
16

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




