
ESPAINIAKO EMAKUMEA

Izenburu hau  erabili zuen Emilia Pardo Bazán idazleak España Moderna 
aldizkarian artikulu batzuk argitaratzeko 1890an. Artikulu hauetan klase sozial 
desberdineko emakumeen egoera aztertzen zuen. Nobelagile honen iritziak 
nabarmentzen dira duen kontzientzia feministagatik. Hasteko, emakumearen 
gizonarekiko erabateko menpekotasuna baieztatzen du: emakumea da gizonak nahi eta 
egiten duen bezalakoa.  Orokorrean, uste du Espainiak XIX. Mendean izan duen 
aldaketak ez duela emakumearen ereduan batere eraginik izan: espainiar gizonarentzat, 
liberala eta aurrerakoia bada ere, emakumezkoaren ideala ez dago etorkizunean, ezta 
orainean ere, iraganean baizik;  honen emazte-eredua duela ehun urtekoa da.

Aristokraziako emakumeak, bestalde, Espainiako famarik txarrena dutenak 
direla, defendatzen ditu; erdi mailako klaseko emakumeekin, ostera, oso kritikoa da. 
Hauen akatsen artean batzuk nabarmentzen ditu: kursileria (aristokraziaren moduak 
imitatzen jartzen duten arduragatik), hemen “nahi eta ezin” deitzen duguna, saloietako 
aldizkariak irakurtzen diren jakin minaren ondorio (...) eredu bat aztertzen duenaren 
antsia, berari ahal bezainbeste egokitzeko... Halaber,  erdi mailako klase honetako 
emakumeak jasotzen duen azaleko hezkuntza kritikatzen du –gizon askoren nahiari 
jarraituz, zeintzuk “aurkezteko moduko” eginen duen  halako azaleko zerbait, itxura bat 
izan dezan nahi baitute. Hezkuntza sistema honetan erdizko ezagupenak nagusi dira, eta 
sakrilegiotzat hartzen da hauek sakontzea eta finkatzea. Emaitza honako hauxe: 
emakumea mugatu, estutu, gutxitu egiten du, betirako haurtzaro batean mantentzen 
duelarik.

Nekazal munduko emakumeaz, aldiz, esaten digu sexuen arteko berdintasuna –
zuzenbide idatzian eta lanik egin gabe bizitzen den inguruetan ukatua- gauzatu egiten 
dela nekazari, jornalari edo maizterraren miseria egoeran. Hauen etxe pobrea, ogi eta su 
gutxikoa, euriari eta hotzari irekia, ia beti hutsik dago. Etxeko andrea emantzipatuta 
dago, betiko eta gupidarik gabeko emantzipatzaileak emantzipatuta: beharrak, alegia.
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INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA

Institución Libre de Enseñanza delakoa 1876an sortu zen Orovio markesak 
(Fomentoko ministroa) Unibertsitatetik kanporatutako irakasle batzuen ekimenez. 
Erakunde honen bultzatzaile nagusia Francisco Giner de los Ríos izan zen. Erakundea 
hasi zen bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko klaseak ematen. 1878-79 geroztik 
irakaskuntza unibertsitarioa alboratu (ikasle gutxiegi zegoelako) eta lehen mailako 
irakaskuntzari ere ekin zion.

Erakundea berritze pedagogikorako gune garrantzitsu bat izan zen, are gehiago, 
Espainiako bizitzarako berritze orokorraren motorea. Berritze hau gizakiaren barneko 
erreforman oinarritzen zen. Erakundekoak lortu nahi zuten helburuaren eredutzat har 
ditzakegu, Francisco Laportaren hitzetan gizon kultuak, zientzialari zehatzak, erlijio 
sentimendua barneratua zutenak eta moralki integroak, zuhurrak, giza-solidarioak, 
artistikoki sentikorrak, fisikoki osasuntsuak, izaeraz sendoak,  natura maitatu eta 
berarekin bat egiten zutenak, moduetan dotoreak, eta, batez ere erreformarekin 
konprometituak ziren.
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ERREFORMA SOZIALETARAKO BATZORDEA

Batzorde honen izen osoa honoko hau zen: “Comisión para el estudio de las  
cuestiones que interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas 
como industriales, y que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. 
Segismundo Moret-ek gobernazio ministro zelarik sortu zuen dekretoz 1883ko 
abenduaren 5ean. BERTAN informazioa

Hitzaurrean aipatzen da ordura arteko legediak ez duela lekurik botere publikoak 
parte hartzeko langilearen baldintzei dagokienez eta halaber kapital eta lanaren arteko 
erlazioei dagokienez. Batzordeak, beraz, arazo sozialen aurrean kontzientzia berria 
adierazten du, Europan zabalduta dagoen fenomeno batena hain zuzen ere: Estatuaren 
interbentzio aktiboa alor horietan. XIX.aren bukaeran agerian zegoen askatasunak –
lanaren munduan ia batere legedirik ez izatea- ez zuela inolaz ere mundurik 
zoriontsuena lortu.

Langile klasearen egoerari buruzko Informe –ahozkoa zein idatzizkoa- egitea 
izan zen Batzordeak hartu zuen lehen neurria.
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