
Concepció de la dona en Cervantes i Shakespeare.

Els conegueu? Supose que sí. Però, tal vegada no sabeu que ambdós percebien a les
dones de la mateixa manera. Curiós ¿veritat? Cervantes descriu un model de dona, reflectit en
Leocàdia, al seu llibre:  “Novelas ejemplares”; paral·lelament, Shakespeare mostra el mateix
tipus de dona en “Hamlet”, mitjançant  Ofèlia. Tranquils, ara vos ho explique.

Per una banda, tenim a Ofèlia. És una jove submisa i obedient al seu pare i al seu germà,
els qui  la tanquen en un flascó perquè no es faça mal.  Es a dir,  fan tot  el  possible perquè
finalitze  la  seua  relació  amb  Hamlet;  mostrant  eixe  sentiment  paternal  i  la  superioritat
jeràrquica. Encara que el seu pare, i finalment tots, l’utilitzen com a títera. Esta manipulació,
juntament amb la mort del seu progenitor i la pèrdua de Hamlet, és allò que la porta a la bogeria.
Shakespeare mostra que al perdre als homes Ofèlia se sent perduda en este món, ja que eren ells
els qui opinaven i decidien per ella. És, al moment en que Shakespeare la descriu como a botja,
quan comença a dir moltes veritats sobre la vida; quan deixa de ser una dona no dependent dels
homes. Finalment Shakespeare mata este personatge ofegant-lo mentre es trobava  agafant flors.
La flor ja caiguda i mustiada, que és ella (al llibre es fa esta comparació). 

Per altra banda, en Cervantes tenim a Leocàdia. Ella és descrita com una xica submisa a
la societat i la seua família. Obligada a afrontar  la deshonra, es pot dir  que antigament era el
“honra” el que manava. Però, no solament ha perdut la seua puresa( virginitat), sinó que a més
porta a les seues entranyes un fruit de la violació. Mentre tant, Rodolfo qui, després del seu
crim, l’abandona i parteix cap a Itàlia, oblidant per complet el succeït.  Es a dir, en aquells
temps la societat culpava a la dona encara que no tingués culpa. Vull dir, ell se’n va tan tranquil
mentre ella resta a l’ombra per salvar les aparences. Per tant, com en Hamlet, la dona és la títera
moguda a gust de la resta; obligada a callar i posar a boca seua les paraules de la resta. I tot per
a què? Per a que la societat l’acceptés. La dona no era mestressa d’ella mateixa, era la societat
qui exercia de propietari. 

Finalment,  dir  que estos dos grans escriptors,  els  quals  visqueren la  mateixa època,
encara que en llocs distints, i moriren en el mateix mes i any, tenien una visió semblant sobre la
dona. Tant a les terres de Cervantes como a les de Shakespeare, la dona ha sigut un joguet de la
societat.


