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Assrnecr:

This paper emphasizes the importance
of the study of gender relations for the
knowledge of the Spanish nation-building
processes. The author deals with some of
the different ways as nation and gender
were interconnected in the Spanish liberal
discourses (specially artistic and literury
ones) during the first half of the nineteenth-
century.

Knvwonos:

Nation, gender, liberalisms, literature,
Spain (1808-1850)

Des de fa unes dBcades, els debats internacionals sobre les identitats han
obert nous camps de reflexi6 que parteixen del fet que s6n histdricament cons-
truides. Els subjectes histdrics que s'identifiquen amb una classe, una naci6 o
qualsevol altre grup hum) determinat, i que actuen en el seu nom, no ho fan de
forma mecinica. Tot el contrari, per entendre el seu comportament histdric
(l'agenc) cal explicar i comprendre les formes com s'entenen a ells mateixos i
al seu m6n i intentar reconstruir quin 6s el sentit que donen a les seues expe-
ridncies. En el cas de les identitats nacionals, ja pocs mantenen avui que siguen
fendmens objectius, sin6 que s'accepta que s6n culturalment construides, que
s6n .comunitats imaginades,, eflrprant l'afortunada expressi6 encunyada per

* L'autor participa del projecte d'investigaci6 .Culturas politicas y representaciones
narralivas: la identidad nacional espafrola como espacio de conflicto discursivo, (HUM2005-
03741). Agraisc els comentais a una versi6 prdvia del tex de Ferran Archil6s, Jests Milldn i
Maia Cruz Romeo.

Retrats de familia (nacional): discursos de gEnere i
de naci6 en les cultures liberals espanyoles de la
primera meitat del segle xD( (1808-1850)

(National) family portraits: gender and nation
discourses in Spanisb Liberalism in tbe first balf of
tbe nineteenth century (1805-1550)

per Xauier Andreu Miralles.

RESUM:

Aquest article assenyala la importincia
d'estudiar el proc€s de construcci6 de la
identitat nacional espanyola en relaci6 amb
d'altres identitats, especialment les de gd-
nere. Per fer-ho, s'analitzen algunes de les
diverses formes com ambdues s'entrellaqa-
ren en els discursos dels liberalismes espa-
nyols (especialment en els artistics i els
literaris) de la primeru meitat del segle >o<.

PARAUTES CI,AU:

Naci6, gdnere, liberalismes, literatura,
Espanya (1808-1850)
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Benedict Anderson. Les fidelitats, les emocions i els sacrificis que susciten no
s6n ni molt menys naturals.l

S'ha insistit tamb6 recentment, en f imbit especialitzat (sobretot l'anglosax6),
en la necessitat d'estudiar com s6n construides discursivament les identitats
nacionals en relaci6 amb altres identitats. La historiografia feminista, clau en el
debat internacional de les irltimes dBcades sobre La formaci6 histdrica de les
relacions de poder en la societat, tamb€ ha estat, en aquest sentit, molt impor-
tant. Com assenyala Anne McClintock, les nacions es basteixen des del principi
sobre la base d'una diferenciaci6 de gEnere i no poden ser enteses sense una
teoria del poder que tinga en compte aquest fenomen.2

Les nacions modernes foren imaginades des de primera hora mitiangant
metdfores familiars. Unes metifores que feren comprensible (i .visible,) un fet
abstracte com era Ia naci6 a aquells a qui es demanaya que mantingueren cap a

ella una relaci6 afectla superior a qualsevol altra.3 L'{rs d'un determinat tipus de
fanilia com a metdfora de la comunitat politica no era nou. Fins al segle xvIII, la
relaci6 entre rei i s0bdits havia estat representada com la prdpia del .pare, que

vetllava pel benestar i la felicitat dels seus "fills,. A les darreres ddcades del
segle, els mateixos autors que plantejaren noves formes d'entendre f individu, la
farriflia i la relaci6 entre els sexes, como ara Rousseau, foren tamb6 figures clau
en la teoritzaci6 de la naci6 i la politica modernes.4 Durant la Revoluci,6 France-
sa, la nova forma de pensar la familia i d'imaginar la naci6 s'imposaren i es

retroalimentaren. La naci6 fou entesa ara com un agregat de families, cadascuna
de les quals estava encapgalada per un home que es tobava en igualtat de con-
dicions (en deures i drets, com a ciutadi) amb els altres. La "fraternitat, entre els

germans de la.rr2re pdtria" esdevingu6 un dels conceptes revolucionaris fona-

1. B. ANonnsoN, Comunitats imaginades: reflexions sobre I'origen i la propagacid del
ruzcionalisme, Yaldncia, Afers - Universitat de ValBncia, 2005 t19831. Una reflexi6 criaca sobre
l'obra d'Anderson a J. Curmn i Ph. CHrett, Grounds of Comparison: Around the Work of Bene-
dict Anderson, Londres, Routledge,2003. El pas d'una histdria social de les nacions a una altta
de cultural a la introducci6 de G. Emv i R. G. Sutw (eds.), Becoming Natiorutl: A Reader,Nova
York, Oxford University Press, 1996, pp.3-38. Un balang recent a U. OzrtnrMLt, Contemporary
Debates on Nationalism. A Crtilcal Engagement, Nova York, Palgrave, 2005.

2. A. McCrtNTocK, .No Longet in a Future Heaven. Nationalism, Gender and Race,,
Imperial leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, Nova York i Londres,
Routledge, t995, 352-3A9; C.HALL, K. McCLEU/.ND i J. RENDALL, Defining the Victoria.n Nation:
Class, Race, Gender and the Brtilsh Reform Act of 1867, Cambridge, Cambridge University
Press, 2000; I. BLoM, K. FIa.ceuaNN i C. FIeu (eds.), Gendered Nations: Nationalism and Gen-

der Order in the Long Nineteenth Century, Oxford i Nova York, Berg, 2000.

3. J. B. LANDns, Visualizing the Nation: Gender, Rqresentation, and Reuolution in Eigh-
teenth-Century France, Nova York, Cornell University Press, 2001.

4. Vegeu R. RtIo, Families in Jeopardy. Regulating the Social Body in France, 1750-
19L0, Berkeley, California University Press, 1993; I. PoRCIANI, .Famiglia e nazione nel lungo
Ottocento,, PoRCTANT (ed.), Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie,
reti di relazioni, Roma, Viella, 2006, 15-53.
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mentals.5 IJna narrativa rudicalment igualitdria per als homes, perd que es funda-
va sobre la prdvia subordinaci6 de la resta dels membres de la nova unitat fami-
Iiar.6 La construcci6 de les nacions modernes i de les modernes formes de
rclacionar-se els sexes attaten, aixi, de Ia md..

La figaraci6 de la naci6 com una farrflia, i 1'atribuci6 als seus membres de
funcions diferenciades al si de la comunitat, permetia tamb6 superar la paradoxa
temporal inherent a les narratives nacionals modernes: d'una banda, s6n conce-
budes com a immanents, ancorades en el passat, com a comunitats d'origens
immemorials (situades fora del temps); d'altrabanda, s6n percebudes dins d'una
linia temporal determinada que s'aboca cap al futur i la moderritat. La idea de

"fanilia" permet6 superar la disjuntiva: les dones eren presentades com les porta-
dores, des de la lla\ de les tradicions nacionals (immdbils i naturals), mentre els
homes esdevenien agents progressistes de la modertitat nacional (situada a dins
de La histdria i politica) .7 D'aci es derivava rttaa doble ldgica: la sobirania popular
i 1'expansi6 de la ciutadania masculina, d'una banda; Ia reafkmaci6 dels valors
culturals autdntics (femenins) de l'altra.8

Amb tot, els diversos discursos nacionalistes entengueren de formes tamb6
diverses eixa rcIaci6 i ambigr.iitat. A l'espai pirblic entraren en discussi6 m0ltiples
projectes politics que derivaven de formes diferents d'entendre la naciS i que
implicaven formes igualment diferents d'entendre les relacions de gdnere en la
societat.e En un text ja clissic, Nira Yuval-Davies i Floya Anthias van plantejar tot
un seguit de maneres a travCs de les quals les dones paraciparen (i participen) en

5. L. HuNT, The Family Romance of the French Reuolution, Londres, Routledge, 1992.

6. Aixi mateix, al temps que es presentava la subordinaci6 de la dona a l'home (i del
xiquet a l'adult) com un fenomen ruttural i desitjable al si de la lunitat domBstica, les jerarquies a

dins de la naci6 eren tamb6 presentades emprant termes familiars que naturahtzaven les diferdn-
cies socials existents al seu si. El trop famikar oferia una figura natural que sancionava wa jerar-
quianacional a dins d'una suposada unitatorgdnica d'interessos; McCtINrocK, .No Longer...".

7. McCuurocK, .\{6 Longer...,; T. Cusecr, ,fanus and Gender: 'Women"and the Nation's
Backward Look,, Nations and Nationalism 6-4, 2000, 541-56L. Tamb6 S. 'Wnur, .Gendered

Representations of the Nation's Past and Future,, BLoM, HaceueNx i HALL, Gendered Nations...,
63-79; B. ANDERSoN, uThe Goodness of Nations,, P. Vnnn i H. LEHMANN (eds.), Nation and Reli-
gion. Petspectiues on Europe and Asia, Princeton, Princeton University Press, 1999, 197-203.

8. Sovint, fou aquesta an*tig:dLitat la que justifici l'exclusi6 de les dones de la ciutadania
plena; D. KeNorvoTr, .Identity and its Discontents: Women and the Nation", Millenium 20,
1,991, 429-443. D'altrabanda, agd questiona des de la seua base les teories que estableixen una
distinci6 entre nacions .civiques, i .culturals,, vegeu G. Stuce, .Identity, Gender, and the His-
tory of European Nations and Nationalisms,, Nations and Nationalism 4-'J., 1998, 87-1,1,1.

9. BLoM, HecnueNm i HAtt, Gendered Nations... Tot un seguit d'estudis recents, que
prenen com a base l'obra pionera de Georges L. Mosse, han insistit en la necessitat d'analitzar
tamb6 les diverses formes de masculinitat que prescriuen els discursos nacionalistes; G. L. MoSSE,

Natiorm.lism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe, Madi-
son, \il[rl, University of STisconsin Press, 1985; R, '$(/'. CoNNnn, Masculinities, Cambridge, Polity
Press, 1,995; I.NAGEL, .Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of
Nations,, Ethnic and Racial Studies 21.-2,1998,242-269.
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la construcci6 de les nacions modernes.l0 A grans trets, podem distingir tres cate-

gories generals: com a particips directes en els projectes i en els moviments nacio-

nalistes; com a significadores simbdliques i malcadores dels limits dela naci6; com
a reproductores (culrurals, bioldgiques i ideoldgiques) de la comunitat nacional.

Sobre tots aquests )mbits de presBncia femenina en la naci6 reflexionaren
els liberals europeus de la primera meitat del segle >ax. La "qtiesti6 de la dona,
fou tamb€ una.qriesti6 nacional". Tamb6 en el cas espanyol. Des de fa ja m€s

d'una ddcada, una nova histdria social i politica ha anat situant el(s) liberalis-
me(s) espanyol(s) dins del seu context europeu. Avui en dia coneixem molt
millor la transcenddncia i abast de la revoluci6 liberal, les transformacions
socials i politiques que I'acompanyaterr, aixi com el perfil de les diverses cultu-
res politiques liberals (i antiliberals) que s'anaren conformant tot al llarg del pro-

c6s revolucionari i m6s enlld.ll D'altra banda, comencem tamb€ a condixer
millor com s'imagind, la naci6 des d'alguns dels primers projectes liberals.l2 No
obstant aixd, la reflexi6 sobre com les formes de pensar Espanya han estat

mediatitzades pels discursos de gdnere 6s ben escassa entre la historiografia
especialitzada i, quan s'hi troba, normalment, el seu paper sol ser marginal,l3 la

10. N. Ywer-Der,,ms i F. ANTHTAS, 
'W'oman-Nation-State, Londres, Macmillan, 1989. La pn-

mera d'aquests autores desenvolupi posterioment alguns dels seus plantejaments a Gender

and Nation, Londres, Sage, L997.

11. Vegeu, I. Bunomr, .Myths of Failure, Myths of Success: New Perspectives on Nine-
teenrh-Century Spanish Liberalism,, Journal of Modern History70,1.998,892-912;J. MnrAN i M.

C. RoMEo, .Nfas the Liberal Revolution important to Modern Spain? Political Cultures and Citi-
zenship in Spanish History", Social History 29-3, 2004, 284-300.

72. J. M. FRADnne, Cultura nacional en una societat diuidida: patNotisrne i cultura a
Catalunya (1538-1565), Barcelona, Curial, 1992; J. M. PoRTII;Lo, ReuoluciSn de rm,ci6n: orige-
nes de la cultura constitucional en Espafi,a, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Politicos y
Constitucionales, 2OO0; !. Arvemz JuNCo, Mater dolorosa. La idea de Espafi.a en el siglo xtx,
Madrid, Taurus, 2001; M. C. Rouro iI. SAZ (coords.), Construir Espanya al segle xor, Afers 48,

2004; C. FoRceonrr i M. C. RoMEo (eds.), Prouincia y rm.cion. Los territorios del liberalismo,
Saragossa, Instituci6n Fernando el Cat6lico, 2006.

13. Amb l'excepci6, per a un periode posterior i des de plante)aments diferents dels d'a-
quest treball, de D. BusSy-GENEvoIS, .La construcci6n de la identidad femenina en la Espaia
contempordnea: naci6n y g6nero,, C. Fonceonn i A. SABIo (coords.), Ias escalas del pasado. III
Congreso de Historia Local de Aragon, Osca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005, 89-98.

Tamb6, des de la critica literdria, R. JoHNSoN, Gender and Nation in the Spanish Modernist
;\ouel, Nashville, Vanderbilt University Press, 2003. Com fa notar aquesta antora, obres tan
importants en l'estudi del nacionalisme espanyol del segle xD( com Mater dolorosa, de Jos6
Alr-arez Junco, no tenen quasi en compte el gdnere; p. 13. Per la seua part, i a la vegada,la
naci6 ha estat absent en la histdria del gBnere que ha crescut tamb€ considerablement en les

darreres d€cades a Espanya. En bona mesura, perqud generalment ha rebut, tamb€, una
infludncia molt parcial, tardana i desigual de l'anomenat .tomb linguistic, o .rlova histdria cultu-
ral', que ha estat el que ha posat en relleu la necessitat d'entendre el gdnere no com una categG-

ria complementiria, sin6 com una d'analilica que travessa la resta i que ens obliga a reescriure
Ia histdria i els seus marcs analitics i interpretatius; J. 

'W. Scorr, Gender and the Politics of His-
tory, Nova York, Columbia Universify Press, 1988. Un balanE sobre la infludncia d'aquestes
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qual cosa sobta si es t6 en compte que en la danera ddcada, en la historiografia
espanyola s'ha anat produint tamb€ una ingent bibliografia sobre les identitats
nacionals que ha partit, generalment, de l'acceptaci6 qud, com Ia resta, La naci6
espanyola €s, tamb6, una .comunitat imaginada,, moderna i construida.14

Malgrat acceptar aquesta premissa, perd, el debat a Espanya ha girat major-
ment al voltant de la discussi6 sobre l'aprofundiment social d'aquesta identitat
naciona| s'ha centrat en l'anomenada .tesi de la dCbil nacionalitzaci6".t5 M€s
enlld d'aquest debat, perd, cal tamb€ centrar 1'atenci6 en altres problemes, com
ara analitzar amb m6s cura els canviants perfils d'uns discursos nacionals en qud
es posa de manifest que la naci6 es troba en continua discussi6, que s'intenten
fixar una i altra vegada els seus limitsi5 i que en el seu nom s'interpel.la uns sub-
jectes als quals es demana uns comportaments determinats. Perqud afirmar que
la naci6 6s una .comunitat imaginada, no vol dir afirmar que no t6 efectes molt
"rezls, sobre aquells que s6n interpel'lats com als seus membres. Els mirltiples
discursos vuitcentistes de la naci6 espanyola podien obrir eI cami per demanar i
obtenir tot un seguit de drets (des de l'exigdncia de la fi dels privilegis i la igual-
tat davant la llei, fins al sufragi universal o la demanda que l'estat nacional ttn-
gu6s com a principal objectiu el benestar dels seus ciutadans), perd tamb€
exigien una sdrie de compromisos i sacrificis, la vida mateixa si calgu€s.

En les linies que segueixen em propose esbossar algunes de les formes
diverses en qud gdnere i naci6 s'entrellagaren en els discursos liberals de la pri-
mera meitat del segle )cx.17 Intentar6 fer-ne una aproximaci6 a partir d'uns
materials, artistics i literaris, que com s'ha demostrat en els darrers anys s6n es-
pecialment apropiats per condixer els discursos sobre la naci6 i sobre la femini-
tat i la masculinitat.ls Eren fonamentalment aquests tipus de materials els que

noves tenddncies en la historiografia espanyola del g€nere a M. Bunct ERA, .La influencia de

Joan Scott en la historia contempordnea de Espafra: historia social, g6nero y "giro ling0istico",,
C. Bonornies (coord.), Joan Scott y las politicas de la historia, Barcelona, Icaria, 2006, 179-21.1.

1"4. Un balang historiogrific recent per al segle ><nr a F. Morme, .Modernidad e identidad
nacional. El nacionalismo espafrol del siglo )ilx y su historiografra", Historia social 52, 2005,
147-171..

1,5. Vegeu al voltant de la tesi i de la seua discussi6, M. MARTf i F. AncunES, .IJna naci6
fracassada? La construcci6 de la identitat nacional espanyola en el llarg segle )or", Recerques

5"1.,2005, 14t-1.53.

15. Vegeu H. K. BHABna (ed.), Nation and Narration, Londres, Routledge, L990.
17. Formes de pensar la naci6 i el gdnere que es trobaven completament irnbricades; la

divisi6 en seccions que segueix respon m€s a raons analitiques que conceptuals.
18. N. ARMSTRoNG, Deseo y ficcidn dom*tica. Una. historia politica de la nouela, Madrid,

Cdtedra, 1991 i How the Nouel Thinks. The Limits of Indiuidualismfrom 1719-1900, Nova York,
Columbia University Press, 2005; D. SouMEn, Foundational Fictions: the Natiorutl Romances of
Latin America, Berkeley, University of California Press, 1993.; I. BT RDIEL i J. SrnNe, Literatura e
historia cultural o cpor qu€ los historiadores deberian leer nouelas?, Yaldncia, Episteme, 1996; G.

CUBrm, Imagining Nations, Manchester, Manchester University Press, 1998; J.CULI-ER, "Anderson
and the Novel,, Grounds of..., 29-52; CUsACK i S. BHnnerHuecH-LyNcH (eds.), A/t, Nati.on and
Gender: Ethnic la.ndscapes, Myths and Mother-Figures, Ndershot, Ashgate,2003.
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10 XAVIER ANDREU MIRATLES

servien per imaginar la naci6 i, tamb€, per mostrar els models de relaciorrar-

se els sexes que eren temuts o desitjats.lg La importincia de les produccions

culturals artistiques 6s evident pel que fa al primer apafiat que vull tractar (i

en aquest les emprar€ fonamentalment), el que fa referdncia a la vessant de

gdnere existent en Ia forma de repres entar simbdlicament Ia naci6 espanyola.
per la seua banda, crec que la literatura ens permet aproximar-nos a com era

Ia naci6 dels liberals, a com l'entenien ila imaginaven. En drames, novel'les i

poemes de tot tipus, fou representada com una grafl famiLia en la qual homes

i dones devien acomplir funcions naturalment diferenciades. Tamb6 pot ser-

vir-nos per contrastar formes diverses, des del liberalisme, d'entendre eixes

funcions, aixi com per plantejar fins a quin punt podien o no ser assumides,

interioritzades, pels subjectes histdrics. En tot cas, no pretenc fer aci una and-

lisi exhaustiva dels mfiltiples materials que ens presenta la naixent esfera

p6blica liberal, sin6 nom6s alguns que poden ser especialment significatius'

M6s que presentar un resultat tancat, m'interessa assenyalar vies possibles

d'estudi per al futur.

Figures de naci6

De les representacions femenines europees de la naci6, la m6s coneguda i
millor estudiada ha estat la francesa Maianne, que prompte quedi associada a

un republicanisme que intentava trencar radicalment amb la ttadici6 simbdlica

associada a la monarquia.2o No hauria estat el mateix, pel que sembla, en el cas

espanyol, almenys durant el periode que aci ens ocupa, tot i que tampoc comp-

tem amb suficients estudis per afirmar-ho amb certesa.2r No obstant aixd, no 6s

la Marianne l'Onic model femeni que utilitzarefl els liberalismes europeus per a

1,9. Fins i tot els que pretenien ser m6s.tedrics,, com ara l'interessant obra deJ. F. SrNemZ,

Nueuo plan d,e gobierno economico dom€stico, en el cual se dan lecciones para uiuir sin ernpe-

fi.Arse, Madrid, Imp. de D. Leonardo N0frez, 1831, en la qual, mitjangant didlegs i histdries fic-

ticies que tenien com a protagonista el benefactor Don Severo, s'explicava com devien

governar-se domdsticament les families.

20. M. Agulhon, Marianne au combat. L'imagerie et la symbolique r€publicaines de L789,

paris, Flammarion, 1,979. Tot i que acfualment s'esti qiiestionant, tamb€ per a Franga, la possi-

ble sobrevaloraci6 d'aquesta figura i s'atorga m6s importdncia ala valitzaci6 de simbols locals

en la construcci6 de la identitat nacional; vegeu S. GnnSoN, The Pride of Place. Local Memori.es

and. Politiral Culture in Nineteenth-Century France, Nova York,Ithaca, 2003.

21,. Si que disposem d'alguns esfudis per a etapes posteriors; J. F. FUENTES, .Iconografia

de la idea de Espafla en la segunda mitad del siglo s11,, Cercles. Reuista d'Hisfirta Cultural5,
ZOOZ, 7-25, i "La idea de Espafra en la iconografia de la derecha espafloll", Claues de razon

practica 1.40, 2004,74-80; M. A. OnoBoN, *l46vi6nney Espafra: la identidad nacional en la pri-

mera repoblica espaflolv", Histori,a y polftica L3, 2005,79-98; D. BussY-GENEVOIS, .Les visages

f6minins de l'Espagne ou la repr6sentation introuvable,, M. C. HooCK-DEMARLE (dir.;, Femrnes,

Nations, Europe, Paris, CERIC, 1995, 25-35.
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representar el seu pais.zz A Espanya tot fa pensar que no hi hagu6 a la prrmera
meitat del segle xx una '6nica figura femenina que simbolitz€s la naci6, si b6 les

existents compartien una base comuna: la matrona amb el 11e6 (el poble espa-

nyol) als peus. Al.legoria de Ia monarquia absoluta, aquesta imatge fou .naciona-

litzada" pels liberals (que aixi incidien en la continuitat histdrica amb aquella)
amb la introducci6 d'un seguit d'elements nous, per exemple, el text constitucio-
nal, per identificar i legitimar a utaa naci6 de la que es volia accentuar la seua

historicitat.23
Immediatament despr6s dels algaments populars de maig de 1808, proliferd a

tota Espanya un nou gdnere pictdric i escultdric: el patridtic.24 Mes enlld de 1'o-

bra ben coneguda de Francisco de Goya,25 tot un seguit d'artistes liberals pinta-
ren una naci6 en armes que resistia patridticament f invasor i defensava la seua

llibertat. L'0s d'aquests motius en tot un seguit d'estampes i de gravats (molts d'ells

caricaturescos) sembla que fou abundant i que tingu6 una implia difusi6. Tot i
que no comptem amb estudis quantitatius, tot fa pensar que la naci6 espanyola
fou representada per primera vegada, per dir-ho d'alguna forma, en sErie i per a
tots. Caldria aprofundir en l'estudi d'uns materials que han estat poc treballats
pels historiadors de la construcci6 de la identitat nacional espanyola. Potser per-
quE han menystingut mecanismes nacionalitzadors que es troben al marge de

I'acci6 governamental. No nom6s perqud podrien servir-nos d'indicadors del
grau d'aprofundiment social d'aquesta identitat, sin6 perqud ens ajudarien a

entendre millor com fou imaginada la naci6 espanyola en un moment tan tans-
cendental. El que sembla clar 6s que ho fou, des del principi, emprant metdfores

de gdnere i de La farilia que la feien comprensible a tothom i que situaven la
fidelitat i l'estima que se li devien per damunt de qualsevol altra.

Amb un paisatge de ruines al fons, una dona jove i ben plantada €s brusca-
ment algada de terra per un cuirasser francds que mira fixament els espectadors

del lleng. Aquest 6s el motiu d'El Rapte, obra del pintor liberal valencD Asensi

JulD, inspirat en i durant la Guerra de Ia Independdncia. L'al'legoria poLitica 6s

clara: Franga ataca i pren injustament la naci6 veina, que es troba indefensa, fent

22. K. HAGEMANN, "Gendered Images of the German Nation: the Romantic Painter Frie-

drich Kersting ant the Patriotic-National Discourse during the rJTars of Liberation", Nntions and
Natianalism 12-4, 20A6, 653-679; Hooct<-Dnuaru-r (dir.;, Fentrnes, Nations..., 1.2-59.

23. No tracte aci les representacions femenines religioses d'Espanya (com ara la Verge del
Pilar). Tot i que no crec que siguen, necessiriament, antiliberals (donat el caricter eminent-
ment catdlic i religi6s del primer liberalisme espanyol), es fan dificils d'interpretar i deriven,
crec, de tradicions diferents a les que aci m'ocupen.

24. J. VEGA, .Im6genes para un cambio de siglo,, J. ittumnz BennrnNros (ed.), Se hicieron
literatos para ser politicos: cultura y politica en la ESafi.a de Carlos IV y Fernando W, Cadis,

Biblioteca Nueva, 2004, 83-129.
25. La presdncia de dones en els Desasffes de la guerra de Goya 6s abundant. Apareixen

habitualment com a victimes dels francesos (com ara a .No quieren, o .lMadre infelizh), perd

tamb6 com a figures heroiques (.Las mugeres dan yalor,, .iQu6 valor!,), tot i que d'una heroici-
tat que de vegades fa fredar al mateix autor (,Y son fieras,).
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12 XAVIER ANDFEU MIRALTES

irs d'una forgabruta desproporcionada. Malgrat aixd, s'intueix la prompta anibada
d'un protagonista que parard els peus al francEs: la dona (que alga el brag i mira
cap a un costat) sembla estar reclamant l'ajuda d'algit que no hi 6s ala pinf.xa.
Potser no 6s massa arnscat pensar qui 6s eixa figura absent: els seus parents. La

simbolitzaci6 femenina de la naci6 espanyola sembla clara. La voluntat d'agita-
ci6 politica del quadre, tamb€: Espanya est) sent atacada i reclama L'aiuda d'uns
fills que segur no restaran impassibles a tanta injusticia i a l'esguard desafiant del
soldat francEs.

Figures com les del quadre d'Asensi Julid admetien diverses variacions. Les

al.legories liberals de les ciutats (generalment matrones clissiques) podien esde-

venir encarnacions de Ia naci6 espanyola des de la seua dimensi6 local, de

forma que no entraven en contradicci6 amb aquella, sin6 que eren una mena

de complement.26 En altres casos, heroines liberals com Agustina Saragossa o
Maiana Pineda eren representades amb atributs que les nacionalitzaven i les

convertien en una mena de transsumptes de la mare pdtria. Altra figura femeni-
na sobre la que s'ha insistit 6s la mater dolorosa, una forma ciitica i rudical d'in-
sistir en l'estat decadent en qud es trobava la pdtria i d'acusar de la seua
decrepitud els mals politics que la governaven.2T

Caldria tamb€ tenir en compte la importincia que des dels anys 1830 tingu6
en l'univers liberal el mite de la futura Isabel II. La imatge de la "reinA nifi,o
podia ser nacionalitzada: ser presenada amb els trets propis de la mare virnrosa i
abnegada de Ia ,pdffia,z8 O b6, associar-se directament amb una figura femenina
dela pdtria: l'element central dels frescs de la volta del Sa16 de Sessions del Con-
gr6s dels Diputats, pintats per Carlos Luis Ribera entre 1850 i 1853, representa la
reina Isabel asseguda al tron, rcdejada dels grans herois i prohoms de la histdria
espanyola i flanquejada a la seua dreta per una dona vedtida de blanc (Espanya)

que du la bandera nacional i l'ajuda a sostenir el tex constitucional.
Tot i que no tots compartiren, segurament, eixa voluntat d'identificar La rcina

amb la naci6, si que sembla que acabaren tots legitimant l'filtima emprant la
imatgeria monirquica prEvia aI tall revolucionari liberal El, 1,854, el republici
'Wenceslao Ayguals de lzco obria la primera pdgina de la seua recopilaci6 apolo-

26. Aixi al quadre Valencia declara la guerra a Napoleon (1810), de Vicente Castell6.

27. Es coneguda la seua representaci6 a travls del gravat apuegut l'1 de gener de 1837 al
periddic radical El Sancho Gobernador "Espafia, crucificada, torturada y saqueada..., que repro-
dueix Jos6 fivarez Junco en la portada del seu llibre Mater dolorosa. Contririament a la inter-
pretaci6 que fa aquest autor, no crec que l'estens Os d'eixa figura al segle >o< indique u.n d.Aficit

de nacionalitzaci6, sin6 en qualsevol cas una forma diferent (m6s critica i dolent, si es vol) d'en-
tendre eixa naci6 espanyola, l'existdncia de la qual no es posa en discussi6; vegeu Arvamz

JrrNCo, .El nacionalismo en Espafla: simbolos y fiestas,, M. ttrDoLFI (ed.), Rituali ciuili. Storie
rutzionali e memorte pubbliche nell'Europa contemporanea, Roma, Gangemi, 2005,73-86,

28. Com passi amb la reina Victdria d'Anglaterra; I. BunoIEL, "fs2[g1 II: un perfil inacabado,,
Ayer29, 1998, 187-216. Per al mite liberal de la reina, C. ThRRAzoNA, In utopia de un liberalismo
postrilolucianario. El conseraadurismo conciliador ualenciano, 1843-1854, Valdncia, PllV, 2002,
100-115; i I. BURDTEL, kabel II. No se puede reirmr inocentemente, M^did, Espasa, 2004.

Recerques 58-59 QO)D 5-30



RETRATS DE FAMIIIA (NACIONAI): DISCI]RSOS DE GENERE I DE NACIO... 1,3

gCtica Espafi,a laureada amb Ia coneguda figura (d'origen mon)rquic) de la
matrona amb el 1le6 als peus, a La qua1, se li sumava en primer pldnol el text
constitucional. Siga com siga, el que sembla clar 6s que les diverses cultures
politiques liberals feren seua aquesta forma femenina de representar Espanya i
aconseguiren socialitzarla, especialment mitjangant la seua incorporaci6 a la
premsa grdfica a partit de la ddcada dels anys 7830.2e

Perd m6s enlld d'aquesta funci6 simbdlica, els discursos nacionals del libera-
lisme atribuien altres funcions cabdals a les dones espanyoles en la nova socie-

tat que estaven erigint.

Partfcips dels rn ouiments liberals

Durant anys, la historio grafia feminista posi en relleu com el discurs liberal
margind.les dones d'un espai p(rblic que esdevingu6 irnicament masculi. Nombro-
sos estudis subratllaren com foren excloses de f imbit de la politica en base a urra

concepci6 liberal patiarcal. de la societat: la de la divisi6 en dues esferes (pObli-

ca/privada) dicotdmiques i irreconciliables. Insistiren en els mecanismes a trav6s

dels quals les dones foren minoritzades i intentaren reivindicar les lluites (i derro-

tes) d'aquelles que s'hi resistiren. Tot i que contribuiren, sens cap dubte, a fer.visi-
bles, unes dones que semblaven haver estat fins eixe moment al marge de la
histdria, alld cert 6s que aquestes aproximacions simplificaven enormement el

paper de les dones com a subjectes histdrics. Estudis posteriors, des de posicions

menys victimistes, reconstruiren les diverses experidncies de les dones (una .cultu-

ra de les dones, prdpia) i dignificaren el paper d'aquelles que, sense oposar-se

directament al discurs patiarcal, es van saber ctear un espai propi des de la piva-
citat a la qual les condemnava. Els treballs m6s recents, perd, apunten a anar m€s

enlli i destaquen que el que cal superar 6s una concepci6 que mant€ la dicotomia
piblic/pivat (i les altres distincions biniries que se li associen) i que tendeix a
convertir la histdria del gdnere en una histdria de la vida pivada (la prdpia de les

dones) enfront d'una histdria oficial i politica (la dels homes).30 En aquest apartat i
en els seguents, planteiar€ com els discursos liberals sobre la naci6 i el gdnere a

I'Espanya de la primera meitat del segle )o( s'entrellagaren de formes diverses,

prescrivint models de conducta diferenciats pet a homes i dones, perd obrint
tamb€ espais possibles per a la participaci6 de les irltimes en l'esfera pfibhca,3\

29. FUENTES, .Iconografia de...".

30. Vegeu, per exemple, G. BocK, .Challenging Dichotomies: Perspectives on'Women's
History,, K. OrroN, R. R. PTERSoN i J. RnNDAu (eds.), Writing Wonlen's History: International
Perspectiues, Bloomington, Indiana University Press, 1991,, 1,-23. Un intenl d'aplicaci6 d'aquestes

noves perspectives al cas espanyol en V. L. ENDERS i P. B. RADCLIFF (eds.), Constructing Spanish

Womanhood. Female ldentity in Modern Spain, Nova York, University of New York Press, 1999.

31,. Nom6s tractar€ els discursos liberals sobre la naci6 i sobre la feminitat, tot i que no

eren els irnics existents, 6s clar, en el periode que m'ocupa; vegeu N. ARrsTI, .El 6ngel del
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Des del mateix inici de la revoluci6 liberal es discuti a l'esfera priblica el des-
igual paper que en la nova societat devien de tenir homes i dones. Dels primers
s'esperava sobretot que prengueren les arrrles i defensaren l'honor de la pdtria
(la seua gtafl familia). Qui no ho fera era mereixedor de burla i d'oprobi, el seu
honor i la seua masculinitat eren posats en dubte. Alhora, qui mostr6s que el
seu compromis amb el seu pais era absolut, podia exigir tamb€ ser reconegut
com a ciutadd politic i subjecte de drets, en tant que membre d'una naci6 d'i-
guals. A la dona no se li demanava el mateix: el m6n de la politica (i no diguem
de Ia guerra) li estava prohibit per les seues insuficidncies naturals (racional-
ment inferioq incapaq de moderar les seues passions, destinada a la llar i a cui-
dar dels seus fills).32

Ara b6, si que se li reconeixia una participaci6 politica indirecta. S'esperava,
per exemple, que infongu6s l'esperit patridtic entre els homes de la naci6. Eixe
6s el tema central d'una de les tragddies liberals m6s conegudes, La uiuda de
Padilla, escrita el 1813 perJos6 Mar{rnez dela Rosa. Mentre expira atot arreu el
moviment comuner castell), nom6s Toledo resisteix el despotisme i segueix
defensant les llibertats de la pdtria. Tota esperanga, perd, sembla perduda i
molts aconsellen cedir. Nom6s la vidua del mdrtir heroic 6s la que, en la tragd-
dia, es dirigeix al poble i li infon nous dnims, recordant-li el seu vincle de sang
amb la pdtia i la llibertat.

.Carlos triunfo: Castilla es ya su esclaua.

Triunfo, mas no de m[; ceded uilmente,
mendigad la clemencia del rnonnrcA,
que una debil mujer hoy con su ejemplo

uuestraflaqueza insulta y su uenganza.
No ofrecimos uencer, pero juramos
perecer con denuedo en la demanda
o alzarnos libres. ilo oluidasteis? Tiempo

no es ya de recordar uuestra pa.l.abra:

quien duda entre los hienos y la muerte
no m,erece guardar lafe jurada.,?t

hogar y sus demonios. Ciencia, religi6n y g6nero en la Espafra del siglo )<D<,, Historia contern-
poranea 21.-2, 2000, 363-394.

32. Sobre l'exclusi6 politica de la dona en el primer liberalisme, B. CrAvrno , nCara oculta
de la Constituci6n: sexo y ffabajo,, Reuista de las Cofies Generales'1.0, ]987, 11,-25; G. NTELFA, .La

revoluci6n liberal desde la perspectiva del g€nero", ,4yer17,1995, 103-1.20, i G. EsprcADo, .Las

mujeres en el nuevo rnarco politico", I. MoRANT (dir.), Historia de las mujeres en Bpafia y Am6-
rica latirm IIL DeI siglo xtx a los umbrales del xx, Madrid, Cdtedra, 2005, 27-50. D'allrra banda,
passaren a ser dependents legals i juridiques de pares i marits, vegeu C. Emnigurz oe SereueN-
cA, "[,2 mujer en el discurso legal del liberalismo espafrol,, C.JAGoE, A. BreNco i C. ENniqurz
or Seu,naaNce (eds.), I^a. mujer en los discursos de gdnero, Barcelona, lcaia, 1998,219-252.

33. J. MARTfNEZ DE I-A, RosA, In uiuda de Padilla, RoMERo FERRIR (ed.), Las lagrtmas de
Melpomene, Cddiz, Biblioteca de las Corres de Cddiz, 2007, 199-275, 254.
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IJna .debil mujen'resistir) fins a la mort fent m6s gran la deshonra dels homes

que es retrauen del seu deure.3a I no nom6s aixd, sin6 que esD disposada a oferir
el "tierno cuello,del fill que la "inhumana cuchillo,del tird ha deixat orfe. Actituds

semblants sembla que prengueren, durant La gterra contra els francesos, dones

com la duquessa de Villahermosa, qui no dubD en oferir els seus fills en sacrifici a

l'altzr de la pdtia, animant-los a que lluitaren fins morir. La comtessa de Bureta, per
la seua banda i pel que sembla, feia avergonyir-se, posant en dubte la seua virilitat,
aquells homes que es resistien a oferir-li aEspanya el seu filtim ald.35

El discurs patridtic que proclamava la necessitat del sacrifici radical i imme-
diat per Espanya, en el context de la guerra i de la revoluci6 , podia al meu paret

obrir fins i tot una porta al questionament de la mateixa forma d'entendre la
relaci6 entre els sexes que proposava el discurs liberal: si l'entrega a la naci6

devia ser absoluta, ;podia, si la pdtria ho exigia, deixar-se de banda la passivitat

que se li assignava al gdnere feme:n''r?36 Labarcelonina Agustina Saragossa podia,

en nom de la naci6, vestir-se com un home i fer tronar els canons contra els

francesos .37 EL seu exemple, reproduit tamb€ una i una altra vegada en mfiltiples
imatges i poemes que la representaven amb les armes a Ia md,, podia ser i fou
seguit per altres espanyoles. Perqud les dones participaren, i molt, tant en la
gueffa com en la revoluci6 liberal espanyola. Tant influint en 1'opini6 des de ter-

t0lies com la de Margarita L6pez de Morla aL Cadis de les Corts o amb les armes

a la md, com en el cas de la Companyia de Santa Bdrbara (integrada per L20

dones) que participi en la defensa de Girona.38 En tot cas, el discurs liberal
prompte s'ocupi de denunciar i minimitzar la participaci6 femenina enla conte-

sa. Fins i tot el car)cter i 1'actuaci6 d'Agustina Saragossa foren reinterpretats per-
qud s'avingueren al model de la dona i mare abnegada i virtuosa.39 Per6 no era

tan f)cil negar ni impedir la presdncia p0blica a les dones liberals.

34. Com exposa la mateixa vidta posteriorment a Mendoza: "Si el debil sexo combatir me

ueda, / yo alentar€ a los mios; yo a tu lado / sabr€ triunfar o perecer...,; MeRTiNez DE LL RoSA,

.Ia uiuda...,, 264. Quan la catsa 6s perduda ella mateixa es clavard un punyal i acompliri aixi
la seua promesa;275.

35. J. LervnnNcE ToNE, .A Dangerous Amazon: Agustina Zaragoza and the Spanish Revo-

Iutionary \Var, 1"808-1814", European History Quarterly 37-4, 2007, 548-561.

36. Aixd 6s el que sembla passd en la major part de les nacions europees en l'dpoca de

ies guerres contra Napole6; vegeu K. AASLTESTAD, K. HeceMeNN i J. A. Mu.eR, "Gender, \Var

and the Nation in the Period of the Revolutionary and Napoleonic Wars: European Perspecti-

1-ss", European History Quar'terly 37-4, 2007, 501-506.

37. LAvRENCE ToNE, .A Dangerous...,.

38. EsprcADo, .Las mujeres...,; J. Lerrmxcn ToNE, .Spanish 'Women in the Resistance to

\apoleon, 1808-1814,, ENDERS i Reocunn (eds.), Constructing... 259-282. Eixa participaci6
iemenina en la contesa era, alhora, tttli'zada pel bindol napolednic, en la seua prdpia imatgeia
bil.lica, per representar Espanya com un pais bdrbar i desordenat, necessitat de la civili%aci6

trancesa. I. CASTEIS, G. EsptceDo i M. C. Rouno (coords.), Heroinas y patriotas: mujeres de

1 8O8. Madrid, Cdtedra, 2009.

39. I-AY/RENCE ToNE, .A Dangerous...,.
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Com ha assenyalat Maria Cruz Romeo, el dilatat periode revolucionari espa-

nyol i la necessitat de comptar amb i de mobilitzar a les dones en la causa libe-
ral, deixaren espais per a Ia seua participaci6 en l'esfera p0blica, com es tornd a

posar de manifest durant el Trienni Liberal. En aquesta ocasi6, les Corts es veie-
ren en l'obligaci6 d'impedir mitjangant un nou reglament 1'acc6s de les dones a la

tribuna parlamentdria, una decisi6 que protesD p0blicament un grup encapgalat
per Emilia Duguermeus, vidua del general L^q, qui apel'lava a l'exemple histdric
d'una altra vidtta honorable que s'havia sacrificat per la pdtria: la de Padilla. Amb
tot, era possible negociar un espai propi que, fonamentat en el paper que atorga-

va a les dones el discurs liberal-patridtic, permet6 a algunes d'elles participar m6s

o menys directament en Ia vida politica de Ia primera meitat del segle xD(.40

Crec que en bona mesura aixd era aixi perqud, per sobre de la prdpia i parti-

cular fanilia, devien lleialtat i sacrifici a una altra de superioq la nacional. M6s

encata quan es convertien, per la mort del marit, en cap de la unitat domdstica:41

la condici6 de vidua (amb la cdrrega moral que se li pressuposava, no nom6s des

del discurs liberal de Ia feminitat) podia ser utilitzada estratdgicament.4z Eixe sem-

bla que fou el cas de la granadina Mariana Pineda qui, probablement, no estava

sola. En les seues memdries sobre el regnat de Ferran VII, el marquEs de Custine

afirmava que corria en Ia Cort el ftlmor quB el judici i condemna a Mariana Pine-

dahavia tingut un cardcter exemplar: dissuadir les moltes dones que aprofitaven
la seua condici6 per afavorir de formes diverses la causa liberal.a3

A mesura que la revoluci6 es cloi'a, perd, els liberalismes espanyols s'ocupa-

ren tamb6 de tancar les portes a aquestes vies de participaci6 politica femenina
que eren idiculitzades i considerades contra natura.44 El discurs de ta domesticitat
ani imposant-se fins esdevenir hegemdnic a l'alqada de \a meitat del segle.45 EI

40. M. C. RoMro, "Destinos de mujer: esfera p0blica y politicos liberales", MoRANT, Histo-
rin de las mujeres...,6l-83.

41,. Un fendmen que ja es donava a l'Antic Rdgim.

42. M. C. RoMEo, .JuanaMarta de la Vega, condesa de Espoz y Mina: Por amor al esposo,

por amor a la patria", I. Bunomr i M. P6nnz LEDESMA (coords.), Liberabs, agitadores y conspira-

dores. Biograftas heterodoxas del siglo xtx, Madrid, Espasa, 2000,209-238.
43. A. RoDRrco, Mariana de Pineda. La lucha de una mujer reuolucionaria contra la

tirania absolutista, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. L52.

44. Vegeu, per exemple, el tipus .La politico-rtafi ,, signat per Gabriel Garcia Tassara,

dins la col.lecci6 costumita Los espafi.oles pintados por si misrnos, Madrid, Visor, 2002 11,8431,

vol. 2, pp. 39-41.
45. C. Jecon, "La misi6n de la mujer,, JAGoE, BLANCo i ENRIQUEZ or SeranaaNcA, Ia mujer

m...,21-53. Ha estat la crttica literdria feminista la que m6s ha aprofundit en l'estudi del discurs

de la domesticitat; vegeu S. KmrperruCK, Ins Romd.nticas: Escritoras y subjetiuidad en Espafi.a,

1835-185O, Madrid, Cdtedra, 1997; L. CHanNoN-DEUTSCH, Narratiues of Desire: Nineteenth-Cen-
tury Spanish Fictian by Women, University Park, Pennsylvania, L994; A. BLANCo, Escritoras uir-
tuosas: namadoras de la domesticidad en la Espafi,a isabelina, Granada, Universidad de
Granada,2001. Per al periode posterior, dins de larnateixa tradici6, B. A. AIDARACA, Elangel
del hogar: Galdos y la ideologin de ln domesticidad en Espafi.a, Madrid, Visor, 1992; C. JAGoE,
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1845 Ventura de la Yega estreni a Madrid El hombre de mundo, una comddia
d'embolics. Don Luis 6s un calavera (una mena de don Juan) que ha estat
.domestica1"45 per la virtuosa Clara, amb qui s'ha casat i que fa el paper de mare
per a la seua germafia Emilia. La tornada d'un vell company de correries de Luis
(anomenat precisament don Juan) i els amors secrets que mantenen Emilia i un
jove, Antoflito, provoquen un seguit de malentesos i de gelosies infundades que

es resolen finalment de forma favorable per a tots. En l'obra, Ventura deLa Vega

remarca la funci5 que a La dona, a Clara, li correspon com a dngel de la llar
(empra el terme "dngel, per referir-s'hi en diverses ocasions): virtuosa amant del
seu marit i correctora dels seus costums dissipats, errcaffegada de governar la
casa i administrar-la duent els comptes i dirigint els criats, tutora de la seua jove
germana en la seua iniciaci6 amorosa... La llar 6s el seu domini i el que li per-
metr) al marit dedicar-se en cor i )nima al b€ de la pdtria. Ho diu amb eixes
paraules Luis quan li explica a un incrddul Juan les virtuts del matrimoni:

.tod,o eso, que yo he probado
cuando corno tfi uiuia,
se borra, Juan, desde el dia
en que te miras casadol
Ya por elpublico bien
te afanas, y en ti rebosA,

con el Amor de tu esposa,

el de tu patria tarnbien.
Y el alma y los ojos fijos
en su poruenir tendras,
porque esta patria, diras,

es la patria de mis hijos.,lt

Actituds contrdries a les de Clara eren mereixedores de mofa i menyspreu. A
la revista satirica La Cotorya (1846)., en qud participaven amb pseuddnim femeni
escriptors com ata Josep Maria Bonilla, abundaven les caricatures, epigrames

festius i s)tires en qud es ridiculitzaven determinats tipus de dona: especialment

malparades quedaven les que s'implicaven en politica o les que es dedicaven a

msques filosdfiques que es considetaya no els corresponien.aS

-lmbigous Angels: Gender in the Nouels of Galdos, Berkeley, University of California Press, 1.994.

\-egeu tamb6 la panorimica sobre la premsa dedicada al .bell seXe, d'I. JIuENez Monnt:q La
prensa femenina en Espaft,a (desde sus ofigenes a 1B68), Madrid, Ediciones de La Torre, 1.992.

46. Una expressi6 que empra repetidament l'autor al'obru.
47. V. DE LA VEGA, El hombre de mundo (edici6, introducci6 i notes de Jos6 Montero

Padilla), Salamanca, Anaya, 1959, 77 .

48, Especial atenci6 els meresqu6 Gertrudis G6mez de Avellaneda, a qui anomenaven
.ntujer hermafrodita,. El titol complet de la publicaci6, de la que aparegueren 12 n0meros, era

Itt Cotorra: pertodica, uiuaracha y coquetuela, por uno Soci,edad de Literatas de la Corte.
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Aixd si, el discurs liberal sobre l'ordenament dels sexes, bastit sobre aquesta
premissa comuna, no fou ni rinic ni monolitic Ia discussi6 oberta o latent sobre
el paper que devia ocupar la dona en la nova societat liberal es mantingu6 al
llarg de tot el segle )ax i admet6 diferents propostes.4e Crcc que totes elles deri-
vaven de les funcions diferenciades que cadasc(r entenia devia exercir la dona al
si de la comunitat nacional. Una de les principals atenyia a la seua responsabili-
tat com a guardianes de l'honor nacional.

Guardianes de l'honor nacional

Les representacions d'Espanya com una honorable i virnrosa matrona servien
per difondre i fer comprensible la idea de naci6, que esdevenia aixj una .gran

famflia". Els vincles afectius i de solidaitat entre els seus membres devien ser els
mateixos que els existents entre una comunitat de parentesc. Els fi1ls devien esti-

mar i defensar la mare pdtria; especialment en alld relatiu a la seua honorabilitat.
La dona esdevenia aixi, tamb€, la marcadora dels limits (morals) de Ia familia
nacional. La transgressi6 d'eixos limits solia figurar-se en el discurs liberal-patrid-
tic, com en el cas del quadre d'Asensi Julid, mitiangant un atemptat fisic (i sexual)
contra una donzella, que simbolitzava tamb€ l'atac a la independdncia i a la lli-
bertat de la p)tria. A aquella se li prescrivia ser la goardiana de l'honor nacional.5o

En la literatura liberal-patridtica espanyola la naci6 fou representada com
una comunitat de parentesc.5l El drama m€s caracteristic d'aquest tipus a Espa-
nya, escrit i estrenat ia abans de la guerra i dut a escena una i una altra vegada
posteriorment, el Pelayo de Manuel Jos6 Quintana, pot servir-nos d'exemple.
Una de les figures clau de la histdria 6s Hormesinda, germana de Pelayo i prete-
sa pel moro Munuza, governador de Gij6n. Absent Pelayo de la ciutat asntiana,
Hormesinda accedeix a casarse amb Munuza per protegir el seu poble de la sag-
nant violdncia que l'amenaga (fent exercici de les naturals bondals del seu sexe).
La seua situaci6 es planteja com una ren0ncia a la prdpia fanrlia (i pdtria), un fet
que la sumeix en un estat d'angoixa i desesperaci6 que l'acompanyard, al llarg
dels cinc actes del drama. El noble Alfonso, contrari a l'enllaq, ho considera ufla
t:;aici6 a la pdtna. Una dona espanyola (catdlica i amant de la llibertat) no pot
casar-se amb un estrangel que a m6s 6s moro i tiri. Protegir el poble no 6s

excusa suficient. De fet, si cal, deuen perir defensant el seu honor i la seua lli-

49. RoMEo, "Destinos de mujer...,.

50. Un estudi comparat de diversos casos europeus en A. M. BAI.m, L'onore de la nazio-
ne. Identitd. sessu.ali e uiolenza nel nazionalismo europeo dal xwn secolo alln Grande Gu.ena,
Tori, Einaudi,2005.

51,. Vegeu, per al cas italid, A. M. BANTI, LA nazione del Risorgimento. Parentela, santitd, e
onore alle origini dell'Italia unita, Mili, Einaudi, 2005. Sobre aquesta literatura a Espanya,
vegeu els respectius capitols d'Arvemz BARRIENTos, Se hicieron literatos...; tamb6 RoMERo
FERRER, Las l.agrimas...,'J.5-62.
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bertat. Qualsevol altra eixida 6s ignominiosa. Quan Pelayo toffra a Gij6n i s'assa-

benta de La noticia no dubta a culpar Hormesinda i a rebutjar-la. A la fi, nom6s
es redimiri. amb la seua familia (i pit:uria), amb la mort accidental en mans del
seu propi germi. La tragd.dia es clou amb les seguents paraules de Pelayo:

,Espafi,oles, con sangre de Pelayo
manchada estd la cuna que sustenta
uuestra. naciente libertad, con sa.ngre
de esosferoces barbaros esfuerza
l,auarla,, no haya paz, no haya reposo,
siglos y siglos duren las conti,endas.
Viendo estais mi dolori mi amargo luto,

pues bien, yo os lo consagro en noble ofrenda,
recibidlo, y la patria desde ahora
mi solo arnoti y mifamilia sea.,Fz

L'Espanya del Pelayo de Quintana €s aixi una gran fan.f,lia: una comunitat de
sang (un element que vessa copiosament dels textos d'aquesta primera literatura
liberal) entre pares de familia que viuen independents i en llibertat. En la tragd-
dia Lanuza(7822), del duc de Rivas, el justicia d'Arag6 6s temptat pels traidors a

abandonar Ia causa del poble aragonds aprofitant que la seua estimada Elvira 6s

filla de Yargas, general de l'exdrcit de Felip II que vol sotmetre Saragossa. La

seua lleialtat cap a la mare pdtria, el seu amor a la seua llibertat, perd, davant-
posen a qualsevol. altra i preferiri morir al cadafal que gvanyr La vida, tot i els
precs d'Elvira per aconseguir que es retracte:

*Si conseruar la uida yo intentase
por tu amor, fuera indigno de obtenerlo.
t...1

Respeta la constancia y el denuedo
con que manifestar al orbe todo
sin duda hoy mismo corno noble debo,
que los que lidian por la madre patria
y por la libertad, aunque su esfuerzo
el Destino contrAste, nuncA deben
transigir con los despotas, muriendo
antes que sucurnbir...,tt

El liberalisme rom)ntic mant€, tamb€, la identificaci6 entre despotisme i
atemptat contra l'honor femeni, que 6s sublimat. En els fragments del Pelayod'un

52. M. J. QunvrANA, Pelayo; RoMERo FERRIR, Las lagrimas..., 1.37-L98, 198.

53. A. Saeveona, IanLtzA, Obras cornpletas del Duque de Riuas, II, Madrid, BAE, 1957,
89-722, 11,8-1,1,9.
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altre insigne liberal, Jos6 de Espronceda,la donzelLa forqada 6s Florinda, desitiada

pel rei Rodrigo. L'acte tiranic del rei dels gots estar) a l'origen de la maledicci6

que caur) sobre la seua pdtia en forma d'invasi6 mora de la peninsula.54 El1831,

el mateix autor escrigu6 un drama histdric de caricter tamb€ clarament liberal:

Blanca de Borbon.55 La tagddia est) ambientada en l'dpoca del dra Pedro el

Cruel de Castella, qui seduit per la seua favoita Marta de Padilla56 mant€ reclosa

a 1a seua muller i reina legitima, Blanca de Borb6. La pdrfidaMarta tem que el rei

torne a estimar la virtuosa Blanca (arquetip de la feminitat romdntica), ai{ que

intenta fer el possible per causar la seua mort. Per la seua banda, el germ) del

rei, Enrique de Trastdmara i altres cavallers, preocupats per la situaci6 titdnica a

que sotmet el rei ala pdtria i que 6s simbolitzada per la humiliant situaci6 en qud

es troba la reina i per la forma com 6s ffactada, s'alcen conjuntament amb el

poble contra el monarca al c'"J:lt de "saluar a Blanca, o pereceb,5T perd fracassen. A

la fi, tot i els intents d'Enrique per salvar-la, Blanca mor a mans del malvat moro

Abenfarax, de qui se servix Pedro el Cruel. Enrique irtrafi desprCs d'aixd no dei-

xar l'espasa fins haver aconseguit consumat la seua venianqa.

El cas de la reina virtuosa que protagonitza la tragddia d'Espronceda5s ens

pot servir per reflexionar sobre altres derives a Espanya de la vinculaci6 establer-

ta pel discurs liberal entre dones i honor nacional: les que atenyen, per exemple, a

la presgncia de dues d'elles, durant les dBcades centrals del segle >o<, al m6s amunt

de l'edifici politic. El m6n de la politica nacional fou travessat, tamb6 des del

principi, per determinacions de gdnere. El liberalisme exigia a aquells homes

que s'ocupaven del b6 de la pdtria una conducta domdstica exemplar: qui no

eru capae de dirigir com calia la seua casa, com havia de govetnat la naci6 sen-

cera? A m6s, se suposava que el seu comportament pirblic era reflex de la seua

moralitat pivada.5g;Qud ocorria, doncs, quan al capdavant de l'Estat es trobava

una figura femenina, una reina, com a l'Espanya isabelina o a l'Anglaterta victo-

1iana? Com ha assenyalat Isabel Burdiel, de forma similar als paisos del seu

entorn europeu, el liberalisme espanyol identificd la naci6 amb la continuitat his-

54. J. EspRoNCtDA,, Ensayo €pico. Fragrnentos de un poema titula.do El Pelayo, Obras com-

pletas (edici6, introducci6 i notes de Diego Martinez Torr6n), Madrid, Cittedra,2006, 1.31-1.35.

55. ESPRoNCEDA, Blanca de Borbon, Obras..,763-831. Sobre l'autor romintic, vegeu R.

MARRAST, Jos€ d,e Espronced,a y su tiernpo. Literatura, sociedad y polttica en tietnpos del roman-

ticisrno, Barcelona, Crittca, 1989. Per al teatre espanyol del segle )o(, D. T. Gms, El teatro en la

Espafi,a del siglo xtx, Cambridge, Cambridge Universtty Press, 1996; aquest autor assenyala que

a les ddcades centrals del segle xx l'espai central en el qual es discutiren les identitats fou el

teatre,.Spanish Theater and the Discourse of Self-Definition", Reuista de Estudios Hispanicos

34,2000, 433-442.

56. personatge histdric del segle >cv que res t6 a veure amb la muller del comuner Juan
de Padilla, del segle xvt.

57. EspnoNceoe, Blanca de Borbdn, Obras..., p. 813.

5S. eue no 6s (rnic, apareix en altres ocasions com ara enla Blanca de Castillad'Angel de

Saavedra, duc de Rivas, o en altres de les novel'les histdriques m6s significatives dels anys 1830.

j9. p. JoyCE, Democratic Subjects: The .Self, and the .Social" in Nineteenth-Century
England, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
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tdrica de la monarquia. Intent) convertir-la en simbol de la naci6 i, alhora, en
instdncia tutelar de la substituci6 del vell ordre pel nou. Un projecte que passa-

va, principalment, per La transformaci6 radical del cardcter de la instituci6: de
cort aristocrdtica i absolutista devia passar a convertir-se en familia virtuosa,
model de moralitat, autocontrol, ra6 i mdrit. Ni tan sols la reina, per tant, escapa-

va al nou model de feminitat dels liberalismes europeus. De fet, l'afectava espe-

cialment en haver de carregar amb la responsabilitat de simbolitzar la farrtLia
nacional. La vida privada dels monarques (especialment si eren dones) restd
oberta a l'escrutini pirblic, la seua honorabilitat esdevingu6 la de la naci6 que
representaven: en el cas espanyol, el comportament desordenat de Marta Cristina
i Isabel II contribui notablement a desacreditar la instituci6 mon)rquica. Com ha
demostrat Isabel Burdiel, a diferdncia de la seua homdloga anglesa,la mottarquia
espanyola no va estar capag d'adaptar-se al que la nova societat liberal requeria,
un fenomen que fou cabdal en la histdria politica espanyola del segle )trx.60

Marcadores de modernitat, benefactores i ciuilitzadores de costums

La prescripci6 de la virtut no nom6s afectava la reina, si b6 sens dubte fou la
seua victima m6s il.lustre. Per als liberals, l'estat moral de Ia naci6 sencera depe-
nia del comportament de les seues dones. Al llarg del segle >o<, de fet, els autors
europeus feren del seu estat un element central en la valoraci6 del grau de civi-
llzaci6 de cadascuna de les nacions.6l Una naci6 "moderna, es czrzcteitzava per
atorgar un cert espai d'igualtat a la dona (en la seua vida conjugal) a trav6,s de la
sublimaci6 de la seua condici6 com a ")ngel de La llao, aixir com per una certa
presdncia p0blica derwada tamb€ d'aquesta condici6. El seu contramodel, tan
temut com desitjat pels liberals europeus, era l'odalisca de I'harem oriental:
esclava, reclosa i sexualment incontrolable.6z En el cas espanyol, al meu parer,

es produi en relaci6 amb eixe proc6s un fet caructeristic en quE, novament,
entren en relaci6 els discursos del gdnere i els de la naci6.63 El "mite romintic
europeu representi Espanya (i especialment les seues dones) de forma orienta-
liuada. La promiscua gitana Carmen de Pr6sper M6rim6e, esdevingu6 el simbol
mundial de "la naci6 romdntica per excel'1Bncia,, la que s'estenia m6s enlld dels

60. Seguisc, en aquest apartat, a BI-TRDIEL, Isabel1L..; vegeu tamb€, S. L. Mu-nR, .Liberty,

Honor, Order: Gender and Political Discourse in Nineteenth-Century Spain,, ENDERS i RADCUFF

,'eds.), Corntructing..., 233-257 .

6t. J. MALECKovA, "\7omen in Perceptions of Uneven Development,, M. HnocH i L. Ktu-
sirovA (eds.), Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneuen Deuelopment in
European History, Praga, FFLIK, L996, 143-1.55.

62. Juntament amb el de la dona cortesana .tradicional,, que compartia molts dels trets

negatius de la dona oriental.
63. Fendmens similars es donaren a altres paisos del sud europeu, sobre els quals s'insis-

Lia estereotipadament en el seu desordre sexual; vegeu per al cas italii, R. BtzzoccHt, .Cicisbei.

[a morale italiana", Storica 3, 1997, 53-90.
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pirineus.64 La imatge europea d'Espanya l'excloia d'Europa i de la modernitat.

Una de les proves que s'aportaven a una afirmaci6 tan contundent eta la immo-

ralitat d,unes dones que mantenien molts dels trets de les seues avantpassades

musulmanes.
No 6s d'estranyar que tal imatge fora rebatuda d'immediat (o millor, negocia-

da) pels autors espanyols des del segon quart del segle xx, que en fer-ho insis-

tien en el model femeni de la domesticitat. Tot un gdnere literari espanyol, el

costumisme romintic, ha estat lligat pels seus especialistes, de fet, a aquesta

voluntat reivindicativa.s5 Eixe 6s l'objecte, tamb€, de Maria o la hija de un jar-

nAlero, novel'la per entregues del republicd vinarossenc 'Wenceslau Ayguals de

Izco que se situa a cavall entre la novel'la social, l'anticlerical i la de costums

contemporanis.6S Si per alguna cosa es distingi Ayguals enla seua dilatadatasca

com a escriptor, editor i periodista fou per la seua obsessi6, parafuasejant-lo a ell

mateix, per.defe nsar la civilitzaci6 espanyola dels ultratges estrangers'. Aixi ho

afrmava en la dedicatdria de la novel'la a I'escriptor francds EugBne Sue' Es

queixava que per a molts estrangers

.en Espafi,ct. no hay mds que rnanolos y manol.as; que desde la pobre uerdulera

hasta la marquesa md,s encopetada, lleuan todas las muieres en la liga su naucija de

Albacete, que ta,nto en las tabernas de la,uapies como en los salones de la aristocra-

ci7, no se baila mas que el bolero, la cachucha y elfandango; que las sefi,orasfuman

su cigarrito d,e papel, y que los hombres sornos todos toreros y matachines d.e capa

pard.a, trabuco y sombrero calafi.es-'a

L,obra, que tingu6 un gran dxit (nou edicions espanyoles entre 1845 i1849),

fou traduida al francEs, l'itaLid., el belga, l'alemany i el portuguds. En tots els

casos com a MaNa I'espanyola o la utctima d'unfrare. Al meu pare\ amb aquest

titol l'autor sintetitzaya alld que volia transmetre al lector estranger: Espanya,

encarnada simbdlicament en la figura de Maria, havia estat Ia vlctima secular de

64. He desenvolupat agd a X. Axonnu, nl.;a mirada de Carmen. El mite oriental d'Espanya

i la identitat nacional, , Afers 48, 2004, 347-367.

G5. J. F. MoNTESrNos, Costumbrisrno y nouela. Hacia el redescubrimiento de ln realidad

espafi.olat, Madrid, Castalia, 1953; J.MARCo, "El costurnbrismo como reacci6n', A. GoNzAEz

TnoyaNo (dir.), La imagen de Andalucia en los uiajeros romd.nticos y homenaie a Gerald Bre-

nan, Mdlaga, Diputaci6n Provincial, 1987, tZ5-139;;. Arvannz BenffiNtos i A. RoMEno Fnnnnn

(eds.), Coitumb*mo andaluz, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998. Sobre la infludncia del

mite romintic d'Espanya en la construcci6 de la identitat nacional espanyola a les dEcades

centrals del segle xD(, X. ANDREU: "lCosas de Espafi,a! Naci6n liberal y estereotipo rom6ntico a

mediados del siglo xrx,, AhoresT (2009),39-61,.

65. Sobre Ayguals i la seua saga de Maria, vegeu S. BAuro, Ia. trilogie romanesque de

Ayguals d,e lzco. Le roman populaire en Espagne au milieu du xxe sidcle, Paris, Presses Uni-

versitaires du SePtentrion, 1.999.

57. W. Aycuers DE Izco, Marta o la hija de un jornalero, Madrid, Sociedad Literaia,

1.845-1.846, vol. 1., 5-6.
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1'Esgl6sia i del despotisme monirquic. El seu estat de postraci6 no obeia al

card.cter nacional, intrinsec, dels seus pobladors. Enfront de les injurioses imat-
ges del poble espanyol dels viatgers i dels autors romdntics (Dumas, Gauthier,

Ford i tants d'altres), que semblaven trobar-hi nom6s gitanes i bandolers, en pre-

sentava un altre d'honrat, virtu6s i treballador com Anselmo el arrojado (pare de

Maria) i preparat per lluitar per La seua llibertat i honor com Luis de Mendoza (eI

seu futur marit). Quan agd darrer s'aconseguis, res no impediria que Espanya

torn6s a posar-se aL'algada de les nacions europees donat que el seu endarreri-

ment era nom6s .material', rro .rrrorzl,. De nou, per tant, trobem la naci6 espa-

nyola simbolitzada en una dona, la virtuosa (i, per tant, plenament .moderna')

Marta, que esdev6 guardiana del seu honor i cor de la fanilia nacional.
Acceptar i sol.licitar la .modernitat, per a la naci6 espanyola implicava obriq

tamb€, un espai d'intervenci6 femenina en l'esfera p(tblica. El mateix discurs libe-

ral de la feminitat atribu\a un seguit de caracteristiques naturals a les dones que

les feien especialment adients per a actuar en diversos imbits de Ia societat.68 Si

la naci6 era rtna gran farrfr\ia, a les seues dones se'ls podia encomanat una deter-

minada funci6 tutelar derivada de la seua funci6 a dins d'aquella. La seua natu-
ral inclinaci6 cap a l'amor, la religi6, el sentiment... els obrien dmbits en qud

posar-la en prlctica al servei de Ia naci6. En una societat no igualitiia (i que no

pretenia ser-ho) i paticia com la liberal, l'alleujament de les diferdncies socials

quedava en mans dels particulars a trav€s de la caritat o la beneficdncia: camps

en qud s'esperava que les dones (benestants, s'ent6n) feren un paper fonamental.

Eixa 6s la funci6 que ocupard a algunes de les protagonistes de la novel'la d'Ay-

guals de lzco, com ara la baronessa del Lago. A La n?,arquesa de Bellaflor, eleva-

h ia Matia en la seua posici6 social, dedica tot el seu temps a advocat per la

reforma humanitdia de les presons o per la creaci6 d'hospicis i cases d'acolli-

ment per als m6s desfavorits, o duent a terme tot tipus d'accions bendfiques i
caritatives...69 D'altabanda, eixa funci6 tutelar femenina sobre les classes popu-

lars era entesa tamb€ com una funci6 moralitzadora: a ffav€s del seu exemple i
els seus esforgos humanitaris, aquells sectors del poble baix que es compofiaYen

com a bdrbars acabarien esdevenint poble virtu6s, honrat i teballador.to
No hi ha dubte que l'espai obert a les dones per a pafiicipar en l'esfera

priblica des del discurs liberal fou ocupat. El, mateix Ayguals ompli algunes de

les pigines de les seues entregues fent condixer i celebrant L'apaici6 d'una Junta
de Beneficdncia a Madnd integrada per dones (de la qual fins i tot transcriu els

63. Per exemple, pel que feia a l'aparici6 d'una subjectivitat femenina prdpia o a formes
.iemenines, d'expressi6literdria, vegeu els treballs de les autores dela cita 40.

69. Aquest tipus de plantejaments s6n continuats, poden servir d'exemple AYGUALS,

-rlaria o la hija..., vol. 1, 301-307, 349-362 i vol. 2, 91-97.
-0. Abanda de malfeiners, prostitutes i tot una caterva de personatges marginals que s6n

:eCimits i .civilitzats, per l'exemple i la virtut de Maria, em sembla especialment significatiu,

:er les vinculacions .colonials,, el cas del negre Tom6s, que passa de ser un salvatge irracional
,' rn6s fidel i lleial dels criats; AYGUAIs, Maria o la hija..., vol, 1, 277-294.
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estatuts), atribuint-se el mdrit d'haver-la inspirat i animant a altres subscriptores a
seguir el seu exemple. Totes elles, com argumentava, eren mostres de l'estat de

civilitzaci6 al qual havia arribat la naci6 espanyola, i que l'equiparaven amb la
resta de paisos europeus.Tl Fou des d'aci, apel'lant a la seua natural condici6
femenina, des d'on algunes dones pogueren forgar els limits i ampliar el seu

marge d'intervenci6 en la societat espanyola del segle ;cx.72

Reproductores culturals de la naci6 liberal

Per al liberalisme del segle xx era la familia la unitat fonamental des de la
qual s'havien de formar els nous espanyols. La intervenci6 estatal en la vida
familiaq en l'esfera domdstica, devia ser minima. La preocupaci6 educativa libe-
ral passava per la formaci6 (nacional) d'unes elits dirigents (masculines) que
havien de conduir el pais en el futur.73 La c)rrega del que podriem anomenar
.educaci6 sentimental, eo les tradicions nacionals dels joves espanyols requeia
en les mares de familia, que tenien en ella un dels seus deures principals. La

manca d'activitat legislativa de l'Estat liberal en l'dmbit educatiu en la primera
meitat del segle )o(, potser fora resultat de la prdpia forma com entenien les

nacions i la seua reproducci6 els liberalismes vuitcentistes. Aixi ocorregu6, per
exemple, en el cas britinic, on la nacionalitzaci6 de les masses a trav6.s de l'edu-
caci6 pirblica no es plantej) fins molt avangat el segle w..74

La dona, com a nucli de Ia llar, tenia l'obligaci6 de transmetre als fills els

valors i les costums nacionals, d'infondre'ls el seu card.cter peculiar. Fer-ne dei-
xadesa, interrompre la cadena histdrica que unia el passat amb el futur, posaria
en pe.rill la naci6 mateka. Es per aixd, crec, pel que foren tantes les planes
d'autors liberals dedicades a la.questi6 de la dona, en qud s'insistia en la seua

formaci6 com a mare i s'encarava Ia necessitat d'impedir la seua corrupci6
moral: amenagades com es trobaven per un luxe i una moda percebuts i sovint
representats com a estrangers.

El 3O de novembre de 1.832, el progressista MarianoJosd de Larra publicd a

El Pobrecrto Hablador un article costumistz, "El casarse pronto y trral,, en qud
advertia dels perills de la mala educaci6 dels fills per l'afrancesament dels cos-

tums. La seua german4 explicava en l'article "el Bachillen, havia rebut una edu-

71.. AycuArs, Maria o la. htia...,308-319.
72. El cas m6s conegut fou el de Concepci6n Arenal. Vegeu, M. C. Rouro, .Concepci6n

Arenal: reformar la sociedad desde los mdrgens5>, M. P6nnz LEDESMA i L Bunomt, Liberales
eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, 21,3-243.

73. Amb la conseqi.ient exclusi6 de la instrucci6 p0blica de les dones o, en el millor dels

casos, la reducci6 de la mateixa a preparar rnares de farr:f.lia virnroses, A. FenNANonZ Vat,ENcte,
.La educaci6n de las niflas: ideas, proyectos y realidades", MoRANT (dir.), Historta de...,427-453.

74. S. HeetronN, For Horne, Country, and Race: Constru,cting Gender, Class, and English-
ness in the Elementary School, 1880-L9L4, Toronto, University of Toronto Press, 2000, 3-23.
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caci6 d'aquelles en qud es resava di)riament el rosari i en qud "andaba sefi.or
padre, que entonces no se llamaba papd, con la nxano md.s besada que reliquia
uiejo,. Despr6s "uinieron losfranceses i "/to hizofalta mucha comunicaci6n con
algunos oficiales de la guardia inxperial para echar de uer que si aquel modo de
uiuir era sencillo y aneglado, no era sin embargo el mas diuertido. El resultat 6s

que s'aficion) la germana als costums francesos (fins al punt que renuncii als

seus, dels quals malparld des d'eixe moment; fins i tot emigrd. a l'altre costat dels
Pirineus acabada La guena) r, "como quiera que esta d1bil humanidad nunca
sepa detenerse en el justo medio, passd d'un extrem a I'altre: decidi educar el seu

fill (a qui anomend Augusto) deixant-lo llegir "sin orden ni mdtodo cuanto libro
le uiniese a las rna.noe i sense tindre en compte per a res la religi6. El resultat,
de nou i tornats mare i fill a Espanya, fou la formaci6 d'un veritable petimetre.
Enamorat d'una jove "muy bien educada tambi6n, la cual es uerdad que no
sabta gobernar LtnA. casa, pero se embaulaba en el cuerpo en sus ratos perdidos,
que eran para ella todos los dias, una nouela sentimentalr, es casaren contra la
voluntat dels pares i acabaren formant una familia en qud ningfr dels seus mem-
bres no fou mai felig i que tingu6 un final tdgic: adulteris, suicidis i bogeria. En
la conclusi6 que acompanyava al tert,, Larra declarava que la seua intenci6 havia
estat, ert ftactar el tema de la instrucci6 dels joves, "persuadir a todos los es1tafi.o-

les que debemos tomar del extranjero lo bueno, y no lo rnalol...). Ael4i6n uerda-
dera, bien entendida, uirtudes, energia, Alnor al ord.en, aplicaciSn a lo util, y
tnenos deqtrecio de muchas cualidad,es buenas que nos distinguen aun de otras
nAciones, son en el dia las cosas que ntds nos pueden aprouechan.T5

La preocupaci6 era comuna a totes les families liberals. El 13 de desembre de
1837, el moderat Ram6n de Mesonero Romanos signava al Semanario Pintoresco
Bpafiol un article de costums en qud deixava assentada una premissa ja dmplia-
ment compartida: "lAs mujeres 1...1 son las que forrlzn las costumbres, asi cotlto
los hombres hacen las leyes,.76 Tot seguit passa'va a nartar la vida ficficia de Dofla
Dorotea Ventosa i la seua descenddncia, un relat que li servia per exposar quina
hauria estat 1'evoluci6 dels costums espanyols des de la fi del segle xvttt (quan

Espanya encata no era nLt??.a naci6n traducidar,). Dorotea fou educada en l'obe-
didncia estricta als pares i, posteriorment, aI marit, qui exerci sobre ella un nd,?vtor

tiranico, reclosa a la llar i duent una vida quasi conventual. Mort el marit es

deixd dur per les noves oportunitats que li oferia una major llibertat: comenga a

participar de la vida social i a oblidar l'educaci6 de la seua filla Margaita. Deixa-
da caure sense protecci6 enmig d'una societat dissipada i bulliciosa, aquesta
comengi a llegir novel.les estrangeres i acabd casant-se "rominticament, amb un
petimetre sense mdrit, qui la deix) abandonar-se als capricis de la moda. Quan,

-). M.J. LARRA,.EI casarse pronto f trtal", Articulos (edici6, introducci6 i notes d'Enrique
Rubio), Ctrtedra, Madrid, 2001,, 163-17 6.

-6. R. MESONERO RoMANos, ..Antes, ahora y despu6s,, Escenas y tipos rnatritenses, Madrid,
]redra. 7993, 332-351, 332-333.
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al cap d'uns anys, es converti en mare, "la uoz de la naturaleza se ahogd en su
pecho, y el eco de la moda resond en los mds rec1nditos secretos de su corazdn,:
s'oblid) d'educar uns fills que cedi a una mare de lloguer que els malcri)L La

familia es converti en un drama modern, ja que "no habia unidad de acci5n,,
cadasc(r anava a la seua. Els fills prdcticament desconeixien el pares: Arturo es

converti en un jove fatu i presumit, xerraire i busca-raons, un veritable petimetre

"que saludaba en francds, cantaba en italiano, y escribia a la ingleso; Carolina
esdevingu6 una xiqueta mimada, formada en l'escola dels fulletons romi.ntics
amb els seus verins, segrests i passions exaltades. Entre 1'educaci6 casi conven-
tual que havia rebut l'dvia i la dels seus n6ts, s'havia perdut pel mig el model
que Mesonero desitjava per a les dones espanyoles: el de l')ngel de la llar. Una
dona virtuosa, amant del seu marit, a qui havia d'entregar-se a cor i dnima, i ins-
tructora dels seus fills (un model que poc diferia del que demanava Larra). Lligat
amb eixe model, associat, a la mare ideal se li atribuia tamb6 una altra funci6:
protegir el cardcter i valors nacionals espanyols, amenagats com estaven per la
comrpci6 de costums foranes. Ho mostraven la conducta il'afectaci6 amb qud es

conduien Arturo i Carolina (bateiats amb noms propis de fulletons francesos). La
por a la .desnaturalitzaci6", al'aband6 dels costums propis per altres estrangers, i
el paper clau que en el fenomen tenien les mares espanyoles, fou un dels leit-
motiu de la literat.ra peninsular durant les ddcades centrals del segle >cx i, de
fet, un dels factors que expliquen el nacionalisme del periode.TT

La literatura costumista, amb la ridiculitzaci6 d'un seguit de personatges com
ara els.elegants, o les "coquetes, (sempre afrancesats i sempre corrompudes per
la lectura de novel'les rom)ntiques), s'ocuparen d'intentar corregir la situaci6.78
Tamb€ un republici com Ayguals insisti recurrentment a censurar les coquetes,
les que.es deixaven seduir per la moda (estrangera) i les que abandonaven anti-
naturalment la crianga dels seus fills (que venien a ser totes la mateixa cosa).79

En el seu cas acusava especialment de la comrpci6 dels costums a les prictiques
afrancesades introduides pels aristdcrates:

,desgraciadamente abundan entre ese enjambre de monigotes de oropel que com-
pone la mayofia de lo que la preocupacion entiende por aristocracia, distinguidos
perconajes que dercochan el oro para dar a sus hijos lo que ellos caffican de educa-
ciSn esrnerada, y consiste en hacerles pasar A un colegio de Francia para que oluiden

77. ANDREU, .iCosas de...".

78. La presdncia d'aquests figures en la literatura costumista dels anys 1830 i 1840 6s

abundant. Per exemple, en comddies de Bret6n de los Herreros com Unn de tantas (1,837) o
Un auiso a las coquetas (1,844). Vegeu, des d'una perspectiva d'histdria sociocultural, N. Verls,
The Culture o/Cursileria: Bad Taste, Kitsch, and Class in Modern Spain, Durham, Duke Univer-
sity Press, 2002, 31.-76.

79. Era el cas de la modista Dolorcitas; "Historia de la modista Dolorci1ls,, El Fandango,
15 d'octubre de 1.846, 353-357, i 15 de novembre de 1846, 370-37; o del xiquet i la xiquera de
la carican;ra "De elegancia, bien. ;Y de instrucci6n?,, 15 d'octubre de 1846,368.
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el espafi,ol, y regresen a su pais para zaherirle, haciendo ostentacion de amanerados
y rid[culos modales.'Fo

Educadores de patNotes

Perd no totes les families liberals entenien igualment el papq de la dona
com a reproductora de la naci6. Ja durant el Trienni Liberal s'havia debatut
sobre la necessitat qud la dona havia d'ocupar-se tambe (que no alternativa-
ment) d'educar en els principis liberals els futurs ciutadans, la qual cosa obria un
cert espai per a la instrucci6 femenina en certs aspectes politics.81 Tot i que no
es fdcil establir linies de distinci6 clares entre uns grups liberals i uns altres, sem-
bia que aquests plantejaments s'anaren identficant, amb el temps, amb les posi-
cions m€s avaneades. Estranys companys de viatge del moderantisme en la seua
dura oposici6 a Espartero durant la darrera fase del trienni progressista,s2 els
grups m6s radicals miraren els anys quaranta de refer els ponts enderrocats amb
el progressisme i de mantenir viva la flama de La revoluci6. Per fer-ho, i despr6s
de comprovar que el poble no els seguiria nom6s pel fet de presentar-se com els

seus portantveus, els calia la participaci6 actla d'unes dones (mares) cap a les
quals dirigiren bona pafi de la seua ptopaganda politica.

El juliol de 1844 aparegu€ el primer n0mero de Ia revista El Tocador. Gacetin
del bello sexo. S'obria amb un article del conegut demdcrata i republici catald,

{ntoni Ribot i Fontser6 dirigit a les lectores i amb el titol .Educaci6n,, que
comengava amb unes paraules que ens resulten ja conegudes:

"Decir que la rnuger ejerce en la sociedad una poderosa influenciA, es unA uulga-
ridad repetida todos los dias, es hacerse eco de una uerdad conocida de todo el
ntundo, euidente, palpable, que no se presta al examen ni a la discusiSn, y que puede

Dresenta?se corno un axioma lo mismo a las inteligencias md.s eleuadas que a los

entendimientos mas obtusos, sin acompafi.arla de ninguna pnteba, porque no hay
rtinguna que pued,a, euidenciarla mas de lo que lo e$A ella por si sola."83

El car)cter, com escrivia citant Aim6-Martin, es formava a partit de les
:-rnpressions rebudes en els primers anys de Ia infantesa i a trav€s de la "diuini-
dad" encarregada de proporcionar-les: la mare. Perd tot i ser una idea lan accep-
:-lda i reconeguda, es queixava Ribot, no es tenia suficientment en compte la

b0. 17. Aycuars DE Izco, La Marquesa de Bellaflor o el nifi,o de la Inclusa, Madrid, Socie-
:.C Literaria, 7846, 406-407.

E1. RoMEo, .Destinos de...,.
El. F. PEyRou, El rqublicanismo popular en Espafi,a 1840-184j, Cidiz, Universidad de

-"7:2.2002.
!3 A. RIBoT, .Educaci6n,, El Tocador,|4-YII-1844.
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seua import)ncia i les conseqridncies que se'n derivaven per a la humanitat, per
a la religi6 i per a la pdtria. Per eixa ra6 dedic) no nom6s l'article inicial, sin6
bona part dels que escrigu6 per a la revista a aquesta matdria: el primer de tots
els passos havia d'6sser educar les mares, una veritat que havia oblidat fins i tot
el mateix Rousseau en el seu Emili (a qui, no obstant aixd, reconeix com el seu
gran referent). Si com el ginebri havia afirmat "reforrnando la educacion de la
juuentud se conseguir{a reformar la humanidad,,, altres pensadors havien donat
un pas endavant en assenyalar que "reformando la educaci6n de las mugeres
[sid para que lleguen a ser buenas madres defamilia se conseguirta reformar la
juuentud,,. Amb un llenguatge farcit de referBncies religioses, com era propi d'un
adrnirador de Lamennais i del radicalisme liberal espanyol en el seu conjunt,s4
Ribot encomanava a les mares curar "el cdncer que coTroe la sociedad presento.
I, amb aix6, millorar la situaci6 de la naci6 sencera. De fet, afirmava que l'analo-
gia de cardcters amb que es distingien els individus d'una fanilia, d'una provin-
cia i d'una naci6 es devia en bona mesura a "la analogia de educacion que en
cadafamilia, en cada prouincia y en cada naci1n reciben los indiuiduos que la

forman,.85 La funci6 principal de la bona mare, segons Ribot, 6s infondre en els
joves un esperit religi6s (de fraternitat) i l'amor patridtic (d'entega al b€
com0):86 "Por grandes que senn los sacrificios a que nos obliga el amor a nuestros
semejantes, sin este arnor no hayfelicidad posible. Sin este alrlor el indiuiduo uiue
solo enmedio lsic) de la multitud, proscrito enmedio [sic] de la sociedad,,.87

No s'especificava, perd, com havia d'educar una mare els seus fills en els
valors patridtics. D'aixd s'encarregd, en part, Ayguals de Izco en la seua trilogia
fulletonesca que s'havia iniciat amb Mar{a o la hija de un jornalero. A les seues
novel'les, escrites en un estil directe i d'agitaci6, el lector espanyol podia llegir
que el futur del pais depenia de l'eradicaci6 de les forces de la reacci6 i del
triomf de la llibertat i de la democrdcia. Perd tamb€, i 6s el que m'interessa trac-
tar aci, quin papff ocupava en el proc6s a les dones, lectores potencials de la
novel'la. Si la filla d'un jornaler havia estat capae de superar mil obstacles i con-
seryar el seu honor, havia estat gr)cies a la bona educaci6 que havia rebut al si
d'una llar modesta, com se'ns recorda una i altra vegada. ;Quins eren els ele-
ments fonamentals d'eixa educaci6? En primer lloc, la virtut, que havia quedat
inscrita al seu cor com l'(rnic idol que mereixia veneraci6 i en base a Ia qual jut-
java les persones que la rodejaven (foren aristdcrates de llarg llinatge o membres
dels m6s humils dels estrats populars). En segon lloc, l'estima a la seua pdtria,
que passava tant per l'amor a la seua llibertat com per la defensa de les seues

84. Vegeu G. BanNosELL, .[n6s el liberalismo y el saint-simonismo: J. Andrew de Covert-
Spring,, M. SuAnnz (ed.), UtoPias, quimeras y desencantos. El uniuerso utopico en la Bpafia
liberal, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria,2008,1"1,3-157.

85. RIBor, "De la educaci6n del niflo,, El Tocador,2l de juliol de 1844.
85. El Tocador,3 d'octubre de L844. Aixd si, sense que aquests deriven en vicis: fanatis-

me religi6s o patriotisme mal entds.

87. El Tocador,17 d'octubre de L844.

Recerques 58-59 Q00D 5-30



RETRATS DE FAMILIA (NACIONAI): DISCURSOS DE GENERE I DE NACIO... 29

gldries i el manteniment dels seus costums. Per aconseguir tot aixd, calia que Ia
dona reb6s primer algun tipus d'instrucci6: per exemple, .estudiando en ese teso-
ro de libros espafi.oles, minas inagotables de profunda sabiduria, que las demd.s

naciones han querido erylotur para calurnniarnos despuds".88

Ayguals reconeixia arxi que les dones, davant la funci,6 nacional a qud es

veien naturalment obligades, devien formar-se amb l'estudi d'un seguit de lli-
bres espanyols que els permetrien obtenir els coneixements necessaris per inspi-
rar als seus fills els necessaris sentiments patridtics. De fet, no servien a tal
propdsit les seues novel'les? En cap cas no planteja la possibilitat que la dona
participe de la vida politica, m6s b6 tot el contrari; arab€,li reconeix implicita-
ment, i en nom de la naci6, una determinada forma (indirecta) de participaci6
politica a ffav€s de La formaci6 dels futurs ciutadans.

Conclusions

Com he intentat demostrar al llarg del text, les distincions de gdnere estigue-
ren presents de formes mfiltiples en els discursos liberals sobre la naci6 de la
primera meitat del segle ><rX. Introduir i analitzar La variable de gBnere d'aquests
discursos no consisteix a il'luminar un aspecte mds dels mateixos, a afegk un
apdndix a Ia seua histdria general, sin6 a replantejar-los en la seua totalitat, per-
qud no hi ha cap discurs sobre la naci6 que no estiga travessat per eixa vat'rable.
Es per aixd que l'an)lisi del gdnere ha de ser sempre transversal a l'estudi de les

nacions i dels nacionalismes. En el mateix sentit, crec que tampoc no hi hagu6,
a l'Europa Llberal, cap discurs sobre la feminitat i la masculinitat que no esti-
gu6s igualment marcat i inserit dins de determinades preocupacions nacionals.
Si 6s necessari pensar el gdnere per estudiar nacions, potser pensar nacions ens

aiude tamb€ a comprendre les formes com foren definits els papers diferenciats
que havien de fer homes i dones en les societats liberals. En aquest sentit, i tot
: que nom6s s'ha plantejat el problema de forma general, crec qug queda espe-

;ialment clara la necessitat de trencar una dicotomia entre pfiblic/privat que m6s
qr-re aclarir, complica I'andlisi de les formes diverses com homes i dones inter-
', ingueren i actuaren com a subjectes histdrics en la primera meitat del segle xx
: m6s enlld.

Al mateix temps, crec que resten oberts molts camins per a aprofundir en

-inies d'andlisi que aci nom6s s'han plante)al. Si sembla clar que els liberals
:mpraren una figura femenina per simbolitzar Espanya, est) per fer un estudi
ri6s sistemdtic sobre les formes com ho feren. Un estudi que lirlga en compte
-rr seguit de materials que fins ara han estat poc utilitzats pels historiadors de la
::.-rci6 i del nacionalisme espanyols. Quins elements comparti eixa representaci6
,mb altres figures femenines nacionals? En quins se'n diferencii? Les diverses
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formes de representar Ia matrona amb el 1le6 als peus, obeeixen a projectes libe-
rals diferenciats? Com influi la presEncia en el tron d'una reina suposadament
.innocent, (i que resulti no ser-ho tant) en la representaci6 simbdlica femenina
d'Espanya?

Poden fer-se preguntes similars en relaci6 amb altres aspectes que s'han
abordat superficialment en aquest article: si b6 tots els liberalismes imaginarenla
naci6 com una comunitat de parentesc i atribuiren a les dones el paper correla-
tiu que els pertocava al si de la familia nacional, la diferent forma que tingueren
de pensar la naci6 unes i unes altres cultures politiques liberals implici tamb€
formes diferenciades (per a homes i per a dones) d'actuar en benefici de la
comunitat nacional. Caldria incidir en les diferdncies, perqud foren sens dubte
importants per als subjectes histdrics que hagueren de definir-se i construir la
seua identitat en relaci6 amb els discursos que els interpel'laven. En aquest sen-

tit, estudis de cas sobre individus concrets des d'aquestes perspectives ens aju-
darien tamb€ a condixer millor aquells processos. Per Oltim, seria molt
interessant vincular i comparar els diversos discursos sobre la naci6 i sobre la

feminitat i la masculinitat dels liberals amb aquells d'altres cultures polftiques
que no ho eren i que tamb€ estaven presents en l'esfera p0blica espanyola d'a-
quells anys, corn ara els propis dels tradicionalistes o dels primers socialistes.

Quins elements tingueren en com{r i en quins es diferenciaren? Com es definiren
els uns respecte als altres?

Al meu pare\ intentar respondre aquestes i altres preguntes ens servird per
condixer no nom6s mitjangant quins mecanismes comengi a imaginar-se la
naci6 espanyola contemporinia, sin6 tamb6 de quina forma fou imaginada. Ens

permetri entendre amb m6s complexitat com afectarcn les transformacions
introduides pel liberalisme'els homes i les dones que les visqueren i que les
protagonitzaren. I ens ajudard a embastar quins foren els perfils que definiren
les diverses cultures politiques liberals del segle >o<.
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