
19

bloque 1: 
o anxo do fogar

Estes textos poden ser usados antes e/ou 
despois do visionado. Suxírense para a 
fase de pre-visionado os textos 1 e/ou 2 e 
proponse actividades específicas para eles.

SuBLIñA CuN LAPIS, PARA PODERES CORRIXIR, AS IDEAS PRINCIPAIS 
DOS SEGuINTES TEXTOS:

[1. a arca sagrada]

“A muller [está] destinada, ante todo, a ser na sociedade o anxo do fogar doméstico, 
a gardadora do sagrado lume do amor conxugal, (...) nunha palabra, a base segura e 
fundamental da familia.” 
“A nosa verdadeira emancipación está dentro do fogar, no seo da familia. Queremos 
a muller ilustrada para que instrúa os seus fillos; para que manteña, co seu claro e 
recto xuízo, a paz doméstica; para que, na prosperidade como na desgraza, sexa a 
máis fiel compañeira do esposo, a arca sagrada que encerre o xermolo de todas as 
virtudes, a gardadora deses ricos tesouros que se chaman amor conxugal, amizade 
sincera, caridade inesgotábel, dozura, xenerosidade e elevados sentimentos, tesouros 
que, distribuíndoos ao redor de si, enriquecerán a humanidade toda.”

Sofía Tartilán: Páginas para la educación popular, 1877.

textos de 
traballo

e/ou apoio.

Fai unha listaxe dos atributos 
e tarefas que o texto apón á muller.
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[2. o anxo do fogar]

“A escritora é algo máis que unha muller común; ten outra misión máis elevada que 
encher que as demais mulleres e, por outro lado, ten os mesmos deberes que cumprir. 
Ten que responder perante Deus, o mesmo que todas as mulleres, da felicidade da 
súa familia; por ser escritora, non deixa de ser filla, irmá, esposa e nai.”
“Conquistade o corazón dos vosos esposos, non coa virtude malencarada, senón 
coa virtude doce e graciosa, coa bondade, coa coquetería. Facédelles agradábel a 
súa casa e amábel o voso trato. Sede as súas amigas ao mesmo tempo que as súas 
amantes. Partillade as súas alegrías. Consolade as súas tristezas. Adozade as súas 
dores. Coidade as súas enfermidades. Esmerádevos na súa elegancia. Procurade que 
nada lles falte ao seu tempo. Velade polos intereses da casa, que son os vosos tamén. 
Facédevos, en fin, necesarias para a súa dita e deixádeos libres, completamente libres. 
Non lles preguntedes a onde foron, que eles mesmos volo dirán espontaneamente. 
Non lles preguntedes o diñeiro que gastaron, que é rebaixalos aos seus propios ollos 
e as feridas do orgullo son as que menos han de perdoarvos. O home é o xefe natural 
da familia e o dono da súa casa: para impedir os seus extravíos, no tendes máis medio 
lícito que imperar sobre o seu corazón.”
“A ocupación da felicidade da familia, o coidado do fogar, a lectura, a oración e o 
cultivo dalgunhas flores, bastan para facer feliz a muller de organización máis poéti-
ca e privilexiada.”
“A felicidade atópaa a muller na súa casa, en medio da súa familia; alí é a raíña, a 
señora; aínda máis, alí é a Providencia.”

Pilar Sinués de Marco: El ángel del hogar, 1859 (6ª ed. ampliada, 1881).

Fai unha listaxe dos atributos 
e tarefas que o texto apón á muller.
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[3. homes e mulleres, seres diferentes]

“Non o dubide vostede: a calor do ovario arrefría o cerebro (...) A lei da diferencia-
ción imponse.”

urbano González Serrano: La amistad y el sexo. Cartas sobre la educación de la mujer, 
1893.

“É crenza dominante no século XIX que a falta de capacidade orgánica e funcional 
do seu cerebro impide á muller enfrontarse coas grandes tarefas mentais. Tamén se 
lle supón falta de aptitudes para exercer as funcións directivas.”

María Laffitte e Pérez del Pulgar, Condesa de Campo Alange: La mujer en España: cien 
años de su historia (1860‑1960), 1963.

[4. o eixe da vida feminina]

“O erro fundamental que vicia o criterio común a respecto da criatura do sexo fe-
minino é o de lle atribuír un destino de mera relación; de non a considerar en si, 
nin para si, nin por si, senón nos outros, polos outros e para os outros.” (...) “o eixe 
da vida feminina, para os que así pensan, (...) non é a dignidade e felicidade propia, 
senón a allea, a do esposo e fillos e se non hai fillos nin esposo, a do pai ou a do irmán 
e, cando estes faltaren, a da entidade abstracta xénero masculino.”

Fusión de dous excertos de Emilia Pardo Bazán, procedentes de “una opinión sobre 
la mujer” (1892) e “La educación del hombre y de la mujer. Su relación y diferen-
cias” (1892).

[5. a literata]

“Nas familias, unha literata é temida coma o lume. En lugar de ser, como debía, o 
modelo de todas as virtudes; en lugar de ser xenerosa, submisa e tenra, é, habitual-
mente, egoísta, altiva e insensíbel. No seu corazón non ten entrada nin aínda o doce 
sentimento do amor, porque todo aquel que lle manifesta afección parécelle pouco 
para ela e, por outra parte, non quere casar até ter trinta anos, para deixar antes ben 
consolidado o seu nome. (...)
–Que lle debo eu ao teu talento? –dirá o esposo que ve descoidado o goberno da súa 
casa e que ten que repartir o seu curto salario entre a costureira e a que pasa o ferro, 
se quere que non lle falte o absolutamente indispensábel.
–Que temos que agradecer ao enxeño da nosa nai? –preguntarán os fillos da literata 
cando a luz da súa razón os leve a deplorar o descoido da súa educación.
Ai!, estes cargos, sen contar coa maledicencia da sociedade; estes amargos cargos 
das persoas que deben ser as máis queridas para a muller, abondan para extirpar de 
todo corazón amante e honrado o funesto afán de gloria literaria que domina hoxe 
o meu sexo.”

Pilar Sinués de Marco: El ángel del hogar
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Desde o punto de vista da narración, a secuencia 13ª actúa como resolución do 
conflito que foi alimentando a progresión do filme até aquí, entre a Condesa e o seu 
marido. Todo vén motivado pola proposta de Giner de los Ríos á Condesa, formu-
lada na carta que ela porta: ir a Madrid para participar como membro do xurado 
nun premio literario do Ateneo, un centro da vida literaria con alto significado para 
a carreira da Condesa e a tomada da posición a que aspira no mundo da cultura, 
abrindo camiño para si e para todas as mulleres.

Os termos do diálogo co marido son contundentes: “Algún día terás que escoller 
entre ser literata ou esposa e nai.” O termo “literata” tiña, na época, connotacións 
pexorativas (vid. texto 5) e a Condesa real nunca se identificou so esa rúbrica. Na 
ficción, ela retruca: “Se por ti fose, pechábasme na casa e tirabas coa chave.” Ao 
home non lle importa que ela escriba fechada “no seu despacho” e “sen ter que ir a 
Madrid para nada”, isto é, no ámbito da clausura feminina. Antes de se erguer, Xosé 
Quiroga formula un ultimato: “Se vas a Madrid, non hei estar agardándote cando 
volvas.”

Reparemos en que o marido expresa en forma sintética o cerne do que se chamou 
“ideoloxía da domesticidade”: i.e., a crenza decimonónica en que o universo propio 
da muller debía ser o privado, a súa casa (tamén, a súa gaiola), con ela tornada 
“anxo do fogar” (título dun libro apoloxético de tal ideoloxía, de Pilar Sinués de 
Marco, publicado en 1859, e, posteriormente, dunha revista por ela dirixida, El ángel 
del hogar), fronte ao dominio do espazo público por parte do home. Nese cadro, as 
mulleres ficarán asociadas ao sentimental (co racional, do lado dos homes), á pasi-
vidade (fronte aos homes activos, dominantes), á dependencia (sen capacidade de 
se autodeterminaren) e á natureza (a cultura é cousa masculina). Contra todo iso 
batalla a Condesa no filme.

unha forma máis próxima de nós para designar “o anxo do fogar” é a famosa “mujer 
de su casa” (xustamente criticada por Concepción Arenal, autora dun libro titulado 
La mujer de su casa, matizado no posterior La mujer del porvenir), figura doméstica cuxa 
vida adquire sentido só en función dos demais e, particularmente, do marido. A 
muller debe garantir a reprodución do núcleo familiar e, por conseguinte, do sistema 
social mesmo, mais isto é o “natural” e non recibe máis recoñecemento que o que ten 
por obxecto santificar a situación, pintándoa como un “destino” divino.

orientacións para o 

profesorado

13ª

Pilar Sinués
de Marco:
El ángel del 
hogar
páxina 21
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Isto supón que as mulleres non acceden á plena cidadanía e non poden mudar a súa 
condición. Só se fican no universo do privado serán “decentes”, de modo que a súa 
emerxencia no universo público recibe unha connotación pexorativa (lembremos 
que a expresión “muller pública” designaba as prostitutas). Até a súa función de 
traballadora é reconducida ao doméstico (criada, doncela ou, no mellor dos casos, 
institutriz) ou, fóra da casa, á invisibilidade (obreiras), salientándose só por razóns 
negativas.

Con certeza, dona Emilia non quere aceptar esa clausura doméstica e o seu esforzo 
no filme orientarase, de forma decidida, á conquista do espazo público para as mu-
lleres, con plena entrega ao “oficio” (sec. 10ª) que o seu marido opón á “familia”. De 
aí, as innúmeras dificultades que debe enfrontar.

Falarmos de “domesticidade” a propósito da secuencia vén xustificado polo propio 
filme e, en concreto, por outro dos fragmentos enriba citados, da 17ª. Cando Amalia 
pregunta “¿Pensas que faríamos ben en deixala tan... libre?”, o pai responde con 
outra pregunta de significado inequívoco: “¿Preferirías tela na casa, domesticada e 
infeliz?”

Por estraño que poida parecer ao noso auditorio, no século XIX, en España, aínda 
dominaba a idea de que o home e a muller eran seres cualitativamente diferentes e, 
daquela, as mulleres ficaban excluídas da plena natureza humana. Mesmo houbo 
médicos que tentaron, desde unha perspectiva alegadamente científica, probaren a 
inferioridade física, intelectual e moral da muller. Tales eran os prestixios do cien-
tismo positivista que a propia Concepción Arenal chegou a ter dúbidas sobre se os 
dous sexos tiñan a mesma intelixencia. Tamén a relixión xogaba o seu papel, ao facer 
depender da creación divina as “especiais” características da muller e ao exercer 
unha enorme influencia sobre elas, a través dos confesores.

A diferenza física, intelectual e moral entre homes e mulleres (onde a afectividade 
xogaba un papel de relevo como atributo feminino) supuña unha menorización e 
unha exclusión das mulleres tal que nin se consideraba a necesidade de elas recibiren 
unha educación formal. Neste punto, a ideoloxía da domesticidade -que, en España, 
era máis conservadora que noutros países europeos- tivo un aspecto lateral positivo 
polo que supuña de defensa da educación da muller, mesmo se ese proceso tiña 
por obxecto formar esposas devotas, fillas obedientes e nais sacrificadas, segundo o 
modelo feminino da época.

Naturalmente, unha “mujer de su casa”, ¿que necesidade tiña de ter un “oficio” pro-
pio? Segundo se nos mostra na secuencia proposta, ben lle chegaba con ter afeccións 
privadas, como a literatura. Con todo, debemos ser conscientes de que Emilia Pardo 
Bazán pertencía á aristocracia e iso conferíalle un grao de autonomía impensábel 
nunha muller do pobo a aquela altura.

Algúns dos textos de apoio poden chocar o alumnado, mesmo se a ideoloxía de fondo 
segue máis viva na sociedade actual do que, á partida, se xulga. Nesa perspectiva, 
tórnase imprescindíbel facermos consciente o auditorio de que todo iso era percibido 
espontaneamente como natural no curso dos séculos XIX e XX e segue a permear 
a nosa vida social.

10ª

17ª
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Catherine Jagoe, Alda Blanco e Cristina Enriquez de Salamanca: La mujer en los 
discursos de género: textos y contextos en el siglo XIX, Barcelona, Icaria, 1998.

Catherine Jagoe: “Woman’s Mission As Domestic Angel”, capítulo de Ambiguous 
Angels. Gender in the Novels of  Galdós, university of  California Press, 1994.
Dispoñíbel na Internet en:
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft0z09n7kg/

Nerea Aresti Esteban: “El ángel del hogar y sus demonios. Ciencia, religión y géne-
ro en la España del siglo XIX”, en Historia contemporánea, 21, 2000, 363-394.
Dispoñíbel na Internet en:
http://www.historiacontemporanea.ehu.es/s0021-con/es/contenidos/boletin_revista/00021_

revista_hc21/es_revista/adjuntos/21_05.pdf

Sofía Tartilán: Páginas para la educación popular, 1877.
Dispoñíbel na Internet en:
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1006058

Pilar Sinués de Marco: El ángel del hogar, 1859 (6ª ed. ampliada, 1881).
Os dous volumes están dispoñíbeis na Internet en:
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/el-angel-del-hogar-estudio-tomo-primero--0/

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/el-angel-del-hogar-estudio-tomo-segundo--0/

Concepción Arenal: La mujer de su casa, 1883.
Dispoñíbel en Internet en
http://www.archive.org/details/lamujerdesucasa00carrgoog

A referencia do ensaio de Emilia Pardo Bazán “La educación del hombre y la de 
la mujer” acharase na bibliografía do seguinte bloque. De “una opinión sobre la 
mujer” (dispoñíbel en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/nuevo-teatro-critico--21/

html/02957212-82b2-11df-acc7-002185ce6064_74.htm), xa se inclúe supra a citación máis 
xeitosa.

*

*

*

*

*

*

*

bibliografía
para o 

profesorado
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Observando e 
analizando

actividades para o alumnado

secuencia 13

secuencia 13

secuencia 14

 1. Por que pregunta Pepe á súa muller se ela xa 
ten todo preparado para a cea cos Constanti? ¿É 
unha pregunta que sigamos a ouvir na actualida-
de? Que presupón sobre o papel da muller?

2. Cal é a idea que o marido da protagonista, 
Pepe, ten do que debe ser a súa esposa? Describe 
as diferentes dimensións que el contempla na mu-
ller e cal debe ser, segundo o seu criterio, a vida de 
Emilia.

3. En cal sentido a emprega Pepe o termo “lite-
rata”?

4. Cales cres que son as motivacións persoais de 
Pepe na secuencia? Que é o que o preocupa? Ten 
en conta que, noutra secuencia (a 14ª), a Condesa 
o cualifica como “un bo home e un bo pai”.

5. Como debía desenvolver Emilia, segundo o ma-
rido, a súa relación coa literatura? ¿Tiña que ser 
un oficio ou unha dedicación privada?

6. Repara na frase da Condesa: “Se por ti fose, 
pechábasme na casa e tirabas coa chave.” ¿Cres 
que a frase ten vixencia actual? ¿Coñeces algunha 
situación dos nosos días en que sexa aplicábel?

Responde as seguintes preguntas con textos completos e coherentes, i.e., que teñan 
sentido por si e non sexa preciso ler o enunciado da pregunta para os entendermos.


