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Núcleo conceptual:

A ideoloxía da domesticidade.

Secuencias de referencia: 

Obxectivos pedagóxicos:

Comprender o significado da “ideoloxía da domesticidade” na España do 
S. XIX.

Coñecer as bases conceptuais en que se sustentaba a figura do “anxo do 
fogar”, a respecto das relacións de xénero.

Analizar a oposición público/privado, en relación coa división de xénero.

Desenvolver no alumnado unha actitude reflexiva e crítica a respecto da 
ideoloxía da domesticidade e da súa supervivencia soterrada.

Contidos:

A “inferioridade natural” da muller no S. XIX español: dimensións en que se 
expresa.

A “ideoloxía da domesticidade”, unha construción histórica complexa e 
ambivalente.

A identidade feminina no S. XIX español.

Criterio de avaliación:

O alumnado comprende correctamente a construción da identidade feminina 
por parte da ideoloxía dominante no S. XIX e é capaz de describir e analizar 
os trazos que definen a figura do “anxo do fogar” desde unha perspectiva 
crítico-emancipadora.
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SECUENCIA 13

MEIRÁS. XARDÍN. EXT/DÍA

A secuencia ábrese cun letreiro: “Meirás, Outono 1885.”
Emilia avanza moi decidida ao pé das torres, cunha
carta na man, até a mesa onde Pepe está a tomar café.
As fillas e o fillo xogan no xardín, mentres se retiran
as criadas.

PEPE
Tes todo preparado para a cea cos
Constanti?

EMILIA
(Asentindo) Si, claro. (Entusiasta)
Pepe, teño que ir a Madrid.

PEPE
(Póndose en tensión) Outra vez?

EMILIA
Giner de los Ríos propúxome para o
tribunal dun premio literario que 
convoca o Ateneo. O Ateneo, Pepe!

PEPE
(Acedo) E como ti queres ir a Madrid,
aos demais só nos queda consentir e 
calar.
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EMILIA
Non van ser máis ca uns días. Non podo
dicir que non.

PEPE
Non queres. E eu xa estou farto de que
todos teñamos que adaptarnos ás túas
necesidades. Algún día terás que 
escoller entre ser literata ou esposa 
e nai.

EMILIA
Estasme dicindo que teño que deixar de
escribir?

A rapazada achégase. Pepe non responde, para evitar que 
chegue aos seus ouvidos a discusión.

PEPE
(Á rapazada) Nenos, ide merendar, 
despois xogamos á pelota, parécevos?

As fillas e o fillo marchan. Cando están lonxe de 
abondo, Pepe óllaa fixamente e di con gravidade:

PEPE (CONT)
Eu non che impido que escribas.Pero 
iso pódelo facer no teu despacho,sen 
ter que ir a Madrid para nada.

EMILIA
Se por ti fose, pechábasme na casa e 
tirabas coa chave.

Pepe manifesta de forma franca a súa irritación e di,
terminante:

PEPE
Se vas a Madrid, non hei estar
agardándote cando volvas.

A continuación, Pepe érguese e marcha. Emilia fica soa,
a pensar...
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SECUENCIA 10 (FRAGMENTO)

TABERNAS. DORMITORIO. INT/DÍA

Emilia está face ao tocador, a se amañar. Pepe fica ao 
fondo, fronte a un espello.

PEPE (CONT)
(Con sarcasmo) Metéuseche na cabeza 
ser unha gloria das letras e agora non 
hai quen te pare.

Emilia vírase para Pepe e di con ira refreada:

EMILIA
E que problema supón que queira ter un 
oficio?

En canto os dous se ollan, Pepe responde:

PEPE
O problema é que o oficio impórtache 
cada vez máis e a familia impórtache 
cada vez menos.
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SECUENCIA 17 (FRAGMENTO)

TABERNAS. SALA 2. INT/DÍA

Dona Amalia está sentada no sofá, coa carta de Emilia 
nas mans. Don Xosé, en fronte dela, nunha cadeira.

DONA AMALIA
Pensas que faríamos ben en deixala 
tan... libre?

DON XOSÉ
Preferirías tela na casa, domesticada 
e infeliz? (Dona Amalia nega coa 
cabeza) Coñezo ben a Emilia. Sei que 
podemos confiar no seu bo xuízo.

17ª
a
cOnd

esa

rtebel
de




