
Presentació
La femme dans la littérature réaliste du xixème siècle sorgeix de l’interès que he 
sentit des de sempre envers la literatura espanyola i francesa realista, juntament 
amb la curiositat que m’ha portat a llegir aquest tipus d’obres que reflecteixen la 
realitat del moment històric amb els seus costums, paisatges i creences. 
Pel que fa a escollir les obres, també cal citar que Madame Bovary i La Regenta 
són dues obres molt revolucionàries dins el seu context històric, juntament amb 
el fet que, en els seus inicis, van ser considerades un plagi l’una de l’altra. Per tant, 
aquest treball permet veure’n les similituds i les diferències i, alhora, desmitificar, 
en certa manera, aquesta afirmació. 
Així doncs, després d’endinsar-me en la lectura de llibres de crítica literària, vaig 
centrar els objectius essencials del treball. A partir de la lectura de les dues obres 
en la seva llengua original, vaig establir una comparació entre els temes destacats 
per la crítica. Aquests temes són el masclisme, els ideals de vida i d’amor, el rol 
que s’atribuïa a les dones, la frustració, la irritació i l’avorriment, així com la mo-
notonia de la vida, la influència i el rol de la religió, l’adulteri, l’actitud de les dues 
dones i, finalment, la incompetència dels homes. 
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Metodologia
La metodologia emprada per poder construir aquest treball consta de dues parts. 
Primerament, he necessitat fer una primera recerca dins dels llibres de crítica li-
terària i, tot seguit, començar amb la lectura de les dues obres escollides. Un cop 
extretes de les lectures totes aquelles citacions que tracten els temes en els quals 
s’han centrat els meus objectius, he construït les taules comparatives de les dues 
obres tot citant la pàgina, el personatge i la citació que permetia analitzar el tema 
tractat. Aquest mateix procés s’ha anat seguint seguit en totes les taules compara-
tives i, partint d’aquí, he extret les conclusions de cada matèria tractada per arribar 
finalment a una de general. 

Cos del treball
D’una banda, a l’inici del treball s’hi pot trobar el Cadre théorique on s’explica el 
context històric que es donava a França i a Espanya en el moment de la creació de 
les dues obres, seguit d’una descripció del que va ser el moviment literari realista 
del segle xix. A continuació, es defineix la dona del realisme i els trets comuns que 
comparteixen i, finalment, hi ha la biografia dels dos autors amb la seva producció 
literària i, pel que fa a les obres, hi ha desenvolupat el seu argument i l’anàlisi dels 
elements literaris del narrador, els llocs més importants on es desenvolupa l’acció, 
el temps intern i extern, etc. 
D’altra banda, hi trobem els resultats del treball extrets de la part pràctica i que 
permeten establir la comparació entre Madame Bovary i La Regenta, centrant-nos 
en els temes ja exposats en els llibres de crítica literària, i que m’han permès de 
reflexionar sobre les similituds i les diferències que presenten i que ens permeten 
de distingir-les tot i pertànyer a un mateix moviment literari. 
Finalment, cal citar els annexos del treball dins els quals es troben les taules com-
paratives que han fet possible l’anàlisi posterior de les dues obres realistes i les 
reflexions exposades dins les conclusions del treball. 
 
Conclusions
Els resultats obtinguts mostren que, pel que fa al masclisme, a Madame Bovary la 
majoria de comentaris masclistes provenen de les intervencions dels homes a la 
novel·la. Per contra, dins La Regenta la situació es presenta a la inversa, les dones 
són les principals artífexs dels comentaris masclistes dins el seu entorn. Tot i així, 
presenten un punt de vista comú. Les dones són vistes com un objecte que ha de 
servir per a la continuïtat de la saga familiar i per cuidar el seu marit. Pel que fa a la 
societat, cal citar que és sexista i busca que les dones tinguin un cert grau de fortu-
na, que hagin rebut una educació fonamentada en la moral de l’època i, finalment, 
que siguin submises. 





A continuació, hi ha els ideals de vida i d’amor. Ambdues dones mostren uns ideals 
semblants sortits de la lectura de les novel·les sentimentals. Això fa que perseguei-
xin l’ideal de tenir un marit que es preocupi per elles i les cuidi, una certa pros-
peritat financera i arribar a tenir un objectiu a acomplir. Malgrat això, també hi ha 
diferències. Emma Bovary és una dona molt directa, que farà de tot per obtenir els 
seus ideals. Per contra, Ana Ozores és una dona amb un caràcter més feble, submisa 
i molt influenciada per la religió.
Tot seguit, cal esmentar el rol de les dones, tema que presenta més similituds entre 
les dues obres. Així doncs, hem de dir que en tots dos casos la dona ha d’administrar 
la casa, cuidar el marit, preservar seu honor, tenir fills, ser submisa i no deixar-se 
portar pel desig i la temptació.
Pel que fa a la frustració i la irritació, hem pogut determinar certes diferències. En 
primer lloc, en Emma Bovary l’arrel del problema rau en la incompetència del seu 
marit i la manca d’amor, provocant l’estancament de la seva vida. Per contra, l’ori-
gen d’aquest problema en Ana Ozores rau en la falta d’una figura materna i d’objec-
tius. Quant a l’avorriment, cal dir que en l’obra francesa la causa és la falta d’objec-
tius a perseguir, igual que els dos temes anteriors. Per contra, dins l’obra espanyola 
és un tema que apareix més relacionat amb l’abundància de crisis nervioses que 
ens demostren el desig de la protagonista de seguir somiant i de no sotmetre’s. 
Tot seguit, hi trobem la monotonia de la vida. Ambdós marits, Charles Bovary i 
Víctor Quintanar, són la causa d’aquest problema. Són dos homes de costums que 
anteposen la seva feina o afició a les seves dones. Però, com a diferència, podem dir 
que en l’obra francesa les citacions ens porten a veure les conseqüències d’aquesta 
monotonia sobre d’Emma Bovary i, per contra, en l’obra espanyola posen en context 
els ideals d’Ana Ozores descobrint l’origen de la seva reticència a l’adulteri.
Seguidament hi trobem l’adulteri. Ambdues busquen en aquest fet resoldre tot 
allò que els falta en el seu matrimoni. Les diferències són que Madame Bovary no 
presenta en cap moment cap remordiment, i la intencionalitat de Flaubert, que en 
aquest cas busca presentar-nos una dona que sap el que fa. Per contra, la Regenta 
demostra els seus remordiments en tot moment, ja que haurà de viure amb els seus 
errors. Per tant, la intencionalitat de l’autor canvia, Clarín busca crear un ésser molt 
religiós que acaba caient en la temptació.
En relació al rol de la religió, cal dir que en l’obra espanyola és més accentuat degut 
a la influència que aquesta institució ha tingut en la història del país; així doncs, 
presenta un rol molt ben establert, font de prestigi i de pes dins el món femení. 
Aquestes mateixes característiques, però, en l’obra de Madame Bovary sovint es 
contraposen amb un punt de vista científic. 
A continuació trobem les actituds de les dues dones. Emma Bovary és una dona 
d’ideals clars, que sap com defensar-los, de personalitat seductora però que no pre-



senta un instint maternal. El tret que més la caracteritza és la seva actitud romànti-
ca que la porta a cometre l’adulteri. En canvi, Ana Ozores és una dona típica de l’alta 
societat, religiosa i caracteritzada per una actitud somiadora. 
Finalment, hi trobem el tema de la incompetència dels homes. En ambdós casos el 
representen les figures dels marits i dels amants. Dins l’obra de Madame Bovary, el 
tema es tracta més accentuadament. Els homes són incompetents perquè no for-
men part dels seus ideals, manquen de valentia, són controlats per la seva mare o 
es deixen portar per l’avorriment. En canvi, a La Regenta els homes ho són conside-
rats per la impossibilitat de demostrar un amor més enllà del paternal i per la falta 
de coratge.
Així doncs, com a conclusió general hem pogut observar que, tot i haver estat consi-
derades una còpia l’una de l’altra, presenten similituds però també moltes diferènci-
es, per tant, no podem simplificar-les en una afirmació. Però, el que és més rellevant 
és que Flaubert i Clarín tenen dues intencionalitats diferents. El primer, presentar 
una dona moderna que decideix el seu final. Per contra, el segon busca una per-
sonalitat semblant però més submisa i influenciada per la ideologia religiosa del 
moment. Tot i així, podem concloure que podem considerar-les molt revolucionàries 
des del moment de la seva publicació. 
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