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SEGLE D'OR ESPANYOL 

Continuant en la línia ja iniciada en la temporada passada, començarem per fer un petit resum dels plantejaments i evolució dels nostres anteriors trobades. 

En un breu repàs a la Història de la dona escriptora, vam poder comprovar les escasses notícies escrites que trobem sobre això, si no és ja en la Història recent. 

Les primeres referències les trobem a Grècia i la societat grega, com la majoria de societats històriques, no tenia cap interès en reconèixer la importància de la 

dona. 

Vam poder veure que en la literatura antiga és gairebé inexistent la figura de l'escriptora, 

només Safo va aconseguir incorporar-se a la literatura grecollatina, però també trobem 

referències d'altres poetes gregues com a: Aspasia de Mileto, Corina i Erina, Diotima de 

Mantinea etc. , veiem per tant, com la dona sempre ha estat present en la literatura. 

Tanmateix els fets ens la mostraven poc més que una esclava, doncs no li estava permès gens 

que no hagués de veure amb la llar, la maternitat i les tasques domèstiques, i com sabem, es 

va arribar a afirmar que la dona era incapaç de manejar-se per si mateixa, per la seva 

naturalesa perillosa i la seva intel·ligència inferior.  

Aquest pensament estava tan arrelat, que van començar a lluitar pel més elemental dels 

drets: l'aprendre a llegir i a escriure, i al que únicament podien accedir si pertanyien a la 

noblesa o a la burgesia, i sens dubte, si comptaven amb la fortuna de tenir un pare o marit de 

gran flexibilitat de criteris 

Vam veure com a l'arribada l'Edat Mitja, període que va des de la caiguda de l'Imperi Romà 

fins al segle XV, ens trobem a "Les trobadores", poetes de l'amor cortès, "Les Beguines", 

mares de llengües europees, que van viure en la Baixa Edat Mitja entre els segles XII i XIII, les 

escriptores laiques i sens dubte, "Les Místiques", dones que es van apropiar d'instruments 

d'escriptura per parlar de si mateixes i de Déu. Acabem nostre recorregut per aquesta 

primera part de la Història amb el Barroc, segles XVI i XVII i la seva màxima representant: 

Santa Teresa de Jesus o d'Àvila. 

Reprenent doncs la Història on la  van deixar , el Barroc, i centrant-nos així mateix en un 

període en concret, el "Segle d'Or Espanyol",  espai de temps emmarcat entre la publicació 
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de la Gramàtica castellana de Nebrija el 1492 i la mort de Calderó el 1681, és a dir entre el Renaixement del l segle XVI i el Barroc del segle XVII, recordarem 

fàcilment els grans noms com Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Calderó; però en quant a dones, potser nomes  serà recordada Santa Teresa de Jesús, 

encara que en rigor pertanyi a un temps una mica anterior. Tanmateix hi va haver un bon grup de dones tristament oblidades, de les quals en la major part 

amb prou feines si ens queda una minúscula empremta del seu pas. Així és que, considerant la importància d'aquest període històric, sembla adequat veure 

que podem trobar en relació amb la dona escriptora. 

La dona culta va existir el Segle d'Or, però ignorada incomprensiblement per la censura, era perillós que aprengués a llegir, molt més a escriure. 

En el primer cas hi havia certa tolerància ja que la Bíblia era el camí recte cap a l'ordre i l'harmonia, podia ser una font de la qual beure per assolir la maduresa i 

la serenitat que caracteritza la bona dona, ja fos monjo regular, ja perfecta casada. Tanmateix, trobem una sorprenent llista de dones erudites en una època 

que continuava sent sens dubte un èxit excepcional assolir un espai al món de la cultura: la Latina, Luisa Sigea, Ángela Zapata, Isabel Poya, que es va distingir 

pels seus coneixements en filosofia i va obrir càtedra pública a Roma; sor Romera, Valentina Pinelo, Laurencia Méndez Zurita, Lucía Medrano, María de 

Mendoza, Luisa Morella, Luisa Manrique de Lara, comtessa de Paredes; Catalina de Paz, Paula Vicencio, Beatriz de Castro i Virués, María Téllez, Esperança de 

Claramonte, Mariana Calvajal, María de Peralta, Ana de Ossorio, Luisa Zapata, Jerònima Fajardo, Graida Grimau, Luisa de Silva, Lucía Salicia, Isabel María Losa, 

Ángela Montena, María Sabiote, Clara de Barrionuevo, María de Urrea, Magdalena de Bovadilla, Isabel de Ribadeneira, Ana de Zuazo, Catalina de Solís, 

Margarida de Noronza, Juana de Contreras, Juliana Morell, Jerònima Ribot, Catalina Trillo, Leonor de Meneses, Cecilia Morillas, Catalina de Estella, Isabel de 

Rosales...  
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NEOCLASSICISME-PREROMANTICISME - SEGLE XVIII 

 Introducció: 

El neoclassicisme es presenta en el panorama de la literatura a finals del segle XVII i principis del 

segle XVIII europeu. S'inicia sota la influència de la Il·lustració, moviment intel·lectual renovador 

que, des de la perspectiva racionalista, fa una revisió crítica de les idees i els valors imperants fins 

llavors; d'allà el terme "Segle dels Llums" amb què també és conegut, ja que s'intenta acabar amb 

l'obscurantisme, amb les creences que no tenen una base racional i amb certs privilegis polítics i 

religiosos.  

El segle XVIII, va fer sorgir una nova tendència política, el Despotisme Il·lustrat, una nova forma de 

l'Absolutisme, amb un vernís d'idees humanitàries sorgides de la il·lustració. Els governants 

d'aquesta tendència política van conviure amb les idees racionalistes i van afavorir la literatura 

neoclàssica. En aquesta època van renéixer les acadèmies i van sorgir els salons literaris, participant 

obertament les dones. 

Entre els principals escriptors neoclàssics francesos es troben els tres grans il·lustrats: Voltaire, 

Montesquieu i Rousseau.  

A Anglaterra, la novel·la d'aventures d'índole neoclàssica va tenir una gran quantitat d'adeptes, com 

Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson i Henry Fielding. En la poesia van destacar, John 

Dryden i Alexander Pope. John Milton qui es pot dir que és renaixentista, és considerat junt amb 

Shakespeare una de les cimeres de la literatura anglosaxona. A Itàlia van destacar els dramaturgs 

Carlos Goldoni i Victor Alfieri. A Espanya, també al teatre sobresurt Leandro de Moratín i els 

fabulistes Tomas d'Iriarte i Felix Maria de Samaniego.  

Les dones tindran un paper  important  podent exercir com a escriptores, artistes i fins i to  doctores. Amb l'arribada de la Il·lustració els valors socials es van 

transformar i les dones van anar usurpant discretament el XVIII pot entendre's, sense cap dubte, com el segle de la dona. Ella participa en les festes galants 

nascudes de la sociabilitat dieciochesca, anima les tertúlies polítiques i literàries, treballa en la transformació de la societat en clau reformista. Però, sobretot, 

s'esforça per promocionar les de la seva classe en un intent de donar-los una nova identitat i un rol diferent en aquest món en transformació. Novetat del segle 

XVIII és el fet que moltes dones a Espanya, com en altres països, es donessin a conèixer al món literari de manera fonamental o exclusivament a través de la 

traducció.  
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Van contribuir així a connectar la cultura espanyola amb els nous corrents de 

pensament. La traducció els permetia emparar-se sota el nom d'un altre 

autor (moltes vegades una autora) alhora que crear marges d'expressió 

personal, a través dels pròlegs i notes o de l'adaptació dels texts «als costums 

del país».  

La literatura femenina repeteix amb bastant d'exactitud el panorama estètic i 

ideològic que trobem al món dels homes, i segueix una cronologia similar: 

neix a l'estètica barroca, viu el despertar de la tendència neoclàssica i tanca 

el seu recorregut en vigílies del naixement del Romanticisme. La lírica és el 

gènere més freqüentat per les dones. Unes segueixen la línia post barroca en 

la qual repeteixen els temes i l'estètica gastada del segle passat com en 

María de Camporredondo, Teresa Guerra o María Egual i Miguel, 

d'ascendència nobiliaria. Al sector neoclàssic trobem els poetes de major 

nom com Hore, Hickey, ambdues de biografia agitada, Gálvez, Viera i Clavijo. 

La producció de les monges poetes continua sent important amb una àmplia 

nòmina d'escriptores de vida fosca i difícil de necessitar|precisar situades en l'estètica barroquista,  qui s'emporta la palma la mística Sor Gregoria de Santa 

Teresa, la miraculosa biografia de la qual va relatar Torres Villarroel. Només dues d'elles van fer gala d'una mentalitat oberta com van ser Sor Ana de San 

Jerónimo, erudit i sensible, i María Nicolasa Helguero, abadessa de Las Huelgas de Burgos, que va entrar en religió en enviduar.  

Entre les dramaturgues neoclàssiques destaquen María Lorenza de los Ríos, María Rita de Barrenechea, i María Rosa Gálvez, l'autora més completa i original 

que podem situar sense cap rubor al costat dels col·legues barons. De tendència popular van ser María Egual, Gertrudis Conrado, Isabel María Morón, o 

Mariana Cabanes i Joaquina Comella, ambdues creadores de peces breus.  

Malgrat que no coneixem amb exactitud les biografies de gaires d'elles, sembla que les que pertanyen a la classes populars són una minoria com la 

Camporredondo. L'acurada educació que van rebre algunes burgeses (Hore, Hickey) i, en particular, les grans possibilitats de les joves de cases de noblesa, amb 

els seus professors particulars per a l'ensenyament de les humanitats o dels idiomes, van habilitar a aquest grup social a convertir-se en majoritari. La classe 

aristocràtica estava dividida, igual com la societat, entre tradicionals i progressistes. Algunes escriptores van defensar la vella estètica en llibertat del barroc i 

les idees castisses (María Egual), d'altres se'n van agregar militants al projecte de reforma en marxa defensant l'estètica neoclàssica i d’ideari il·lustrat. En 

aquest àmbit trobem els noms més interessants en el panorama de la literatura femenina del segle, des de María Lorenzo de los Ríos, marquesa de Fort Híjar, 

fins a la comtessa de Montijo.  
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LA LITERATURA AL SEGLE XIX- Romanticisme 

 
A grans trets, podem dividir el segle XIX en dues meitats: en la primera tenen 
lloc les revolucions liberals, és a dir, l'ascens al poder polític de la burgesia; en la 
segona, la majoria de les revolucions liberals han conclòs victoriosament i 
l'economia capitalista s'ha establert definitivament. Aquest conflicte polític 
social es reflecteix en la literatura. El romanticisme, amb la seva mentalitat 
exaltada, correspon al període revolucionari, i contraposa la realitat amb l'ideal, 
ocuparà la primera meitat del segle mentre que la segona meitat estarà 
ocupada pel realisme i el naturalisme d'esperit més assossegat i pragmàtic, 
tracten d'expressar la societat tal com és, sense idealitzar-la. 
 
 El Romanticisme va tenir el seu origen en el moviment preromàntic  Sturm und 
Drang (Tempesta i passió), desenvolupat a Alemanya entre 1750 i 1770, en el 
qual destaquen Goethe i Schiller, que inicia la superació de l'estètica neoclàssica. 
Rebel·lia, individualisme, culte a la llibertat i nacionalisme, seràs les principals 
característiques.  

 
L'artista és el centre de l'univers i la seva obra el mitjà  per expressar els seus sentiments i aquesta llibertat individual davant la societat portarà el creador a un 
sentiment de buit i solitud que li produirà una certa insatisfacció, desassossec i pessimisme. Es rebutgen les regles clàssiques i s'exalta la imaginació i la 
inspiració, l'estil retòric de llenguatge efectista i exagerat. Els ambients que apareixen a les obres romàntiques ens mostren una naturalesa desbordada, 
salvatge i revolta que trenca els límits de la realitat omplint les seves obres d'elements misteriosos i sobrenaturals, de personatges d'origen desconegut, etc. 
Per aconseguir un fort dramatisme a les obres utilitza una estètica de formes distorsionades plenes d'intensitat emocional. 

La cultura burgesa imposava la diferenciació sexual que associava a les dones amb l'emoció, la tendresa i la sensibilitat, i, d'altra banda, apareix el culte 
romàntic del sentiment davant la raó; aquest context va propiciar que les dones intervinguessin en la creació d'un llenguatge capaç d'expressar les pròpies 
experiències. Una altra conseqüència del romanticisme, com a producte de l'enaltiment del llar-refugi-assegurança, va ser la construcció de la intimitat, la qual 
cosa va facilitar a les dones la lectura, la reflexió i, el seu resultat, la dedicació a l'escriptura. 
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A Espanya, el romanticisme és considerat complex i confús, amb 

grans contradiccions que comprenen des de la rebel·lia i les idees 

revolucionàries fins al retorn a la tradició catòlic-monàrquica. 

Respecte a la llibertat política, alguns la van entendre com una mera 

restauració dels valors ideològics, patriòtics i religiosos que havien 

desitjat suprimir els racionalistes del segle XVIII.  

 
Les dones romàntiques van esgrimir l'ànsia de llibertat -proclamada 

pels intel·lectuals romàntics- per convertir-se en ciutadanes de ple 

dret. Va ser una tasca incessant i enfrontada a la societat patriarcal, 

en la qual grups de dones instruïdes i valentes van obrir bretxes, 

aprofitant els tímids avenços que els proporcionava la ideologia 

liberal del moment. 

 Cal destacar que va ser aquest segle quan, per primera vegada en la 

història, les dones van disposar de fòrums d'expressió, de debat, de 

crítica i d'activitat a favor de la llibertat i la igualtat d'oportunitats, la 

primera vegada que tindrà cabuda la veu de les dones al món patriarcal de la paraula. No van faltar els casos sorprenents d'autores la vida de les quals feia 

esperar que a l'hora de dirigir-se a les altres dones les animessin a ampliar els seus horitzons. Però seran aquestes precisament les que adoptaran una posició 

«protectora» i recomanaran la vida de la llar i la consagració a la família, així com escassa instrucció, per aconseguir la felicitat. Tal és el cas de Rosari d'Acuña, 

que arribaria a ser desterrat per les seves idees, que les aconsellava casar-se amb un advocat abans que exercir el bufet, perquè tindrien les mateixes funcions, 

sense cap gènere de responsabilitats ni molèsties.  

Tanmateix, altres escriptores, com és el cas de Rosalía de Castro advertia les que pretenguessin iniciar aquesta carrera que 

no es perdonava a qui se sortia dels patrons establerts i que era molt difícil que se li reconegués a una dona els seus propis 

mèrits. Especialment dura en els seus judicis va ser la doctora Dolores Aleu, precisament per haver hagut de superar més 

barreres que la resta. Considerava que la dona encara no havia sortit de l'esclavitud i se li negava l'educació al·legant proves 

fisiològiques, anatòmiques i frenològiques que ella com a metge considerava absurdes.  
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A més els barons es van espantar davant de casos de dones excepcionals com a Emilia Pardo Bazán o fins i tot la desconeguda Rosario  de Acuña, perquè 

temien que els arrabassessin uns drets que sempre els havien correspost en exclusiva. Així va succeir quan Rosario de Acuña va tenir el valor de ser la primera 

dona que parlés en públic a l'Ateneu Literari de Madrid i els homes es van veure desplaçats de les seves localitats, fet que van considerar un perillós precedent. 

La mateixa autora va tenir seriosos problemes per estrenar el seu drama anticlerical El pare Juan, i va acabar formant pel seu compte una modesta companyia i 

llogant el teatre de l'Alhambra al Comte de Michelena. L'única representació, el 3 d'abril de 1892, va assolir un rotund èxit, però l'endemà el Govern Civil 

prohibia l'obra, que en la seva versió escrita va esgotar en pocs dies dues tirades de dos mil exemplars cada una.  

 La immensa majoria de les escriptores van optar per fer-se portaveus dels valors tradicionals 
de la família cristiana i van defensar la figura de la dona mare i esposa, per poder fer-se 
d'aquesta forma perdonar la «falta» d'escriure.  
Les escriptores del segle XIX van traçar el camí per al feminisme modern a través de les seves 

reflexions sobre la societat i la cultura. Entre les escriptores més influents hi ha les 

revolucionàries autores angleses Jane Austen, les germanes Brontë i Mary Anne Evans (qui va 

escriure sota el pseudònim de George Eliot). 

L'època victoriana anglesa, que es va iniciar l'any 1837 amb la pujada de la reina Victòria al 

tron de la Gran Bretanya, va ser una etapa de progressos i misèries. La creixent 

industrialització va provocar un augment de la població treballadora, i el treball infantil a les 

mines i en fàbriques es va convertir en un fet habitual. En aquella època, les diferències entre 

homes i dones eren notables. El treball de les dones era molt limitat i qualsevol acció fora del 

quotidià estava mal vista, i per això, en moltes ocasions, les dones es feien passar per homes. 

També es va incrementar el sector del servei domèstic, gràcies a la prosperitat, cada vegada 

major de la burgesia. Ideològicament, va ser una era profundament puritana, plena de tabús; i 

la novel·lística de l'època del ferrocarril i del vaixell de vapor va reflectir d'alguna manera 

aquests elements característics.  

Ser dona i escriptora el segle XIX no era precisament una cosa gaire fàcil. Qualsevol estudiós 

coneix els casos de moltes dones que, malgrat tenir la capacitat per escriure bé prosa o vers 

no eren bé considerades per la conservadora societat vuitcentista; i el procés d'emancipació 

femenina va ser a Espanya molt més lent que en la resta dels països europeus ja que les 

llibertats propugnades pels liberals van tardar molt temps a aplicar-se al gènere femení. 
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 Era aquesta una època en la que es van mantenir fortes polèmiques entre qui sostenien la inferioritat intel·lectual de la dona i qui opinaven que la dona tenia 

capacitats intel·lectuals similars a les del baró; entre els qui volien millorar la seva educació i els que desitjaven mantenir-la en una «santa ignorància» perquè 

pogués complir millor amb els seus deures casolans com a abnegada mare i emmanilla perquè una altra cosa seria anar «contra natura». En aquestes 

polèmiques van participar els més insignes escriptors del moment; és el cas de Juan Valera -que discuteix la possibilitat de què una dona aquest capacitada per 

entrar en la Reial Acadèmia al seu article Las dones i les acadèmies, referint-se al cas d'Emilia Pardo Bazán- o de Leopoldo Alas «Clarí» que malgrat estar a favor 

que les fèmines poguessin tenir una feina remunerada, afirmava que tal ocupació només s'havia d'utilitzar per poder contreure matrimoni per amor i no per 

condicionaments d'un altre tipus; allà acabava l'aperturisme de Alas: una vegada casada, la dona hauria de convertir-se en el «àngel de la llar» amb tot el que 

això comportava. Però aquesta era l'ala més moderada; d'altres arribaven a més fins i tot a l'afirmació de què la psique femenina era molt feble i òbviament, 

inferior a la de l'home ja que se'ls negava a les dones el control més mínim sobre unes emocions que el «sexe intel·ligent» si sabria dirigir i controlar. La 

creença en la inferioritat femenina, basada en la seva presumpta irracionalitat, continuava sent un argument vigent per justificar la seva subordinació social i la 

seva deficient educació.  

Amb el pas dels segles, i per arribar de l'agulla a la ploma, les dones van haver de superar nombroses traves i pactar innombrables vegades. En primer lloc, van 

haver d'accedir a la cultura i a l'educació, però a més, van haver d'ocultar la seva identitat sota noms masculins, cas de Fernán Caballero, pseudònim de 

l'escriptora Cecilia Böhl de Faber i Larrea (1796-1877); algunes van anteposar el cognom del marit al seu, demostrant així que comptaven amb el beneplàcit 

conjugal, cas de Pilar Sinués de Marco (1835-1893) i María Mendoza de Vives (1821-1894). També van haver de pactar amb pares, marits i preceptors i 

dissimular davant de la societat, com el cas de Fernán Caballero i Pilar Sinués que tenien al saló de casa seva una tasca amagada, que prenien ràpidament quan 

sortia una visita per demostrar que elles també atenien les tasques de la llar.  

A Espanya, la primera generació de dones que va tenir consciència de si mateixa com "dones escriptores" no apareix fins al 1841, just el moment d'apogeu del 

Romanticisme espanyol. Són conegudes per això com les romàntiques. Un exemple d'elles són: Concepció Areny, Gertrudis Gómez Avellaneda, Carolina 

Coronado, Rosalía de Castro.  

 

 

 


