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la han querido pintar siempre como perjudicial: cierta-
mente, si es mal dirigida, es un puñal en manos de
un niño. Pero cuando está fundada en la religión,
en la virtud y en la verdadera sabiduría, entonces
no puede ser más que un bien para todos, entonces
solo puede conducir al hombre a concer sus verdaderos
intereses en sociedad, puesto que no puede vivir de
otra manera" (831)

Pretfnia que la cultura i 1'educació no es quedas a mitjan

camí, era el secret d'una regeneració radical en tots el

ordres. I afirmava Larra:

"Estamos seguros de que •el interés es el gran móvil
del hombre, toda la dificultad esta en hacerle conocer
cuál es su interés, esto se lo proporciona la solida
instrucion, que la única de que hablamos, en este
caso, ésta será en todo y por todo, para el hombre,
el manantial de su felicidad" '(932)

Esperava que mijançant la il·lustració i la cultura el

poble pogués arribar a aconseguir la maduresa política

necessària per viure en llibertat. Era com si cregués en la inter-

venció participativa socio-cultural.

La seva esperança quedava»-tal com manifestava l'octubre de

1833 amb aquestes paraules:

"La libertad en literatura, como en las artes,
como en la industria, como en el comercio, como en
la conciencia". (833)

Aquesta esperança que encara mantenia Larra a 1833, el

fa criticar el passst, i fonamenta aquesta crítica en contra

de la guerra carlista, guerra de la religió, aquesta qüestió

es veu amb claretat a 1'article "Nadie pase sin hablar con
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portero" quan deia:

"¿A qué viene usted?" "A estudiar este hermoso
país". "¿A estudiar, eh? Apunte usted, secretario:
estas gentes vienen a estudiar; me parece que los
enviaremos al tribunal de Logroño ... ¿Que trae usted
en la maleta? Libros ..., pues... Recherches. sur ...
Al sur, ¿eh? Este Recherches será algún autor de máximas;
algún herojote. Vayan los libros a la lumbre ..."
"Repare usted, Padre secretario, que estos pasaportes
traen la fecha de 1833. ¡ Qué prisa han vivido estas
gentes! ... En Vitoria estamos en el año is de la
Cristiandad, y cuidado pasarme de aquí ..." (834)

Era una referencia clara a la situació creada al Nord

pels carlistes, amb una clara alusió a que la 'revolució es

trobava amb la barrera de la guerra de la religió. (835)

I així segueix amb altres articles , el 1834, "El hombre

menguado o al carlista en la proclamación, on el carlista

apareix com un personatge de: "cabeza chica y achatada por

delante y por detrás ..." (836)

Pero del 1834 ens interessa assenyalar un altre article

clau a la nostra explicació^ que té a veure amb l'esperança

i el seu desencís' , "La Educación de entonces":

"Ahí está, señor don Pedro, se les figura a estos
hombres de ahora que hasta que ellos han venido a
abrirnos los ojos no había en nuestra patria cosa
con cosa. Yo no me comprometeré a decir lo que había;
pero yo me acuerdo, porque no hace tantos años, que
no había en este país caminos, ni diligencias, ni
barullos; había menos artes todavía que ahora, si
cabe, y me tenía usted a mí y a otros con nuestros
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destinos en regla rebosando salud y alegría. Se distin-
guían las clases hasta en el vestir: que ahora no
parece sino que todos somos hijos del mismo padre.
No había esa ilustración ni esa industria.. ¡Mire
usted qué pedrada! No había más fábricas que la de me-
dias de Toledo, y la de navajas prohibidas de Albacete,
como quien dice; pero éramos más españoles, aunque
quieran decir que éramos más ... ¡Qué tiempos aquéllos!
Yo quiero referirle a usted la vida que hacía. En
primer lugar, tenía yo veinte años y sabía leer y
escribir y las cuatro cuentas: ya era un hombre; pues
no había pensar que hubiese visto nunca risueña la
cara de mi padre: le tenia más miedo que a una tempestad".
(837)

I més endavant Larra escrivia:

"... Por supuesto que luego que me casé sucedía en
mi casa lo propio que en la de mi padre: ¡si viera
usted qué tundas le pego a mi chico! La letra, con
sangre entra; él podrá no salir enseñado, pero saldrá
bien apaleado. ¡Eso es cariño; lo demás es cuento!",
(838)

Parla també dels canvis que es vivien a l'ensenyança i

de les reformes d"aquells temps, i ironitza en tot moment les

dues èpoques, aquestes paraules en són una mostra:

"Esa es, señor Lope, ésa es la vida arreglada que
hacer, y la baraúnda de la educación de ahora. Yo
lo que se decir a usted es que me acuerdo también
de un tiempo en que no se encontraba un libro por
un ojo de la cara, ... Y ¡qué enseñanza! En aquellos
tiempos ponia usted a su muchacho, si lo tenia, en
la Escuela Pia o cosa semejante, y sabia usted que
le enseñaban latín y su buen carácter de letra, que
era un primor; y no le parezca a usted: todo esto,
en poco menos de diez o doce años. ¡Ya ve usted! Pues
¿ahora? ¿ahora? ¿Eh?. Ha de saber el niño en un abrir
y cerrar de ojos francés, inglés, geografía, baile,
esgrima, equitación, dibujo ...¡Que sé yo! Sin conocer
que esto no es paranuestro carácter". (839)
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Un diàleg que ens fa pensar que Larra tenia els seus

dubtes que els homes del món present que vivia fossin capaços

de tirar endavant, ambles exigencies de l'evolució de la societat,

i assumir les idees noves.

Pero, també escrivia que "las sociedades ... nunca mueren

sinó aparentemente, marchan contantemente a un fin, a la perfecti-

bilidad del genero humano, que toda su historia descubrimos",

era un pessimsme fruit de la seva critica escèptica a la societat, que veia

poc coherent amb els seus ideals de romàntic burgès, i la

seva crítica social descobria les insuficiències d'una societat que

pareixia evolucionar a remolc d'Europa:

"...apenas tenemos una clase media, numerosa
y resignada con su verdadera posición; si hay en
España clase media, industrial, fabril y comercial,
no se busque en Madrid, sino en Barcelona, en Cádiz,
etc. aquí no hay más que la clase alta y clase baja:
aquélla, aritocrática hasta en sus diversiones,
parece huir de toda ocasión de rozarse con cierta
gente: una señora tiene su jardín público, su sociedad,
su todo, en un cajón de madera, tirado de dos brutos
normandos, y no hay miedo que si se toma la molestia
de hollar el suelo con sus delicados pies algunos
minutos, vaya a confundirse en el Prado con la multitud
que costea la fuente de Apolo; al pie de su carruaje
tiene una calle suya, estrecha, peculiar, aristocrática.
La clase media, compuesta de empleados o proletarios
decentes sacada de su quicio y lanzada en medio
de la aristocracia por la confusión de las clases,
a la meced de su frac, nivelador universal de los
hombres del siglo XIX, se cree en la clase alta
precisamente como aquel que se creyere en una habitación
sólo porque metiese en ella la cabeza por una alta
ventana a fuerza de elevarse an puntillas. Pero
ésta, más afectada todavía, no hará cosa que deje
de hacer la aristocracia que se propone por modelo.
En la clase baja, nuestras costumbres, por mucho
que hayan variado, están todavía muy distantes de
los jardines públicos". (840)
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No creia, Larra, que la societat madrilenya tingués

els costums a l'altura de les circumstancies, ja

que hi havia públic per l'òpera i pels toros, i no pels jardins

públics que considerava eren els llocs idonis per fer civilitza-

zació i sociabilitat. (841)

A la Revista Española (1834) seguia en les seves opinions

sobre els costums d'aquella societat, que aparentment era

la més igualitària en el tracte dels humans, però aprofitava

per afirmara: "¿Entre que gente estamos?:

"-Alto ahí, señor observador de un día- dije a
mi extranjero, interrumpiéndole-; adivino la idea
de usted. Las observaciones que usted ha hecho hoy
son ciertas; la observación general empero que de
ellas deduce usted es falsa; ésa es una anomalía
como otras muchas que nos rodean, y que sólo se podrían
explicar entrando en pormenores que no son del momento;
éste es, desgraciadamente, el país menos dispuesto
a lo que usted cree, por más que le parezcan a usted
todos unos. No confunda usted la debilidad de la
senectud con la niñez; ambas son debilidad; las causas
son no obstante diferentes; esa franqueza, esa aparente
confusión y nivelamiento extraordinario no es el
de una sociedad, que acaba, es una sociedad que empieza;
porque y« llamo empezar ...". (842)

Reconeix l'home com un ésser social dones viu en societat.

Esta convingut "que todo malo es natural y verdad, no nos

costará gran trabajo probar que la sociedad es natural",

ja que l'home va néixer social, (843 ) i no li queda més remei

que pintar-la. Per arribar a concloure: "Esa es la sociedad: una

reunión de victimas y de verdugos. ¡Dichoso aquel que no

és verdugo y víctima a un tiempo! ¡Picaros, necios, inocentes!

¡Más dichoso, aún, si hay excepciones, el que puede ser excepción'1

(844 )
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La societat que ens descriu i ironitza Larra, segons

Carlos Seco Serrano, era "demasiado mezquina para comprender",

(845) era el principi del seu desencisament, també es deixa entreveu-

re en la majoria d'articles de costums, la seva critica de

la vida social i política del moment, i en ella es deixa

entreveure una visió de despreci a les caracterítiques generals

de la convivencia humana,de la societat del seu segle XIX.

Larra, en els seus plantejaments morals sobre la societat

reconeix l'existència de tres classes socials, que queden descrites

segons indica José Luis Varela, de la següent manera:

"... que llama 'pueblos1: la minoritaria y privilegiada,
"criada o deslumbrada en el extranjero'; la clase
media, que se ilustra lentamente; la que constituye
"una multitud indiferente, embrutecida y muerta'.
Este magma heterogéneo y necesariamente insolidario
precisa una 'revolución social' , g-, ia gjg i 9̂.3 comienza
a interesarse. Servir a esta sociedad un modelo de
decadencia, de libertinaje individual y social- que
es una etapa final y quizá evitable de la libertad-,
cuando se precisa una fe nueva para superar el 'desorden
sacrilego' que España vive en el momento, con carlistas
en el norte y Estatuto en Madrid, es como snseñar
en cadáver para an.i»ar a vivir. Antony es el producto
de una sociedad evolucionada, 'al encontrar el caos
y la nada al fin del viaje"'. (846)

De totes maneres, tant a la ideologia literaria com

en el seu comportament social, es descobreixen a Larra moltes

contradiccions, ja per la seva evolució política, ja per

la seva formació bàsicament autodidacta, ja per la paulati-

na pèrdua dels seus horitzons dirigits a aconseguir la seva

utopia.
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La crítica a la societat del moment és una crítica

a l'Educació i a les classes socials dominants, per exemple

a l'article "El Joven elegante" (8470, irònic amb l'educació

de l'aristocràcia, ja que Larra es movia pels seus ambients,

així com entre les classes mitjanes.

El jove elegant que es descriu és així:

"... ha recibido una educación de la más escogida
que en este siglo se recibe, es decir esto que sabe
leer aunque no en todos los libros . . ."

De totes maneres tenia la idea de que vivia en un poblé

ignorant, que irònicament diu a" Carta a Andrés" escrita desde

las Batuecas por el Probecito Hablador:

"Oh ingenios limpios los que nada tienen que
enseñar! ¡Oh entendimientos claros los que nada
tienen que aprender! ¡Oh felices aquéllos, y mil
veces felices, que o todo se lo saben ya, o todo
se lo quieren ignorar todavía!, (849)

A "El mundo todo es mascaras" article que malgrat sigui

catalogat, com d'altres dels esmentats, com a costumbrista

ens indica: "El mundo todo es máscaras: todo el año es carna-

val". (850) Abans havia dit:

"Ya lo ves; en todas partes hay máscaras todo
el año; aquel mismo amigo que te quiere hacer creer
que lo es, la esposa que dice que te ama, la querida
que te repite que te adora, ¿no te están embromando
toda la vida? ¿A qué, pues, esa prisa de buscar
billetes? Sal a la calle y verás -las máscaras de
balde. Sólo te quiero enseñar, antes de volverte
a llevar donde te he encontrado -concluyó Asmodeo-,
una casa donde dicen especioalmente que no
hay este año. Quiero desencantarte". (~85l)

Aquest article és un exemple de dissentiment en que

veu el panorama moral i costumista d'aquells anys,
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Tal com va quedar publicat a 1835 a la Col·lecció d'articles

de Larra "Casarse pronto y mal" persisteixen les contradiccions

morals i educatives a les seves pagines, ja que no acaba

de deixar de banda la seva concepcció de moral tradicional,

mesclada amb aspiracions d'una moral amb aspiracions moderanitza-

dores.

Es seguia queixant dels mals fonaments en que es

basava, tant una educació com l'altra; "..pero como esta segunda

educación tenía tan malos cimientos como la primera", (852)

1'antiga com la moderna.

A la moderna educació ens fa una crítica com aquesta:

"..., y como quiera que esta humanidad nunca sepa
detenerse en el justo medio, pasó del Año Cristiano
a Pagault Lebrun, y se dejó de misas y devociones,
sin saber más ahora porque las dejaba que antes
porque las tenía. Dijo que el muchacho se había de
educar como convenía; que podría leer sin orden ni
método cuanto libro le viniese a las manos, y que
se yo qué más cosas decía de la ignorancia y del
fanatismo, de las luces y de la ilustración, añadiendo
que la religión era un convenio social en que
sólo los tontos entraban de buena fe, y del cual
el muchacho no necesitaba para ponerse bueno". (853)

Segueixen les reflexions de Larra diferenciant-se, en les

seves paraules, no tan sols les contradiccions que es veien

a l'educació d'ara i de llavors, que assumia en part pels canvis

que es donaven a la societat de cada temps concret, sinó

que diferenciava l'educació dels homes de la de les dones,

amb alguna coneixença de Rousseau, en concret de la seva

obra "Nueva Eloísa". (654)
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La prosa romántica tenia una funció molt característica

d'una época que vol difondre unes ideologies, per tant aquesta

funció serà la de propaganda i de debat de les idees que

•s'intentaven 'divulgar. Era també, al mateix temps^ un mit-

jà per descriure els costums Uta problemàtica sdcio-política.

Els autors d'aquesta època, posaren els fonaments literaris

de futures generacions d'escriptors.

Dins aquest conjunt d'articles i de prosa, d'una prosa

que podem qualificar de didàctica, hem de destacar

el paper que varen jugar els emigrats, especialment els que

visqueren a Londres.

En aquest sentit un dels protagonistes d'aquesta historia

fou Alcalà Galiano, que era un autor que afirmava que la restauració

de la monarquia ferrandina havia estat totalment -nefasta, per a la

literatura, malgrat es consideri que els emigrants utilitzaren

segons les seves possibilitats, la premsa estrangera per publicar

obres d'un cert valor.-

Alcalà Galiano és un exemple del seu propi retrat , ja que a

rel de la diàspora dels liberals:

"... optó por Inglaterra. Ejs fácil comprender que
le llevarían a ella su conocimiento del idioma, la
anglofilia que confiesa haber sentido desde pequeño
e incluso su estancia anterior en la capital británica.
Allí debió de pasar los primeros momentos difíciles
que esperan al emigrado, sobre todo 'teniendo en cuenta
que no aceptó la ayuda oficial organizada por el
Gobierno". (855 )

Va col·laborar en publicacions de Londres i el Diario
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del Comercio del 31 de maig de 1834 resumia la seva tasca

així:

"12 Escribió muchos artículos en lengua inglesa sobre
política y literatura, que fueron publicados en la
Revista de Westminster, la Revista del mes y The Metropolitan,
miscelánea metropolitana. 2- Un discurso inaugural
pronunciado en la Universidad de Londres sobre lengua
literatura española, al principiar el curso de estas
materias, cuando fue nombrado catedrático. 32. La historia
de la literatura española en este siglo para el celebre
periódico inglés The Atheneum (El Ateneo). 4e Escribió
además, en francés, en la Revue Trimestrielle y en
uno de los principales periódicos de París, y su diestra
pluma hizo conocer que manejaba la lengua francesa
e inglesa con la misma facilidad y elegancia". (856)

Va exercir una labor docent i divulgativa de la llengua

i literatures a la Universitat de Londres.

Pero el 14 de juny de 1834 va aprofitar l'amnistia, per

retornar a l'Espanya dels liberals, i es troba en que les coses

han canviat, i que la cosa política ha fet que els que retornassin

es plantejassin la vida política i social d'una altra manera,

i les esperances de canvis socio-polítics anaven minvant.

Des del seu retorn Antonio Alcalá Galiano a 1845 va

publicar una Historia de la literatura española, francesa e

italiana en el siglo XVIII, que no era sinó un recull de conferen-

cies dictades a 1'Ateneo Científico Literario y Artístico

de Madrid, fundat a 1835, i anomenat "Ateneo de los románticos",

ja que va reunir a les figures més destacades dels inicis del

romanticisme literari. (857)

D'aquest Ateneu cal assenyalar que la seva importància

ja comença a vislumbrar-se des de les primeres reunions
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que es duien a terme a "el Parnasillo"

1830, en elles hi participaren:

als voltants de

"Mariano José de Larra. 'Entre nosotros, en un año
solo- escribe en 'Catalina Howard: Drama nuevo en cinco
actos1 (El Español, 23 de marzo de 1836)- hemos pasado,
en política, de Fernando VII a las próximas Constituyentes,
y en literatura, de Moratín a Alejandro Dumas'. Años
más tarde, en unos apuntes sobre el carácter de la
literatura contemporánea leidos en el Ateneo científico
y literario de Madrid (publicados en El siglo Pintoresco,
III (1845-47), pp. 149 y sigts.), Hartzenbusch divide
el período 1800-1847 en dos épocas literarias bien
definidas y separadas por el año-mojón de 1830. Hasta
ese año domina en España' el siglo XVIII (Alfieri, Jouy,
Moratín); después es el momento romántico de Monzoni,
Scott, Hugo, Byron y Espronceda, figuras que, aunque
irrumpen en España casi simultáneamente, representan
las dos tendencias antagónicas en que la revolución
francesa de 1830 ha escindido el romanticismo europeo.

El primer romanticismo de Walter Scott y Victor
Hugo (1818-1828) es un movimiento literario de signo
católico, aristocrático, arcaico y restaurador. Ecos
suyos en España son los trabajos de Bohl de Faber,
divulgados más tarde en Barcelona por Buenaventura
Carlos Aribau, Ramón López Soler ...- el órgano de
este romanticismo de signo moderado. La polémica sostenida
..." (858)

Pero es considera que el romanticisme es va rebre amb

una certa vesa, i pròpiament a Cadis i Barcelona era on es

coneixia una mica més profundament, especialment Walter Scott.

On grup de liberals que presentava una certa cohesió enfront

de l'enemic, fou responsable de l'acceleració que els -esdéveïn—

ments polítics varen produir sobre la implantació del primer

Romanticisme:

"... del que son buenas muestras el entusiasmo con
que se acoge a los emigrados, la fe que se deposita
en sus programas políticos y elogios con que se reseñan
los estrenos de obras como la conjuración de Venecia
y don Alvaro. El joven Salas y Quiroga, tertuliano del
Parnasillo, dedica su libro Poesías (1834) 'al pueblo
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español en la época de su regeneración en la 'grande
obra de nuestra regeneración política y literaria' (el
Siglo, II, 24 de enero de 1834). 'La hora de las reformas
ha sonado ya para España- sigue Espronceda , en el artículo
titulado Poesía-; el hombre a quien nuestra reina fió
el encargo de romper las trabas del 'teatro ha sido
llamado a rornj>«r las de la nación ...' . ( 859)

Es copiava el model escocès: Espronceda (Sancho Saldaña-1834);

Larra (El Doncel de Don En rique el Doliente-1834); Luis González

Bravo (Ramiro Sánchez Guzmán-1835); Martínez de la Rosa (Doña

Isabel de Solís, Reina de Granada-1837); Serafín Entebanez

Calderón (El Solitario-1838), (860) en el que es referia al drama.

Espronceda afirmava: "En política, como en poesía la perfección

está en conciliar el mayor grado de libertad con el mayor grado de

orden possible" i "Nosotros, pues creemos estar obligados a

cooperar Q>ü tan ilustre guía a la grande obra de nuestra genera-

ción política y literaria". (861) Es referia ais homes de

la generació del trienni constitucional.

La joventut era, segons Eugenio Ochoa, la que impulsava

el romanticisme literari, (862) i José Luis Varela ens indica que

a 1835: "...aparece la juventud con petulancia, con desafío,

con conciencia de número, de solidaridad, de nosotros" (863)

que estava enfrontada a 1'anterior» Signes que la nova generació

de literats s'anaven desmarcant dels seus antecesors pero que

a 1836 l'esperança es torna desilusió: "Dios nos asista", ens

diria Larra al seu article titulat així en El Español el 3

d'abril de 1836.
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A 1836 es funda el Semanario pintoresco español que va

esser una revista literaria que va durar fins a 1857 i que

va servir a Mesonero Romanos per incidir a la seva parroquia

de seguidors.

Ramón Mesonero Romanos és un de tants dels emigrants que

retornaren del seu exili a partir de 1834, és un dels literats

més important de costumisme espanyol. Neix a Madrid a 1803,

d'origen social de la burgesia acomodada, a 1833 vaà França i

a Anglaterra, i entre 1840-1843 retoma als seus viatges

per Europa. (864)

D'aquesta etapa viscuda per Ramón Mesonero Romanos són

la colecció d'articles "El Panorama Matritense" (1832-1835)(865̂

i "Escenas Matritenses" (1836-1842), (866) a on es descriuen

els costums de Madrid que li donaren molta fama.

Per tant aquí ens interessa dividir la seva obra en dues

etapes: 1§ la del 'Panorama Matritense', i la 2̂  la d'Escenas

Matritenses, i Peers ens parla d'una 3^ que serien els articles

escrits després de 1843.

L'obra que aquí ens interessa resaltar és el conjunt d'arti-

cles que quedaren recopilats a Escenas Matritenses, firmats

pel "Curioso Parlante" recopilats en 4 toms, eren articles

publicats entre 1836 i 1842, com ja hem indicat i agafen el

centre temporal del període que aquí estudiam.



679

Pero no ens fa cap referenda directa a l'educació, sinó

que ens reflecteix molt bé els costums de la vida quotidiana

del Madrid del seu temps. Al mateix temps era una persona culta per

poder interpretar el moviment intel·lectual del seu temps.

Al seu article "El Romanticismo y los Románticos" deia:

"Y, sin embargo (¡Cosa singular!), esta palabra, tan
favorita, tan cómoda, que asi aplicamos a
las personas como a las cosas, a las verdades de la
ciencia como a las ilusiones de la fantasía; esta palabra
que todas las plumas adoptan, que todas las lenguas
repiten, todavía carece de una definición exacta que
fije distintamente su verdadero sentido. ( 867)

La controversia era la nota dominant; així com la contradicció

d'opinions es segueix demanant "¿Qué cosa es romanticismo?",

trobava exagerat el comportament:

"Dueña, en fin, la actual generación de este pretendido

descubrimiento, de este mágico talismán, indefinible,
fantástico al través de aquel prisma seductor; y no contenta
con subyugar a él la literatura y las bellas artes, que
por su carácter vago permiten más libertad a la fantasía,
ha adelantado su aplicación a los preceptos de la moral,
a las verdades de la Historia, a la severidad de las
ciencias; no faltando quien pretende formular bajo esta
nueva enseñanza todas las extravagancias morales y polí-
ticas y literarias. ( 868)

Es evident el seu to de moderacig, la seva ironia contra els ra-

dicals que critica^uen la societat de corrupta, i contribueixen

a corromprer-la més amb els seus escrits inmorals.

Considerava que totes les coses exagerades solen degenerar

en necias. Pero també pot ésser una crítica a la superficialitat

dels plantejament que desbordaven la seva racionalitat. (869)
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Indica pautes de comportament moral per aconseguir

un comportament correcte a la vida dels joves segons els

inconvenients de la vida romàntica.

Es preocupa pel comportament amorós i el seu desequili-

bri emocional :

"..., conocí, pues, que no había más que un medio
que adoptar, y era el arrancarle con mano fuerte
a sus lecturas, a sus amores y a sus reflexiones,
haciéndole emprender- una carrera activa, peligrosa
y varia; ninguna me pareció mejor que la militar,
a la que él también mostraba alguna inclinación;
hícele poner una charretera al hombro izquierdo
y le vi partir con alegría a reunirse a sus banderas".
(.870)

Era la manera de desviar la passió amorosa del jove, i evapo-

rar les seves intencions desmesurades de caràcter romantic.

Alguna vegada, de rampe liada, fa referencia al goncepte

educació:

"De todos modos, no puede negarse que la educación
es la base principal que sustenta y modela casi a
voluntad el carácter del hombre, y de aquí la importancia
de las leyes que la dirijan; también habrá de convenirse
en que las mujeres están llamadas por la Naturaleza
a prestar al hombre los primeros ciudad a ins-
pirarles sus primeras sensaciones o devolver sus
primeras ideas; y he aquí explicada también naturalmente
la otra observación, o sea su influencia en el futuro
desarrollo de la sociedad",

Vol obrir la reflexió sobre la importancia del model

d'home, que d'alguna manera ha d 'agrair a la dona el paper

afectiu que juga en les seves relacions humanes. Són qüestions

importants per comprendre la interpretació de la realitat

de la vida quotidiana que Mesonero Romanos ens vol oferir.
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Creu que segons s'eduqui l'home es construirà la nova

societat. Per tant reconeix la importància de la influencia

de l'educació en la construcció del model de societat a que

s'aspirava, però també és clar que pensa en una societat contro-

lada per l'home i a on la dona ha de jugar un paper d'animadora

de l'activitat de l'home.

I per tant crec que darrera el moderantisme que es detecta

en el pensament de Mesonero Romanos, hi ha un conservadurisme bastant

marcat. Es detecten contradiccions prou profundes? perquè

per exemple a "Contrastes'S 1845» pensa en la^nova societat,

preparar-se per viure temps nous, preparar-se per una societat

en canvi, però també pensà en una necessitat de conservar

- la societat del passat i del present:

"No concluíamos nunca si hubiéramos de trazar uno
por uno todos los tipos antiguos de nuestra sociedad,
contraponiéndolos a los nacidos nuevamente por las
alteraciones del siglo. El hombre, en el fondo, siempre
es el mismo, aunque con disfraces en la forma ..."
(872)

Aquesta afirmació resulta dramática des del punt de vista

del pessimisme que es detecta en Mesonero Romanos i per la

incidencia que aquest autor tenia a cercles intel·lectuals

i culturals de 1'época. El seu moderantisme reformista ens

resulta conservador, la qual cosa s'havia de reflectir als

seus plantejaments educatius.

Això ugl dir que aquest autor ? netament burgès, veia el

procés de reformes del liberalisme moderat, com a superficials,

è's considera també un contador de superficialitats costumista.
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De Mesonero Romanos cal indicar que descriu, a través

de les seves escenes continuïstes, aspectes de referencia

satírica a la vida dels joves. D'aquesta manera es pot compren-

dre millor la seva visió socialitzadora de l'educació.

Per exemple, ens parla d'un jove que pretenia d'escriptor

i aspirava a instal.lar-se a Madrid. Aquí veim reflectida

una forma d'educació familiar:

"Su padre, que no sabe a qué dedicarle, le dice
que trata de ponerle a Ministro; y que luego partq.
a la Corte (...) arriba felizmente a orillas del
Manzanares. Le hace presentar en los cafés de la
calle del Príncipe y en las tiendas de la Montera,
en el Ateneo y en el casino, lee cuatro coplas sombrías
en el Liceo, comunica sus planes a los camaradas
y logra entrar de redactor supernumerario de un
pefiódico. A los pocos días tiene un paño y explica
allá a su modo la teología política; trata i decide
cuestiones palpitantes, anatomiza a los hombres
del poder, commueve las masas, forma opinión, es
representante del pueblo, hace su profesión de fe,
y profesa al fin en una intendencia o una embajada,
en un gobierno político o un sillón ministerial.
(...) A los seis meses o menos de representación
cae entre los silbidos del patio. (...) Vuelve a
enristrar la pluma, vuelve a oponerse al poder,
vuelve a hablar de la atmósfera mefítica de los
palacios", de "la filantropía de los sentimientos
..." (873)

La fidelitat a ell mateix només pot salvar la realització

d'una persona i socialment es veu condicionada per l'ambient

que l'envolta. A la societat d'aquell temps es produeix

una generació de literats crítics amb la trajectòria que

seguia, especialment critica la seva pròpia classe social,

la burgesia.

Són aquests intel·lectuals anomenats rebels consentits,
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ja que, malgrat el seu paper social, la burgesia els assimilava

entre l'escàndol i la complacencia.

En nom de la llibertat i de la nova societat els nous

literats volien superar el classicisme des de la literatura

romàntica, postura que Mesonero Romanos ironitzava i trobava

massa radical.

Les friccions i conflictes de les diverses famílies

liberals incidiren en les maneres d'entendre la literatura

i les lluites entre els moderats i els radicals són presents

als escrits de Mesonero Romanos, que podem definir com a

moderat. Convé fixar-nos en que fou un dels fundadors de

1'"Ateneo Científico y Literario", i que va ésser elegit

secretari juntament amb Miguel de los Ríos on hi havia el

Duc de Ribas com a primer president, i Alcalá Galiano i

Olozaga com a vocals. Mesonero fou el fundador del "Seminario

pintoresco español", revista literària que va durar fins

l'any 1857, amb aquesta publicació va incidir vivament a

la creació literària del segle XIX.

Malgrat el qualificatiu de descriptiu que es pot aplicar

als quadres costumistes que ens ofereix, podríem dir com

B. Pedraza i Milagros Rodríguez:

"Su visión del abanico social se limita, por lo
común, a la clase media. El pueblo está ausente
de sus páginas, hecho que cuadra perfectamente con
su opinión tan poco halagüeña que le dedica en su
Manual de Madrid. Apenas elude a la aristocracia
y siempre lo hace en tono de reproche. Todo su interés
se centra en la burguesía, aunque no por ello oculta
sus defectos. Su actitud no está exenta de un cierto
paternalisme" (874)
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Mesonero Romanos reflectia un món a on la burgesia dominava

el poder econòmic i escalava posicions cap al poder polític,

amb una visió de caire moderat.

Malgrat la seva moderació, Mesonero Romanos, no te' perqué

ésser recordat pel seus plantejaments moralitzadors, sinó

per la seva descripció moralitzant dels costums dels seus

païsans els madrilenys.

Per a Juan Ignacio Farreras, quan ens diu el que entén

per costumista l'expressió literària descriptiva i inmobilitzado-

ra de la realitat, per oposició a la descripció científica

i a la dialèctica de la realitat, en el cas de la novel·la.

El costumisme informa de la realitat però no la significa,

ni tan sols l'explica. Ens dóna una visió idealitzada de la

realitat que determina tota l'obra. (875)

Mesonero Romanos, com a costumista, creu en l'harmonia

del món i, per tant, rioesgaire romantic. Els romantics contemplen

el món com un conjunt dividit on els rics i els pobres com

els cavallers i els pagesos. (876)

En tot cas la perspectiva de la realitat de Mesonero

Romanos és moderada, com a bon representant de la burgesia,

en sentit pràctic, però que no deixa de banda el caire moralit-

zador de la seva obra per recobrar una visió distorsionada

de la realitat segons el punt de vista dels romàntics estrangers,

que considerava modernistes i rebels.
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Sembla que la publicació periódica que més va fer per a la

divulgació de la literatura infantil fou "La Educación

Pintoresca", on signava articles literaris Fernán Caballero

pesud.onim de Cecilia Bohl de Faber, que va fer una aportació

important en aquest camp. (877)

Ara bé, cal dir que, malgrat aquesta afirmació l'aportació

de Fernán Caballero, de caire moralitzador i educatiu, no

te' res a veure amb el pensament liberal de l'època, sinó més

bé conservadora, però en certa manera buida de l'esperit

romàntic del seu temps.

Fins i tot, es pot afirmar com diu Iris Zavala, que Fernán

Caballero és una veritable representant de la reacció tradicio-

nalista i monàrquica, les crítiques al liberalisme són constants

i radicals. ( 878)

Altres autors consideren que Cecilia Bohl de Faber tenia

un afany excessivament moralitzador, Montesinos

qualificava les seves obres de novel·les exemplars perquè

quasi sempre narra en un to moralitzador i apunta constantment

bons costums, i superdita la seva literatura als seus planteja-

ments pedagògics. (879)

Es tradicionalista catòlica i anti-positivista a ultrança,
i

puritana, poc receptiva a1 la nova mentalitat liberal, és per

això que en el present estudi no ens interessa aprofundir

a la importància de la seva obra, ja que els seus plantejaments

es troben enfora dels que aquí estudiam.
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Al Fulletó ens trobam amb pensament moralitzador i educador,

( 880 ) un autor ben significatiu d'aquestes publicacions és

W. Ayguals de Izco. Aquest personatge ens interessa, a més

de per la seva aportació literària, pel seu pensament educatiu

com a socialista utòpic i republicà, o liberal burgès. Fou

deportat a aquestes files per les seves idees radicals.

Podríem pensar que la seva vida literària comença en

aquesta etapa, però els seus plantejaments educatius ja es

reflectien a les seves obres anteriors. Aquests plantejaments

educatius parteixen, segons José Luís Pascual Pla, d'un postulat

fonamental: l'educació és un element, essencial per arribar

a la felicitat, és l'únic element de la vida humana que pot

acabar amb la lluita de classes i aconseguir eliminar la infeli-

citat i l'esclavitud de les capes més humils de la població.

(881)

L'Educació, per W. Ayguals, es fonamenta essencialment

en una base: la virtut, que ha d'ésser transmesa primordialment

de pares a fills. L'Educació ens ha d'ensenyar a ésser francs,

liberals i respetuosos amb els altres.

Però, des del punt de vista social, pensava Ayguals,

que la il·lustració popular,^ .sinònim d'instrucció, ja que

l'educació en global és considera reservada a l'aristocràcia,

educació per a una minoria elitista.

Ara be', la instrucció ha de servir per ennoblir l'home,

i elevar els seu estatus econòmic. El seu pensament burgès

sorgeix quan afirma que: una persona sols admetr3 ^J- qualifica
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de 'sensata' la que tengui instrucció. La crítica va dirigida

cap a la noblesa de sang, l'acusa d'inculta i d'ignorant i

diu que: "es un milagro encontrar a alguien en las clases

privilegiadas que sea laborioso y útil a la sociedad". (882)

Introduït mínimament el seu pensament pedagogic, hem

d'analitzar com es reflecteix a la seva literatura de fulletó,

que era bastant populista i prolífica-

A 1843 va fundar una societat literaria per poder publicar

obres interessants i d'utilitat general, segons una notícia

que surt anunciada a Guindilla, periòdic publicat a Madrid

pel mateix Ayguals de Izco. (883) Era una publicació de caire

republicà.

Els atacs d'Ayguals van dirigits a les classes aristocràti-

ques, especialment pel seu luxe. Reflecteix les condicions

desfavorables i miserables dels pobres, a les seves obres.

"Maria, la hija de un jornalero", de Wenceslao

Ayguals de Izco, fou publicada entre 1845 i 1846, en dos toms.

Crec que és un reflex del que volen explicar com a culminació

de la importància del fulletó històric, transmissor de mentalitat

liberal radical i anticarlista, ".». ia "bandera que debía enarbo-

larse dentro de pocos dias." es referia a la Constitució de

1812;i tenia la mirada posada:

"El triunfo era seguro , porque según se manifestaba
la opinión pública, no cabia la menor duda en que
al dar el grito sacrosanto de ¡libertad! todos los
liberales secundarían el glorioso levantamiento."(884)
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La novel·la per entregues d'Ayguals, és una novel·la

social amb els següents continguts:

"Están presentes aquí los sucesos históricos más
importantes ocurridos entre 1833 y 1837: la matanza
de frailes, la jura de la constitución por la reina
gobernadora María Cristina en 1836, la guerra carlista,
el cólera, el motín de La Granja, etc.". (885)

Aquesta publicació tenia un caràcter melodramàtic i

de visió de la realitat social^desde l'òptica d'un inconformista

que volia arribar a les capes més inquietes de la societat,

pero també amb una voluntat populista de reflectir les desigual-

tats socials.

Si seguim amb la descripció de la trama de la novel·la,

la podem descriure així:

"... nos cuenta las desgraciadas aventuras de una
bella joven de Madrid, hija de Anselmo, obrero sin
trabajo y miliciano nacional, que responde al apodo
de El arrojo. Se ve acosada por los pecaminosos deseos
del franciscano fray Patricio que la somete a todo
tipo de penalidades; la separa de su familia y tortura
física y moralmente.. Este personaje es el̂ -más malvado
de todo conjunto". (886)

Es evident que la crítica anava en contra de la moral

viciada que detectava en els carlistes, que representaven

el tradicionalisme i el clericalisme, E n aquest sector

de la població és fixen les crítiques més radicals, però no

es queden amb elles. L'aristocràcia és criticada en les seves

aliances amb sectors del clergat, l'exemple concret s'expresa

en l'ajuda que ofereix i du a terme la marquesa de les Aigües

Turbias als projectes de frai Patricio. Per tant resulta una

novel·la anticlerical i antiaristocràtica.
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En aquesta novel·la no hi figura la paraula educació,

això ens indica que són pautes morals de comportament a favor

d'una nova estructura de la societat, i a un règim polític

fonamentat en la llibertat i la fraternitat, surt en defensa

de la convivencia a l'interior de les famílies humils.

La trama que segueixen els episodis novel·lats per Ayguals

tenen un 'suspense" continuat dins una acció complexa, això

fa menjivola la seva lectura, malgrat el conjunt de la publicació

sigui molt historicista, però també e's veritat que era la

moda que s'anava imposant en aquell temps.

Era, aquesta època, als voltants de 1845, Maria Cruz

Seoane qualifica la presencia del fulletó d'avassalladora,

i ens senyala , en paraules d'un periodista de 1888 que deia:

"Para encontrar recuerdos de una ansiedad semejante
por parte del público haya que retroceder al año 1845,
en que los redactores de todos los periódicos que
entonces se publicaban en Madrid aguardaban por las
noches la llegada del correo de París, a fin de traducir
a porfía apresurablemente el folletín que contenía
un nuevo capítulo de El judío errante, de Eugenio
Sué". (887)

Aquest boom es considerava danyós per a la moral d'aquella

societat, en aquest sentit es manifestava el moralista Jaume

Balmes a'El Pensamiento de la Nacion"del 5 d'agost de 1846:

"Si bien no negamos las profundas llagas abiertas
a la religión y a la moral por los desmanes de la
revolución y por las doctrinas disolventes, no podemos
conceder que las cosas hayan llegado a una situación
tan deplorable como se nos pintaría en la estadística
de la prensa. Aunque los periódicos, ni progresistas
ni moderados, no dediquen por lo común sus columnas
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a combatir la religión, y hasta se abstengan de entrar
en discusiones sobre el dogma y la moral, su conducta
en la elección de los folletines induce a creer que
no es la religión su pensamiento dominante y que
llevan la tolerancia hasta la indiferencia o el escepti-
cismo. ..."(888)

Segueix amb la crítica a 1'abusiva utilització, per part

dels novel·listes de fulletó, en contra de les institucions religio-

ses, contra el clergat, etc.

Per altra banda, per acabar aquesta reflexió sobre la impor-

tancia de la novel·la per entregues, especialment a la primera

etapa de l'obra d'Ayguals de Izco, com a literat i com a moralista

liberal socialitzant i populista, ens interessa resaltar que

aquesta literatura anava dirigida fonamentalment a la població

femenina, per a la seva especial sensibilitat i pel paper

que jugaven a la família com a element d'educació familiar.

En els plantejaments que es feien en aquells temps, eren

les mares de família les que havien de procurar la moralització

dels infants, per 'això, les crítiques en contra dels periòdics

infantils s'han de situar, dins el seu context, p-erque eren les

mares les que llegien aquest tipus de literatura, al manco

per esnobisme.

Probablement s'ha de considerar una excepció en tot això,

aquesta és la de la figura de Cecilia Bò'hl de Faber (Fernán

Caballero), amb els seus articles sobre herois i mitologia

grega dedicats als infants, però rro crec que sigui

representativa de cap tipus de mentalitat liberal, més bé

ho és d'una mentalitat conservadora.
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en el seu temps, ja que era un defensor de la novela social

per entregues, i era dels pocs que defensava el proletariat

en front de la desigualtat social pel sistema econòmic que

s'impulsava.

En el que fa a la seva qualitat literària es detecta

un certa excesiva necessitat de cobrir pagines de publicació

degut a la mateixa necessitat de cobrir les perpectives que

generava en els seus lectors.

La historieta, els temes obrers, les diferencies sexuals,

0 una barrejava de tots, són els temes que tracta W. Ayguals

de Izco, amb una voluntat de moralitzar els costums dels seus

cohetanis des de una posició crítica vers la desigualtat

social i la injusticia social.

Juntament amb Juan Martínez Villegas (1816-1894), ens

presenten la seva perspectiva del proletariat de les ciutats,

així com a les capes més marginals de la societat urbana,

1 ens descriuen situacions que viuen aquestes comunitats,

quan la marginalitat condueix als protagonistes a subsistir

al marge de la legalitat vigent.

La seva lluita per una societat més justa queda expresada

als seus escrits que indican un atac al poder establert i;

com ens indica Iris de Zavala:

"El mundo social se hilvana en tramas melodramáticas,
llenas de misterio y peripecias, abundan las seducció-
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nes, los engaños, la maldad de los ricos, el poder
siniestro de los curas. En estos folletines el mal
y las instituciones anticuadas tienen el poder real
de corromper y destruir. Pero, pese a la artificialidad
y lo sensacional de intrigas y lances, los autores
no falsifican la realidad; exageran en unos casos,
eluden la pormenorización de detalles en otros, pero
llegan a captar la vida de los menesterosos y los
marginados. El lenguaje atildado en unos, precoz
de otros, define la capacidad de redención moral
y social de los personajes. Este método de emitir
juicios morales mediante la caracterización del habla
será empleado años después por los grandes novelistas
del XIX ..." (889)

Es evident, per a mi, que en aquest escriptors com W.

Ayguals de Izco, els interessava transmetre un model moral

superador de la realitat que vivien i utilitzaven el folleto

com un instrument per motivar a la lectura continuada amb l'acció

novelada que representaven.

Tenien una visió progressita de la vida inspirada en

els primers socialitates utòpics, fins i tot es pot considerar

a W. Ayguals com un burgès que defensava el republicanisme

progressista i democràtica, amb les seves limitacions ideolò-

giques.

També es detecta ina forma dialèctica d'entendre la realitat

pre-marxista, contraposant els rics als pobres, malgrat la

seva concepció de la lluita no violenta burgesa de la vida,

Es la radicalització d'una mentalitat liberal cap a postures

en favor de la nivellació de la societat amb una millora

de les condicions de vida, socials, econòmiques, culturals,

educatives, etc, de les capes manco ateses de la societat.
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Segurament es pot. afirmar que la novela histórica

liberal és romàntica, si s'entén que l'individual és el

sumum que produeix la ruptura amb el passat, i és un jo quasi

líric.

En aquest sentit Mariano José de Larra va publicar a

1834 "El Doncel de Don Enrrique el Doliente", obra que podem

qualificar d'històrica , passional i que s'adequa a les caracte-

rístiques del romanticisme, com a obra histórica i passional,

ja que l'autor projecta els seus amors passionals i desgraciats

sobre al seu protagonista, Macias, que ararúbara a la locura

i a la mort, així com a la de'la seva estimada. Com alguns dels

autors contemporanis ,la seva obra esta inspirada a Walter

Scott, però amb una originalitat pròpia i ple d'idividualisme.

Larra és el model més pròxim al romanticisme, de prosa

d'aquesta etapa, i és per aquest motiu pel que li hem dedicat

tantes pàgines, ja que dels seus articles analitzats en podem

abstreur«' plantejaments educatius i morals molt adients a

la passió vivencial que un romàntic liberal vivia la seva

obra literària, malgrat, no sempre els seus plantejaments

educatius i morals es puguin qualificar com típicament romàntico-

liberals.

Però des del punt de vista pedagògic, per a mi el més significa-

tiu d'aquests autors que aquí hem estudiat és W. Ayguals de

Izco, que des de la seva novel.la social i la seva obra en general

es converteix en un pedagog burgès socialitzant, que ens convé
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tenir present pel seu interès i inquietud socioeducativa .

I des del punt de vista de la literatura se'l considera el

cerador d'un tipus de realisme romàntic, malgrat Allison Peers

el consideri com un degradador del romanticisme. (890)

A més d'ésser un literat típicament de fulletó,ens ofereix

una visió de conjunt de la vida del moment, especialment de

la classe treballadora que amb el seu esforç pretén dignificar

la vida amb qualitat ètica.

Es un escriptor preocupat per les lluites socials del

seu temps, i aquest aspecte de la seva obra ens defineix les

condicions socials en que vivien els seus personatges, i abstreu

plantejaments morals.

No cal olvidar que Ayguals de Izco fou un lluitador

romàntic de les seves idees, per això fou deportat a les

Illes Balears el 1840, encara que no s'he trobat notícies,

però es sap que amb la pujada al poder d'Espartero va recobrar

la llibertat, i a 1842 el trobam ja instal·lat de bell nou

a Madrid.

En el seus plantejaments educatius te moltes coincidències

amb els socialistes utopies del seus temps, ja que considera

a l'educació com una eina de treansformacio de la societat

i superadora de les lluites de classe a partir d'una dignifica-

ció de les classes més marginals de la societat.

Educació que ha d'ésser eminentement familiar, perquè

els pares han de transmetre als fills la seva virtud. Les
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capes de la població més desfavorides havien de gaudir d'una

instrucció que els hi servis per superar el seu estatus de

postrado social, i contrarrestar la ignorancia de la noblesa,

que considera inútil per a la societat, i excesivament privile-

legiada.

Es un defensor dels drets de l'home com ésser individual,

però des del punt de vista de potenciació de 1' igualitarisme,

que procurarà un heme lliure amb un canvi soció polític glo-

bal.

Però en el seu plantejament educatiu, sovint considera

com a il·lustració i instrucció per a les classes populars,

i l'educació elitista per a l'aristocràcia, entesa com una

educacióper una minoria.

Però considera que l'educació, entesa globalment, ens

ha d'ensenyar a aconseguir satisfer els nostres interessos

i els nostres afanys per superar les dificultats de la vida,

en front de les preocupacions dels poderosos, que irònicament

miren als seus sotmesos ciutadants amb excesiu menyspreu.

La seva lluita política i periodística a vegades sembla una

mica paternalista, queda ben patent, però que s'ha d'acceptar

que a partir de la seva radicalització (1839-1845) ha d'ésser

un reformador social, per tant va més enllà que en els seus

plantejaments polítics i que son socials.

Ara bé, aquesta preocupació que tenia per a la problemàtica

social i política, així com la seva necessitat de publicar
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els seus articles o noveles per entregues, i la seva preocupació

per transmetre els seus plantejaments morals i educatius,

anaven en detriment de la seva perfecció formal, el que fa

que alguns autors els considerin com literat com un degradador

de la literatura, en benefici de la seva concepció humanitària

de la vida social.

Però crec que val la pena conèixer aquest autor, que

més envant va publicar articles i alguna obra estrictament

educativa, més que literària, sobre l'educació popular.

De totes maneres, ens convé seguir l'anàlisi de la temàtica

que ens ocupa amb altres qüestions encara no hem tocat

d'aquesta època. Per exemple no es pot concloure aquest apartat

sense recordar el paper que jugaren alguns autors com Alcalà

Galiano, com representants de la prosa didàctica més que

pedagògica, per la seva labor des de la crítica literària

i funció docent que cumpliren a 1'"Ateneo Cinetífico i Literario"

de Madrid. (891)

Molts foren els literats que participaren a le sessions

i a les tertulies que s'oferien a aquesta institució, i que

resulten representatius de la seva època per la seva participa-

ció a la v da cultural i política imbuïts de l'esperit doc-

trinari o LibtrAl»p^rd*tÍScMapotehcÍ3cio efe la Instrucció pública.

Malgrat, en línies generals probablement la seva preocupació
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per la problemática educativa només fos a nivell de consciència,

i no de praxis, fins i tot ni literaria, pero si amb una

actitud favorable a la seva potenciació.

Molts dels personatges que dinamitzaren les tertulies

d'aquest Ateneu representaren ideològicament el liberalisme

doctrinari o moderantisme liberal, i havien de fer un esforç

per comprendre i planejar el seu futur social» Entre aquestes

preocupacions hi estava present el tema de l'educació i la

seva possible evolució, que sovint es quedava amb una preocupa-

ció didàctica per la transmisió del seu pensament" econòmic,

social i polític, altres Ho feien de manera més global. Es

evident, per la funció pròpia d'aquesta institució, la literà-

ria, . de les files de la literatura i molt lligats

a la política. D'una manera o l'altra, havien passat per

l'Ateneo: Gil de Zarate, Rivas, Quinto, Pidal, etc. Tots ells

figuren a altres apartats d'aquest treball.

Malgrat aquests esforços de dinamització cultural i literà-

ria, el "Romanticisme" com tal no sempre és acceptat com un

fenomen que es dones a l'Estat espanyol en les seves formes

més pures o característiques, al manco a l'etapa que estudian,

per això hi ha opinions com la d'Allison Peers, que afir-

me que: el romanticisme espanyol és un producte "espúreo,

importado, de moda, inauténtico ...". (892)

De fet, el que diu tot seguint aquesta línia, és que

el romanticisme que es va viure a la literartura només va
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recollir un cert costumisme moral i moralitzant, i historicista,

a on la prosa és la manco afectada per aquesta interpretació,

en el sentit de que va viure una transformació més o manco

accentuada. (893)

Ara bé no es pot olvidar que dins les característiques

del romanticisme no es pot negar que el costumisme i la novel·la

històrica s'han de considerar com a uns dels seus elements

que el conformen, tant sigui amb els escriptors de caire moderat

com amb escriptors de caire més radical. Aquí alguna referència

ja n'hem feta amb els autors que fins aquí hem exposat.

RM»altres viííons, com la de Juan Ignacio Perreras, la novel·la

històrica moderada és la que considera com a novela histórica

"pura", la que millor es pot assimilar a certs corrents noveles-

cos europeus. Es també, segons ell, la novel·la més equilibrada,

més rica, sempre que aconseguesqui escapar del dualisme polí-

tic. (894)

Així hi tot, no es sol considerar, aquesta novel·la,

com autènticament romàntica., ja que la seva trama, més que

exaltar un món individualitzat, i individualista, recrea un

univers històric que no fa cap ruptura amb els valors tradicio-

nals, els quals es veuen més bé sublimats.

Del que fa al costumbrisme es considera com a llibre clau

"Los españoles pintados por sí mismos", (895) fruit de 1'interés

d'aquella època per reflectir el canvi que es produia a la

societat, amb una doble dimensió des de la nostalgia al passat
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i la perspectiva de futur-s Aquí s'hauria de matitzar la diferen-

cia entre els moderats que més bé incidiren a l'aspecte de

la nostalgia histórica i els més progressistes que pensaven

en el present i el futur, malgrat es recolçassin amb exemplifica-

cions trets d'historicismes del passat.

Eh aquesta obra, publicada entre 1843 i 1844, hi participa-

ren una cinquantena. d'autors, la majoria costumistes, que

ens demostren aquest interès que es tenia per mostrar tal com

veien la vida i els costums del passat i del seu temps en

contraposició de la visió oferta pels viatgers extranjers

que ho feia sovint, i que segons ells distorsionaven la realitat.

DeLque fa als liberats catalans i els seus plantejaments

educatius, hi ha autors coneguts per a la seva aportació literà-

ria als inicis de la "Renaixença", com per exemple Asibau,

que aporten reflexions sobre moral i educació, que convé asse-

nyalar.

Bonaventura Aribau a la seva joventut, poc abans de publicar

l'esmentada oda a la Pàtria, com ens indica Montoliu a Aribau

i la Catalunya del seu temps?

"Gosaré afirmar que els més notables dels seus assaigs
publicitaris a El Europeo són els que versen sobre
un tema de pedagogia o educació. En aquests articles
Aribau explana extensament els resultats de les seves
meditacions sobre el problema, sens dupte, més important
que planteja el fet de viure els homes en societat;
el de fixar els mètodes i procediments més adequats
per a assegurar la transmissió, de generació en genera-
ció, dels progressos materials i morals realitzats
per l'home en cada moment de la historia del llinatge,
En l'estudi dels problemes de l'educació Aribau se'ns
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mostra fortament influït per Rousseau, com clarament
veurà el lector a través de l'anàlisi que farem dels
dits assigs". (897)

Articles que l'ajudaré^ pfll* completar les seves reflexions

educatives i morals que posteriorment va fer quan va haver

de redactar el pròleg del segon tom a Biblioteca de Autores

Españoles editada per Manel Rivadeneyra, i de la que era respon-

sable de la coordinació literària el mateix Bonaventura Carles

Aribau per alia a 1846, en el que relacionava la moral i la

literatura quan parla de la novela anterior a Cervantes i es fixa

amb l'obra de Fernando de Rojas, a on hi cerca el que és moral i

el que és inmoral. (898)

La seva visió de la societat condicionava el seu pensament

moderat sobre la creació literària, ja que considerava que

l'autor que volia reflectir la realitat social ho havia de

fer amb honradesa si no volia incórrer en una imoralitat.

£s així que deia, el mateix Bonaventura C. Aribau; quan senten-

ciava sobre aquest tema:

"...por principio que la inmoralidad en literatura no con-
siste en retratar fielmente los vicios de la sociedad,

sino en presentarlos bajo un aspecto amable y seductor que
estimule el apetito a la torpeza; en vez de descubrir
las malas artes para que se precavan los menos adverti-
dos ofreciendo el amargo fruto de las pasiones o hábitos
desordenados y señalando ya el castigo de la maldad,
ya la ignominia de que se cubre ante la públicaopinión,
ya los consuelos de arrepentimiento y las ventajas
de la enmienda". (899)

també ens assenyala, des de la seva óptica moral, que

1'autor de "Calisto y Melibea" expresa un principi moral quan

des de la portada ja ens presenta el seu fi moral: "el mostrar

a los mancebos los engaños que están encerrados en sirvientes
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y alcahuetas". (900)

Els conflictes de la societat han d'ésser presentats

al lector segons la realitat que hi veu l'escriptor, i per

tant amb les ventures i desventures que els personatges viuen.

La literartura ha d'alimentar l'acció amb suficients alicients

que no es vegin condicionats per afanys excsivament moralitzadors

i ens assenyala:

"Celestina, sórdida medianera de sus deseos, muere
asesinada; Parmeno y Sempronio, sus criados, pagan
con la vida en un patíbulo su codiciosa complicidad
y 21'evosia; el mismo Calisto encuentra su fin al separar-
se por un momento de los brazos de su amada, y la
imprudente Melibea, llena desesperación y de remordimien-
to, se arroja desde una alta torre a la vista de su
padre. Dolores, crímenes, muertes, escándalos, infamia,
desgracias perpetua 'y irreparable para una familia
honrada, todo se reúne para desviar al lector de la
carrera que a tan miserables fines conduce". (901)

Es una forma de fer-mos veure que 1'autor ha d'expresar

les vivències dels personatges per evitar que l'acció perdi

força, en benefici d'equilibrar la morbositat a¡iTtt> que aquest

dibuixa l'acció novel·lada no s'ha de desfresar amb puritanismes, que facin

perdre autenticitat literària.

De la reflexió sobre la relació entre moral i literatura

passa a la reflexió sobre l'educació en la seva globalitat

sense deixar la moral, i tracta, per exemple del tema de l'educa-

ció sexual amb bastanta sinceritat:

"En cortas razones diremos que hay aquí tanto riesgo,
porque desde nuestra niñez se nos hace un misterio
de lo que al cabo hemos de saber por medios torcidos
y casualidades imposibles de precaver; porque sabemos


