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INTRODUCCIÓ 

e què serviria la literatura si amb cada escrit no mogués una societat, no la fes pensar ni la 

induís a remoure quelcom a dintre seu. Justament d’això consisteix el meu Treball de 

Recerca, de la literatura i del moviment que crea.  

En el meu cas em centro en una de les novel·les més transcendentals i que més va repercutir  

a la societat  del segle XIX propiciant que molts autors es deixessin influir  per la crítica de 

una societat burgesa mediocre i immoral. 

 Madame Bovary, escrita pel novel·lista francès Gustave Flaubert, va ser una obra que va generar 

grans controvèrsies durant l’època. 

Aquest Treball de Recerca es compon per diferents ítems relacionats amb l’obra. En primer lloc 

intenta situar el marc historicocultural de l’època per entendre la França on succeeixen els fets i el 

paper de la dona durant el període.  

 En segon lloc es contextualitza la literatura pròpia del segle i les tres grans obres que van 

repercutir durant l’època i de forma posterior.  

Finalment, s’estudia i analitza la novel·la (argument, protagonistes,..) i el desenvolupament d’Emma 

i la repercussió de la novel·la en l’àmbit legislatiu del moment. 

He escollit aquest treball perquè volia comprendre la importància d’aquesta novel·la i entendre i 

reflexionar sobre com una obre literària pot influir d’una forma tan determinant i, malgrat conèixer 

les dificultats, volia fer un anàlisi des del meu propi criteri i arribar a unes conclusions. Vull entendre 

què va impulsar a Flaubert a escriure una novel·la tan innovadora en un món tan tradicional. A més 

a més, vull analitzar com es va crear un personatge tan intrèpid com el d’Emma Bovary i també la 

repercussió social del seu procés als tribunals.  

Aquest treball es centra de forma pràctica en el recorregut reals de la novel·la i com es relaciona 

amb fets de la vida de l’autor i, alhora, amb les dones que componen el personatge d’Emma.  

Per a mi, aquesta obra és molt especial, ja que reivindica la visió femenina sobre un món que 

sempre ha estat governat per homes. Així doncs, aquesta novel·la que és un gran retrat de la 

burgesia del segle XIX, ens ha de fer reflexionar sobre la importància de les dones i del seu paper 

en la societat. 

D 
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1. MARC HISTÒRICOCULTURAL DE FRANÇA 

 1.1 LA FRANÇA REVOLUCIONÀRIA 

El final del segle XVIII va ser una època de canvis en el món occidental, canvis que es poden 

atribuir, directament o 

indirectament, al desenvolupament 

de les idees de la Il·lustració1. 

Aquestes idees, reflex de les 

necessitats i tensions d'una 

societat canviant es basen en el 

nou coneixement científic del segle 

XVII, que va engendrar la fe en la 

raó i en el progrés, que portarà a 

un rebuig de l'autoritat i a una 

afirmació dels Drets de l'Home, 

expressats en la famosa declaració 

de Rousseau on diu que l'home neix lliure, però a tot arreu està encadenat. D'altra banda, les noves 

idees van ser una inspiració per als monarques, que, en ternar al segle XVII, van començar a 

concentrar el poder en les seves pròpies mans i a governar mitjançant agents burocràtics nomenats 

per ells. No obstant això, aquestes activitats centralitzadores van trobar resistència en tots aquells 

que tenien interessos creats en l'Antic règim, l’església, gremis i corporacions i, sobretot, 

l'aristocràcia. Els seus ideòlegs van recórrer a les teories de Montesquieu i Burke per demostrar 

que la societat era un ens orgànica i que les seves agrupacions tradicionals no només conferien 

drets inalienables als seus membres, sinó que produïen un equilibri de poder que protegia els 

individus de la tirania. Tot això unit al desig d'autonomia de la províncies va donar origen al 

descontentament, que s’expressarà amb força en temps posteriors.  

 

“La Revolució de França, que va donar principi a Europa a l'era de les societats noves, com la 

Revolució d'Anglaterra a la dels nous governs. Aquesta revolució no només va modificar el poder 

polític, sinó que va canviar l'existència interior de la nació franca. Encara subsistien les formes de la 

                                                     
1
 Def. És un moviment cultural basat en la raó i en la naturalesa. Té poca originalitat i es corrents filosòfiques 

del segle XVII: empirisme i racionalisme. 

La Llibertat guiant al poble d’Eugène Delacroix. (1830) 
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societat de l'edat mitjana; la terra estava dividida en províncies enemigues i, els homes, en classes 

rivals. La noblesa conservava encara les seves distincions, encara que havia perdut tots els seus 

poders; el poble no posseïa cap dret; el poder real no coneixia límits i, aclaparava a França 

l'arbitrarietat histerial unida a les ordenances particulars i als privilegis de les corporacions. A 

aquests abusos va substituir la revolució un ordre de coses molt més d'acord amb la justícia i a 

l'època, fent que succeís a l’arbitrarietat la llei i als privilegis 

la igualtat, emancipant als homes de les distincions de 

classes, al sòl de les barreres del providencialisme, a la 

indústria de les traves de corporacions, i gremis, a 

l'agricultura de les subjeccions feudals i de l'opressió dels 

delmes”.2  

Durant el regnat de Lluís XIV (1643-1715), França es 

trobava sota el domini d'una monarquia absolutista, el poder 

de rei i de la noblesa era la base d'aquest règim, però en 

realitat l'estat es trobava en una situació econòmica bastant 

precària, que es va agreujar pel mal govern de Lluís XV 

(besnét de Lluís XIV), i que va tocar fons durant el regnat de 

Lluís XVI, governant ben intencionat, però de caràcter feble, 

per la qual cosa era anomenat “el bon Lluís”.  

La Revolució Francesa és un dels més grans i decisius moments de la història. Mai abans havia 

intentat el poble reorganitzar la seva societat sobre la base del principi de la sobirania popular. No 

va ser només important per a França, sinó que va servir d'exemple per a altres països, on es van 

desencadenar conflictes socials similars, en contra d'un règim anacrònic i opressor, com era la 

monarquia. Aquesta revolució va significar el triomf d'un poble pobre, oprimit i cansat de les 

injustícies, sobre els privilegis de la noblesa feudal i de l'estat absolutista. 

Així és com emergeix amb força la burgesia que durant el segle XIX es va transformar en la classe 

social dominant. En un inici, els comerciants van invertir el seu diners en la indústria, es varen 

tornar més rics i la seva influència econòmica va créixer molt. Més tard les revolucions polítiques 

van donar cada vegada més participació a les decisions dels estats.  

La cultura i la societat van canviar al ritme de les costums burgeses, de tal manera que el segle XIX 

es va convertir en el segle de la burgesia.  

                                                     
2 MIGNET. M (1838) Historia de la Revolución de Francia; desde el año 1789 hasta 1814 (Tom 1). Barcelona: 

Impremta de J.  Oliveres i Gavarró. 

Pierre Mignard. Retrat de Lluís XIV. 
Després de 1695. 
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La burgesia era el grup social que més beneficis obtingué dels canvis produïts per la revolució 

industrial. Els burgesos no només es van enriquir, sinó que el seu poder i influència sobre el rest de 

la societat es va tornar molt fort. Mentre més diners posseïen, més riquesa podien invertir en la 

creació de noves fàbriques. Com eren els propietaris de les màquines amb les que es fabricaven 

els productes, l'augment del comerç fa que el seu riquesa estigui sempre en augment 

A mitjans del segle XIX es comença a parlar de “la qüestió de la dona”. La dona apareix per 

primera vegada com un problema social com a conseqüència de la Revolució Industrial, que havia 

acabat amb el model de família tradicional. 

Abans, en l’àmbit domèstic la dona estava 

subordinada a l’hegemonia de l’home, però 

alhora era responsable i participava d'un gran 

nombre d'activitats: feien conserves, salaven 

peix, confeccionaven la roba de la família, 

cuidaven l'horta i els animals, fabricaven sabó 

i espelmes i cuidaven de la salut de tota la 

família. La Revolució Industrial, poc a poc, li 

va eliminar algunes d’aquestes atribucions: el 

sabó es comprava a les botigues, la salut 

passa a mans dels metges, la població viu a 

les ciutats. La dona es va quedar sense un lloc propi en aquest món canviant. 

Van ser temps molt durs per a les dones; les de classe baixa es van incorporar a les fàbriques fent 

torns de setze hores i, a més a més, havien de fer-se càrrec de les tasques domèstiques i el 

manteniment de la llar.  Les de classe mitjana i alta quedaren atrapades en una gàbia d'or, això 

explica, per exemple, la proliferació de la clorosi, nom antic de l'anèmia, entre les dones de la 

segona meitat del segle XIX, resultat de la insana moda de la cotilla, la reclusió en la pròpia llar i la 

falta de perspectives vitals. Seran elles justament les que propulsaran el moviment sufragista on 

varen lluitar pels drets femenins i la igualtat social. 

  

 

 

Família en un paisatge, quadre de Frans Hals, 1648. 
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1.2 LA DONA REVOLUCIONÀRIA 

A causa de la Revolució Industrial, que va provocar una clara diferenciació entre els rols de gènere, 

es pensava que els homes i les dones tenien naturaleses completament diferents, degut 

principalment al treball de Darwin sobre el 

determinisme biològic. La població va assumir 

aquestes diferències dictant, per a homes i 

dones, funcions separades i diferents en la 

societat. Era acceptat socialment que els 

homes tenien una naturalesa adequada per al 

món públic ,i  les dones per al particular.  

A la darrera part del segle XVIII, les noves 

concepcions dels drets dels individus, basades 

en la idea d'un "contracte social", prometien la 

igualtat i la llibertat per a tothom. Tanmateix, l'emancipació de les dones en l'àmbit públic no es va 

materialitzar completament. El desenvolupament de la noció “d'ideologia domèstica”, preconitzada 

per Jean-Jacques Rousseau3 i validada pel mèdic teòric com Pierre Roussel, 4 va confinar les 

dones al "santuari domèstic" de la família, fent "la naturalesa", és a dir, el caràcter fisiològic del cos 

femení, fomentà la  justificació de l'exclusió de les dones de l'àmbit públic de la política.  

En el moment de la Revolució Francesa, aquestes teories havien estat completament assimilades a 

la cultura dominant, amb els seus models implícits de virtut femenina "republicana". Es va 

considerar "no natural" que les dones sortissin de l'àmbit privat. Els actes no conformistes 

d'afirmació pròpia de les dones sovint es veien com a senyals de desviació o rebel·lia, un rebuig o 

una negació del seu rols assignat. La societat va respondre a aquesta conducta acusant a les 

dones culpables de "dessensibilització" i de manca de feminitat.5 

Les dones estaven en el punt de mira i responien a un model estereotipat. Un imaginari social 

plenament acceptat en que les dones es veien més pures, innocents i moralment superiors als 

homes; no obstant això, també eren més fàcils de corrompre. És important assenyalar que les 

                                                     
3 Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, 28 de juny de 1712-Ermenonville, 2 de juliol de 1778) va ser un polímata 

suís francòfon. Va ser a la vegada escriptor, pedagog, filòsof, músic, botànic i naturalista. 
4 Pierre  Roussel, nascut el 28 de setembre de 1723 a París, i mort el 7 de juny de 1782 a la mateixa ciutat, 

fou un mestre ebenista, un marqueter talentós i comerciant. 
5 BECKSTRAND, L. (2009) Deviant women of the French Revolution and the Rise of Feminism (Tom 1). New 

Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. 

Pinel (psiquiatria de París) alliberat de cadenes a una 
pacient. Quadre de Robert Fleury (1795). 
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dones que van expressar trets o desitjos contraris a aquests ideals van ser excloses i considerades 

com si fossin "sense sexe". 

En relació amb la sexualitat la majoria dels metges de l'època creien que les dones "veritables" 

tenien pocs o nuls de desitjos sexuals, i que només les dones anòmales o "patològiques" tenien 

desitjos sexual. El desig sexual masculí era reconegut i acceptat, tot i que es pensava que la 

masturbació o el sexe freqüent podrien danyar la salut d'un home o distreure'l de la seva feina, i 

que fins i tot aquest instint sexual -si era descontrolat- podia arribar a destruir la seva vida.  

Així doncs, la dona quedava totalment anul·lada en una societat totalment de caràcter patriarcal. 

 

- Si les dones son reconegudes com responsables i punibles per la justícia, llavors 
hem de donar l’accés a la tribuna.  

- Això és obvi! 

- Votants i escollides? Ha! Ha! 

- Per què riu vostè, cambrer? 
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1.2.1 OLYMPE DE GOUGES 

Per a exemplificar i contextualitzar els anhels revolucionaris femenins de l’època, en favor de les 

noves llibertats de la dona i de la igualtat entre sexes, he considerat oportú fer referència a un 

personatge clau del moviment com va ser Olympe de Gouges. Aquesta escriptora, dramaturga, 

abolicionista i feminista francesa, fou sens dubte fou una figura cabdal en aquest context de 

rebel·lió femení.  

Nascuda a una família burgesa a 

Montaubant, va ser desposada amb un 

home madur quan ella tenia disset anys. El 

matrimoni va ser infeliç i curt, quedant ella 

vídua, amb un fill, i compromesa a mai 

tornar-se a casar, tenint la percepció que el 

matrimoni esdevenia "una tomba" per l'amor. 

Va ser l'autora de la Declaració de drets de 

la dona i la ciutadana. El 14 de 

setembre de 1791, només un 

mes després de fer-se pública la Declaració de Drets original, Olympe publicaria un manifest de 

disset articles en què proclamava que la dona "neix lliure i roman igual a l'home en drets”. La seva 

limitada educació, només sabia llegir i escriure però no havia gaudit de cap altra formació 

acadèmica, no li va impedir ser una escriptora prolífica: L'occità va ser durant molt temps la seva 

única llengua. Això provocà que el seu francès estigués sovint ple d'errors d'ortografia i d'estructura 

gramatical. La seva falta de cultura (a la qual al·ludeix molt sovint en els seus escrits) i l'absència 

en la seva escriptura d'adorns -tan propis de la manera d'escriure de l'època-, les suplia amb 

enginy i molta espontaneïtat. Solia recórrer a secretàries, a les que dictava els seus escrits, i va 

acabar per convertir-se en una autora amb un repertori extensíssim. Signà més de trenta obres de 

teatre, novel·les i una infinitat de pamflets patriòtics. També, es va posicionar en contra de 

l'esclavitud, d’aquesta manera que  va ser la primera a "defensar públicament l'abolició" i també la 

primera "a registrar una obra de teatre antiesclavista".6 En un moment històric en què els esclaus 

negres eren una mercaderia més en el comerç internacional, l'obra va causar una gran controvèrsia 

va tenir l’oposició dels influents propietaris colonials. La forma de pensar de l'escriptora s'alineava 

                                                     
6 Zamore et Mirza o El nàufrag feliç. 

Detall. Alexander Kurschkarsky, retrat de Marie 
Olympe de Gouges (1748-1793) 
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amb la d'associacions coetànies com la 'Societé des Amis des Noirs' 7que van buscar lluitar contra 

el comerç esclavista. 

Finalment acabaria a la guillotina pels seus pamflets polítics: Els seus escrits li van fer guanyar 

nombrosos enemics, perquè va ser crítica amb tothom i mai va renunciar als seus principis. Va 

proposar una sèrie d'impostos sobre els articles de luxe que afectaven directament als més rics i es 

va atrevir a criticar durament la dictadura de Robespierre, fins i tot des de la presó. Jutjada davant 

el Tribunal Revolucionari, va ser decapitada un 3 de novembre de 1793, unes setmanes més tard 

que Maria Antonieta. 

 

"Dones, desperteu. Reconeixeu els vostres drets. Quan deixareu d'estar cegues? Quins 
avantatges heu obtingut de la Revolució?". 

 

-Olympe de Gouges. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
7 La Société des amis donis Noirs or Amis des noirs (en castellà: Societat d'Amics dels Negres) va ser un 

grup d'homes i dones franceses, majoritàriament blancs, que defensaven idees abolicionistes, oposant-se a 
l'esclavitud dels negres i al trànsit d'esclaus africans. 
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2. LA LITERATURA DEL SEGLE XIX 

Tot aquest procés de transició d’ideologies polítiques i socials, comportà la renovació de corrents 

literaris. Des de la classe mitjana, especialment entre les dones, hi havia una gran demanda de 

novel·les i això comportà l’auge de les produccions literàries. Aquests nous moviments literaris i 

artístics contravenien les idees racionalistes del segle XVIII, que sostenien que la felicitat es basava 

en la raó i no en els sentiments. Per totes aquestes raons, i com he assenyalat amb anterioritat, el 

canvi social i polític propicià el naixement d’una nova sensibilitat artística, el romanticisme i, 

associada a aquesta, la imatge de l’artista romàntic. 

 2.1 EL ROMANTICISME 

L'època romàntica s'inicia amb la restauració de les monarquies absolutes que derroten a Napoleó 

en 1815 i acorden prestar-se auxili davant de possibles revolucions liberals. 

La cultura romàntica, vinculada al liberalisme, connecta amb els moviments polítics del seu temps; 

en canvi, la seva exaltació de l'idealisme i el seu rebuig de la mentalitat capitalista la distancien de 

la grans transformacions de l'època. El romanticisme es caracteritza per la llibertat expressiva dels 

artistes i per la visió subjectiva individualista del món. De fet, moltes de les obres tenen un marcat 

caràcter autobiogràfic. L’autor romàntic valora tot el que no és racional, destaquen les emocions, 

els somnis, les fantasies, etc. i sobretot destaca per la seva defensa de la llibertat individual en tots 

els àmbits de la vida, i de forma especial en el terreny polític i amorós. Tot això els conduirà 

inevitablement a una confrontació amb la realitat i el conseqüent desengany, que comportarà un 

anhel d’evasió de la realitat, arribant en casos límits al suïcidi. Una altra de les característiques 

principals d’aquesta nova sensibilitat artística és la recuperació del nacionalisme, contradit l’esperit 

universalista del neoclassicisme. Els romàntics posen en valor els trets diferencials del seu país, 

recuperant la seva història, els seus costums i la seva cultura.  

El tema central del Romanticisme és la frustració i l’angoixa vital que genera. Això queda patent en 

un pessimisme de fons, que s’expressa com una constant en les obres artístiques del moment.  

La naturalesa, emprada sovint com a reflex d’un esperit rebel, ple d’ànsies de llibertat, es mostra 

sovint com un reflex d’aquesta frustració interior.  

Al capdavall, l’artista romàntic manifesta un esperit rebel i juvenil, enfront a la maduresa racionalista 

i moderada del neoclassicisme. 
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2.2 EL REALISME 

La corrent literària de la segona meitat del segle XIX és el Realisme, a la que pertany l’obra que 

analitzo en aquest Treball de Recerca, Madame Bovary.  L'època del realisme comença com a 

conseqüència del moviment revolucionari de 1848, la novetat va ser el seu caràcter democràtic, 

amb participació de les masses obreres. La segona meitat del segle XIX és l'època daurada de la 

novel•la realista, associada al triomf social de la burgesia. Arreu d’ Europa els escriptors volen ser 

cronistes d’una realitat, retratar una nova societat i deixar constància d’ella en les seves obres.  

L’art realista, i per tant la literatura, proposen una mirada centrada en l'home i la seva existència 

quotidiana, a diferència del moviment literari anterior, el Romanticisme,  que la defugia.   

Pel que fa a la tècnica, el Realisme aspira a reproduir fidelment la realitat i per això es serveix de 

descripcions molt detallades tant dels ambients com de la psicologia dels personatges.   

El Realisme del segle XIX aprèn a descriure en el Romanticisme, però la finalitat de l’obra és ben 

diferent. L’autor realista no vol evadir-se d’una realitat que no li agrada, sinó que busca retratar-la 

tal i com és d’una forma objectiva. Malgrat que aquesta és la seva finalitat, les obres serveixen en 

realitat per a que l’autor pugui defensar la seva pròpia ideologia, ja sigui des de posicions liberals o 

conservadores. La novel·la realista és un reflex molt clar de la divisió social de la classe burgesa 

entre conservadors i liberals.  

Així va néixer el Realisme socialista, compromès amb la causa política revolucionària, la novel·la 

social, i el kitchen sink realism, escoles que van rebutjar la tendència cap al sublim i l’èpica 

romàntiques i varen explorar els aspectes més crus de la realitat.  

 

 

2.3 EL NATURALISME 
El Naturalisme representa l’últim pas del Realisme. És una mirada selectiva sobre els aspectes més 

negatius de la societat i de l’ésser humà. Creada per Émile Zola (1840-1902),presenta a l’ésser 

humà sense albir, determinat per l'herència genètica i el medi en què viu, mostrant que la seva 

conducta obeeix a la influència de l'herència biològica i l'ambient social en què viu, defensant el 

determinisme i negant la llibertat individual. 

Per aconseguir aquests objectius, l'escriptor naturalista imita el mètode científic: observació i 

documentació d'ambients i personatges i comprovació de dades. Les descripcions molt detallades i 
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la descripció del comportament dels personatges es basen en la  psicologia i la medicina. El 

Naturalisme mostra els aspectes més sòrdids i desagradables de la condició humana. 
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3. LES TRES ADÚLTERES DE LA LITERATURA  

Com ja he referit anteriorment, la vida de la dona burgesa estava realment molt limitada i és així 

com queda reflectit també en la literatura de l'època. Heroïnes casades amb matrimonis concertats 

amb homes madurs, tancades a casa, atrapades en la insatisfacció d’una vida frustrada, 

expulsades del centre del saber, poques són les opcions que els queden a aquestes dones.  

Per a exemplificar aquesta posició de la dona, faré referència a les tres gran noveles de l’època: 

Anna Karènina de León Tolstoi, La Regenta de Leopoldo Alas Clarín i Madame Bovary de Gustave 

Flaubert. Les tres protagonistes seran considerades les tres gran adúlteres del segle XIX. Tres 

dones en tres societats diferents (Rússia, Espanya i França), que presenten unes característiques 

pròpies però que comparteixen la necessitat d’omplir una vida buida buscant sortides en relacions 

amoroses que les avocaran a un final tràgic. 

 

3.1 ANNA KARÈNINA 

Anna Karènina és una novel·la que ens submergeix en l’ambient de la societat tsarista russa. Si 

ens situem en el context històric on es troba la novel·la, Tolstoi fixa 

la seva història d’adulteri en una època de grans canvis, a finals 

del segle XIX. Rússia en aquest moment es debat entre la 

concepció tradicional del món i les noves idees liberals. L’antiga 

forma de pensar conservadora, que sostenia les estructures de 

govern tradicionals tsaristes, lluita contra les noves idees que 

s’estenen per Europa. Les noves idees liberals defensen el procés 

tecnològic, el racionalisme i la democràcia.  

Més enllà d’aquesta confrontació ideològica, la novel·la explora 

també el paper de la dona, els seus drets i la seva posició en la 

societat russa. 

Anna Karènina destaca per ser una novel·la que recupera el 

gènere familiar popular a Rússia. La novel·la familiar russa es 

caracteritzava per la descripció de la família i la idealització d’aquesta institució com a garantia de 

Pàgina de títol de la primera 
edició d'Anna Karenina 
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l’estabilitat social i la satisfacció domèstica. Molts progressistes atacaven aquesta falsa idealització 

al·legant que dins la família s’abusava amb freqüència dels nens i de les dones.  

La protagonista del llibre és reconeguda pel seu adulteri. En la novel·la apareixen diverses cites de 

caràcter religiós, malgrat que Anna Karènina no és una novel·la religiosa, ja que Tolstoi crítica de 

forma recurrent la institució eclesiàstica.. El càstig per Anna no prové de l’Església ni de Déu, si no 

de la societat tradicional que l’envolta. L’acció central de la novel·la és el pecat, i el perdó social es 

presenta com una possible absolució, que no arriba perquè el personatge d’Anna Karènina de 

forma plenament conscient, decideix suïcidar-se, acte que contravé directament el concepte del 

perdó cristià.  

La novel•la recorre al monòleg interior per fer un anàlisi psicològic profund dels plantejaments vitals 

de la protagonista. Aquesta mirada introspectiva es fa més patent a mida que ens apropem al fatal 

desenllaç de l’obra de Tolstoi. El suïcidi és viscut no com un clixé de tipus amorós, sinó més aviat 

com una forma d’alliberació personal.  

 

3.2 LA REGENTA 

La Regenta escrita per Leopoldo Alas Clarín i publicada el 1885 està considerada com la millor 

novel·la del segle XIX espanyol. La Regenta constitueix una autèntica anatomia de la societat de la 

restauració en el marc d'una capital de província Vetusta, (Oviedo). 

Gràcies a la seva agudesa d'observació, Clarín ha sabut fer del seu 

llibre alguna cosa més que una narració costumista particularment 

minuciosa. 

Clarín ens mostra com es forja entre tots la història d'un adulteri, 

adulteri que tots a un temps desitjaven i temien. La Regenta és la 

víctima d’una societat mediocre, en que conviuen el desengany i la 

frustració. En el seu afany de donar sentit a la seva vida, Anna 

Ozores es debat entre un amor idealitzat i un fanatisme religiós, 

enmig d’una societat dominada pel seu marcat caràcter 

tradicionalista. Cap d’aquestes dues opcions és vàlida per a Anna. 

La mort d’Anna és un desenllaç que la diferencia de les altres dues 

històries, ja que no es suïcida sinó que Clarín la fa morir sola i 

abandonada però la perdona i l’allibera de la condemna cristiana que suposa el suïcidi.  

Pàgina de títol de la primera 
edició que es va fer a Barcelona. 
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3.3 MADAME BOVARY 

De mateixa manera que Anna Karènina, Madame Bovary presenta un desenllaç amb un marcat to 

individualista (romàntic), allunyat de la sensibilitat realista del moment.  

Flaubert construeix la novel·la a partir d’Emma Bovary, del seu món interior i els seus desitjos, 

entorn als quals graviten la resta de personatges. Sorprèn que Flaubert escolli una dona aferrada a 

uns comportaments propis d’una etapa ja superada -des de la Revolució Francesa-, quan podria 

haver escollit un model de dona revolucionària, ja que aquestes en la seva època varen tenir un 

paper molt actiu en aquesta transició social cap als nous valors, i essent les “sans-culotterie” el 

model de dona que va lluitar per ocupar un espai polític i defensar els drets polítics i civils. La 

Revolució Francesa havia aconseguit que les dones no fossin considerades “nenes” reconeixent-

les una personalitat civil, de la qual no varen gaudir durant l’Antic 

Règim. Així doncs, la dona passà del recloure en la llar a  

incorporar-se a altres àmbits de la societat. 

Emma, la protagonista de l’obra de Flaubert, és una dona amb una 

educació religiosa, pròpia del moment. La seva formació té lloc en 

un convent, com assenyala Flaubert  “jugava molt poc en els 

esplais, entenia bé el catecisme , i era ella qui contestava sempre al 

senyor vicari a les preguntes difícils [...] ".8 El personatge de 

Madame Bovary es caracteritzat per la seva frivolitat, egoisme i 

bellesa. El personatge no va saber aprofitar l’educació rebuda i el 

seu talent artístic innat, especialment en el camp poètic.  

«Aquest personatge ha esdevingut un símbol fins al punt que avui 

encara usem l’expressió “És una Bovary” de la mateixa manera que 

al segle XVII es deia “És un Tartuf”. [...] A França se la pot trobar 

pertot arreu, en totes les classes socials, en tots els ambients. És la 

dona desclassada, insatisfeta amb la seva sort, malcriada per un sentiment vague, distanciada del 

seu paper de mare i esposa. És, a més, la dona abocada forçosament a l’adulteri. Ella és, de fet, 

l’adulteri personificat [...]».9 

 

                                                     
8 GUSTAVE. F; traducció de Lluís Maria Todó (2014): Madame Bovary (Primera Edició) Barcelona: Editorial 

Vicens Vives S.A 
9 Flaubert, G.  (1985) Madame Bovary  (2ª ed.) Barcelona: Editorial Proa 

Pàgina de títol de la primera 
edició de Madame Bovary de 

Gustave Flaubert (Lévy, París, 
1857). 
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4. FLAUBERT amb MADAME BOVARY 

4.1 BIOGRAFIA DE GUSTAVE FLAUBERT 

Gustave Flaubert (1821-1880) està considerat com l'introductor 

del Realisme francès del segle XIX. La seva obsessió per l'estil, 

per la recerca del «mot juste» (la paraula justa), va fer que les 

seves obres, considerades com escandaloses per la societat del 

seu temps, aconseguissin un reconeixement unànime per part de 

la crítica i dels seus companys de lletres. Tímid fins el patològic i 

en ocasions arrogant, Flaubert no es va guanyar massa amistats 

al llarg de la seva vida. El seu caràcter, que podríem qualificar 

d'inestable, el va portar a patir crisis nervioses que van derivar en 

una salut fràgil. Flaubert, prematurament ancià, va morir d'una 

apoplexia als 58 anys. Contemporani de l'altre gran geni de la 

literatura francesa, Charles Baudelaire, Flaubert ens llega una 

obra enlluernadora que arrenca amb Madame Bovary (1857), segueix amb Salambó (1862), 

L'educació sentimental (1869), La temptació de Sant Antoni (1874) , Tres contes (1877) i es tanca, 

pòstumament, amb Bouvard i Pécuchet (1881). 

Resulta paradoxal la influència que l'aparentment anodina vida de Flaubert va exercir sobre la seva 

obra, sent com era una home que va propugnar per sobre de tot la impassibilitat com a dogma 

fonamental de l'art, l'incessant ignorar el narrador, i tenint en compte la seva obsessió per projectar-

se sobre seus personatges en comptes de atreure'ls cap a si.10 

A ell li va cabre la responsabilitat d'exercir el seu ofici entre el bressol de la seva romanticisme fins 

a la concepció de l'estil realista. Va odiar profundament a la classe burgesa, encara que ell mateix 

visqués com a tal. L'única diferència és que Flaubert tenia un sentit artístic de la vida, estimava l'art 

per sobre de qualsevol apreciació econòmica. De fet, va acabar els seus dies arruïnat i a costa 

d'una modestíssima pensió concedida pel govern del seu país. Sobre els burgesos sempre va dir 

que eren humans superficials d'idees rebudes, egoistes i incapaços d'usar la creativitat per a una 

altra cosa que no fos seu lucre personal. 

                                                     
10 CASTILLO, Juan Bravo (2010) Madame Bovary. (Edició 12) Barcelona: Editorial Espasa. 

Retrat de l’autor francès Gustave 
Flaubert. 
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Gustave Flaubert va morir el 18 de maig de 1880, als cinquanta-vuit anys d'edat. Poc abans va 

poder presenciar el triomf del seu millor deixeble, Guy de Maupassant. Als seus funerals, realitzats 

el 11 de maig, va assistir tota la seva família i l'elit literària del moment: Zola, Goncourt, Daudet, 

Maupassant, etc. A aquestes alçades ningú especulava sobre l'importantíssim llegat literari 

d'aquest pare fundador del Naturalisme narratiu. Tot i així, ens inquieta un comentari realitzat per ell 

sobre la seva contradictòria personalitat: "Sóc un bàrbar: tinc dels bàrbars l'apatia muscular, les 

llangors nervioses, els ulls verds i l'alta estatura. Però també tinc el seu ímpetu, la seva tossuderia, 

la seva irascibilitat ... ". 

 

4.2 MADAME BOVARY 

Madame Bovary, l'obra mestra de Gustave Flaubert, va ser publicada en 1856, en la "Revue de 

Paris"11, per capítols i, a principis de 1857 es va iniciar un procés judicial contra la revista i contra 

Flaubert sota l'acusació de "ofensa a la moral i/a la religió". El novel·lista va ser absolt i l'escàndol 

va suposar una excel·lent publicitat per a la novel·la. 

Aquesta obra passa per ser una de les millors novel·les del segle XIX i la primera de totes pel que 

fa a modernitat i aportació al gènere novel·lístic. Flaubert li va dedicar sis anys de treball intensiu i 

va deixar en la seva correspondència seves reflexions sobre la creació d'aquesta novel·la i pel que 

fa a la feina del novel·lista, en general. 

 

4.2.1 ARGUMENT DE LA NOVEL·LA 

Charles Bovary, als seus 15 anys, va començar els seus estudis de primària al col·legi de Rouen. 

Aquest, que era fill de Charles Denis Bartomeu Bovary i de la senyora Bovary, va acabar la 

secundària i va estudiar (amb algunes interrupcions) medicina. Amb el propòsit d'exercir la seva 

professió es va traslladar a Tostes12, on, per influència de la seva mare, es va casar amb Eloise 

                                                     
11 La Revue de Paris (Revista de París) va ser una revista literària en llengua francesa, publicada entre 1829 i 

1970. 
12 Tostes és una localitat i comuna francesa situada a la regió d'Alta Normandia, de l'Eure, en el districte de 

Les Andelys i cantó de Pont-de-l'Arche. 
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Dubuc, vídua d'un escrivà de Dieppe, de 45 anys, una dona dominant, manipuladora i gelosa, la 

qual va morir després de 14 mesos de fracassat matrimoni. 

Després de la mort de la seva esposa, contrau matrimoni amb Emma Rouault, d'origen camperol, 

filla de monsieur monsieur Rouault i la senyora Rouault (morta); s'instal·len a la casa de Charles 

durant algun temps, però, a causa de pèrdues de salut d'Emma, es traslladen a Yonville, a la regió 

de Normandia. 

En Yonville, Charles es consagra a l'exercici de la medicina, mentre Emma té una nena (Berthe), la 

qual lliura a una dida perquè la alleti, i es dedica als quefers domèstics, juntament amb una criada, 

els quals descuida perquè es lliurament a la lectura de novel·les i poesia, i a somiar amb amors 

ideals en un món de fantasia. 

Emma (Madame Bovary), sumida en el seu món d'il·lusions, s'adona que es va equivocar en haver-

se casat amb Charles, a qui de mica en mica li anava perdent l'amor, puix que no omplia les seves 

expectatives i no trobava amb aquest la tan anhelada i esquiva felicitat. Després de conèixer i 

establir una amistat amb el jove Léon Dupuis, passant del notari de Yonville, s'involucren en idil·li  

platònic, que cap dels ser capaç de confessar-se. Emma s'enamora en silenci de Lleó, amb qui es 

diverteix en passejos, xerrades sobre literatura i lectures que aquest li feia i les poesies que li 

declama; Léon també s'enamora en silenci dels encants d'Emma. Després de la partida de Léon a 

acabar els seus estudis de dret a París, Emma queda destrossada i sumida en un profund 

abatiment. 

Temps després va conèixer a Rodolphe Boulanger, un acabalat hisendat, veí de Yonville, qui 

aconsegueix conquistar-la amb la seva galanteria i captivadora retòrica, i convertir-la en el seu 

amant, tot i que ella va tractar de resistir-se als galanteigs de Rodolfo, per por a cometre adulteri . 

Durant alguns mesos van sostenir un tòrrid romanç, en el qual Emma s'obsessiona profundament 

fins arribar a l'extrem de proposar-li a Rodolphe que fugen a Gènova. Rodolfo, que es va penedir a 

temps, es va anar sense ella, deixant-li una entendridora carta en què li explicava per què no era 

convenient aquesta bogeria; decisió que va sumir a Emma en una profunda depressió i amargor 

que va afectar la seva salut. 

Resposta d'aquesta decepció amorosa, durant una visita a Rouen amb el seu marit, es va retrobar 

amb Lleó, qui s'havia establert a Rouen per treballar al despatx del notari i advocat Bubocage, 

després d'haver abandonat els seus estudis de dret, després d'adonar que aquesta no era la seva 

vocació. Després d'una extensa conversa, es van confessar els seus antics afectes, i Léon li va 

proposar un vincle sentimental, al qual inicialment Emma es va oposar. 
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Enredats en una tòrrida relació, Emma i León es veien tots els dijous a Rouen, on es lliuraven 

intensa i apassionadament, fins al punt de "refredar" el tòrrid romanç ja que Lleó es va avorrir d'ella 

i Emma es va adonar que amb aquest tampoc podria trobar la felicitat i realitzar les seves cars i 

elevats somnis. 

Assetjada pels deutes que havia contret amb Lheureux, un audaç i sense escrúpols comerciant, qui 

la pressionava perquè li cancel·lés l'onerosa deute que cada vegada s'incrementava, va acudir a 

banquers de Yonville, a Léon, al notari de Yonville i a  Rodolphe en procura d’ajut econòmic, i 

després d'obtenir la negativa d'aquests, va decidir suïcidar-se ingerint arsènic. 

Després de la seva tràgica mort, Charles es va assabentar de les infidelitats de la seva esposa 

Emma, a qui va estimar i va comprendre profundament durant la seva existència, malgrat les seves 

menyspreus, mentides i enganys. Resignat a la seva destinació va haver de respondre pels deutes 

d'Emma, morint temps després, producte de la tristesa que li va produir la mort i els enganys de la 

seva adorada Emma. 

 

  4.2.2 ESTUDI PREELIMINAR DE LA NOVEL·LA 

La tria d’aquesta novel·la l’he basat principalment en la repercussió que va en va tenir i de mateixa 

manera en la continuïtat de manifestar de forma polèmica la realitat d’una societat oprimida i alhora 

en procés de canvi a causa de la Revolució Francesa. He triat aquesta novel·la per fer-ne un estudi 

exhaustiu i analitzar l’obra dos segles després.  

La caiguda de Napoleó i el consegüent enfonsament de l'Imperi suposa l'adveniment a França 

d'una classe social prosaica, sense escrúpols, sense heroisme i sense poesia, mantinguda a ratlla 

durant dues dècades, però disposada ara a fer tabula rasa 13 del passat, ja no deixar-se mai més 

subjugar per afanys imperialistes i gestes desgavellades. Ens referim, lògicament, a la burgesia 

adinerada i als banquers, que tan enorme influència exerceixen, com a contrapunt a l'ensomni, a 

les obres de Stendhal14, Balzac15 i Flaubert, la tragèdia comú, tot i la diferència d'edat, és la 

inadaptació. 

La conseqüència social més significativa a destacar és l'esquerda de la societat estamental que fins 

aquell moment havia estat tan important. L'hostilitat contra l'armada francesa organitzada havia 
                                                     
13 "Tabula rasa" és una expressió que ens va arribar directament del llatí. S'aplica per referir-nos a que alguna 

cosa que roman incólume. 
14

 Henri Beyle (1783-1842), més conegut pel seu pseudònim Stendhal, va ser un escriptor francès. Valorat 
per la seva aguda anàlisi de la psicologia dels seus personatges i la concisió del seu estil. 
15 Honoré de Balzac va ser un novel•lista francès representant de l'anomenada novel•la realista del segle XIX 
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enfortit la unió entre les diferents capes socials per a 

l'actuació contra l'enemic comú i aquest moviment conclou 

en la formació d'un exèrcit qualificat com "liberal". Així 

doncs, és quan tota una societat s’enfronta contra un 

poder i això comportaren canvis en la societat designant 

així una liberalització del règim absolutista. 

El pervers encant de la burgesia va haver de recórrer a les 

masses populars per a trencar la tenaç oposició a tot 

compromís d'una part considerable de l'estament 

aristocràtic. Aquesta contingència va ser la causa que va 

obligar la classe burgesa a efectuar certes concessions 

circumstancials i estratègiques a les capes populars, el 

que hauria de desencadenar una sèrie de conseqüències 

on els ressons perdurarien fins a molt temps després. 

La burgesia femenina gaudia d’una millor posició 

econòmica i social. Justament aquestes, eren les que van 

propulsar el moviment sufragista on no només van lluitar 

pels drets femenins sinó també per la seva igualtat. Certament, els canvis socials, polítics i 

econòmics van afavorir una acceleració del moviment feminista. 

La novel·la realista demostra ser el gènere més adequat per retratar la societat capitalista moguda 

pel poder i els diners. Els seus trets faciliten una perspectiva àmplia i objectiva en la descripció 

d'ambients i psicologies. El tema central de les novel·les realistes és la complexa i conflictiva 

relació entre societat i individu, sempre amb el fracàs d'aquest.  

Gràcies al desenvolupament de la premsa periòdica, que solia incloure lliuraments col·leccionables 

de novel·les i fulletons, el públic lector s'amplia considerablement.16 

El Realisme, s’adhereix a una estètica nova, plena de nous trets que condiciona la lectura. Els 

realistes posen l'accent en la mimesi, la imitació de la vida que l'escriptor s'aconsegueix a través de 

l'observació minuciosa de la societat, la gent, la seva parla i els seus costums. A més a més, és 

important que els personatges, l'argument i el llenguatge siguin creïbles, com un mirall de la realitat, 

així doncs, relaten de forma versemblant, així com també retraten detalladament. No es deixa res a  

la imaginació. Els escriptors descriuen les fisonomies dels personatges, les seves personalitats, la 

seva debilitats, les seves fortaleses, el seu vestit, els seus habitatges, el seu llenguatge, les seves 

                                                     
16 Madame Bovary es va publicar per capítols a la revista Rue de Paris, era així com les obres literàries 

arribaven a més gent i l’auge de la producció literaria s’incrementà. 

Art Deco de John Austen per Madame 
Bovary. 
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ànimes, etc. N’és un bon exemple Madame Bovary, ja que la descripció detallada durant tot l’obra 

condiciona la lectura de forma que la fa més autèntica; com a model tenim les escenes on Charles 

Bovary descriu a Emma: «Charles va quedar sorprès per la blancor de les seves ungles. Eren 

brillants, fines per la punta, més polides que els marfils de Dieppe 
17

i tallades en forma d’ametlla. 

En canvi, les mans no les tenia boniques; potser no eren prou pàl·lides, i un pèl primes a les 

falanges; també eren massa llargues i sense inflexions carnoses a les línies del contorn».18A més a 

més, en la tècnica realista hi ha un preferència per l’ús del narrador omniscient, això comporta la 

descripció de personatges i successos amb tant detall, ja que està assabentat de tot, fins dels 

pensaments dels personatges, podem justificar la tècnica amb aquesta escena de Madame Bovary 

on després de la mort d’Emma, Charles cau desesperat en un terrible moment d’angoixa, i diu que: 

«Bovary es tancà al seu despatx, agafà una ploma, i després d’haver plorat una estona, va escriure: 

Vull que l’enterrin amb el vestit de núvia, amb les sabates blanques i una corona. Que li escampin 

els cabells damunt de les espatlles: tres taüts: un de roure, un de caoba i un de plom. Que ningú no 

em digui res, tindré forces. Que la cobreixin amb una gran peça de vellut verd. És la meva voluntat. 

Que així es faci».19 

La tècnica realista també comporta un compromís social que es va anar desenvolupant durant 

l’època i amb el procés de canvi que va comportar la Revolució Francesa. Alguns escriptors 

incorporen a l’argument certes postures, siguin polítiques o religioses. Per tant, van preferir les 

Novel·les de Tesi20. No obstant això, van emfatitzar en aquestes postures que va comportar que els 

personatges apareixen com estereotips maniqueismes[3].  Com s’ha dit recentment en aquest tipus 

de novel·les la funció essencial dels personatges és presentar les idees de l'autor; la bajanada és -

per dir-ho així- la imatge que més dóna a la llum Flaubert, perquè menyspreava profundament la 

seva època[4], i no només per una repulsió personal o de ressentiment. La seva antipatia es 

trobava encaminada cap a la trivialització general de la vida a França, a la segona meitat del segle 

XIX. 

Un dels aspectes més a destacar és l’estil directe i natural. Els escriptors realistes deixen enrere la 

grandiloqüència dels romàntics. Busquen la naturalitat de l’expressió i fins i tot empren 

col·loquialismes en el diàleg dels personatges.  

                                                     
17  Els marfils de Dieppe, població portuària situada al Canal de la Mànega, eren molt valorats. A Dieppe 

arribaven, des del segle XVI, una gran quantitats d’ullals d’elefants d’Àfrica i Àsia, motiu pel qual va prosperar 
a la ciutat una manufactura del marfil molt admirada. 
18

 GUSTAVE. F; traducció de Lluís Maria Todó (2014): Madame Bovary (Primera Edició) Barcelona: Editorial 
Vicens Vives S.A 
19 GUSTAVE. F; traducció de Lluís Maria Todó (2014): Madame Bovary (Primera Edició) Barcelona: Editorial 

Vicens Vives S.A 
20 És la que s'escriu per demostrar o il•lustrar determinada teoria o per suscitar un debat ideològic sobre 

determinada matèria, que pot ser social, política, moral etc. 
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La redacció de Madame Bovary va portar a Gustave Flaubert des de 1851 fins a 1857, és a dir, els 

posteriors al procés complet de la revolució del 48; aproximadament la comença l'any de la caiguda 

de la II república i de la proclamació de la II imperi. Després de la publicació de la seva obra en 

1857, Flaubert encara hauria d'assistir al final de l'etapa imperial en 1870, a la ja esmentada 

comuna el 71 i a la república, constituïda en aquest mateix any i que sobreviurà al novel·lista més 

de seixanta anys. El narrador de Madame Bovary és un tipus enigmàtic i paradoxal, que s’amaga 

rere diverses màscares. Inaugura el relat una veu burlesca en primera persona del plural, per tant, 

subjectiva (“Érem a l’aula d’estudi”), que emergeix del col·lectiu d’alumnes d’una escola i que imita 

l’estil d’una composició acadèmica. Aquest “nosaltres” és profundament inestable, ja que de 

seguida tendeix a esvair-se i a metamorfosejar-se en una tercera persona, que serà la responsable 

fonamental del discurs a partir del segon capítol de l’obra. Aquesta tercera persona sembla sorgir 

de la consciència de la primera, d’una manera que recorda les novel·les autobiogràfiques de 

joventut, encara molt romàntiques, on Flaubert havia jugat amb una fluctuació molt onírica de veus 

narratives. 

El tema principal de la novel·la és, d’una banda, el que és real i el que no.  D’altra banda tenim la 

confrontació d’Emma amb els perjudicis de la França del segle XIX, en tant la frustració constant 

d’una recerca perduda de la felicitat incomplerta a causa, sobretot del seu marit Charles. 

L’estructura de l’obra es divideix en tres parts, creant així, una evolució dels personatges que es 

percep per la detallada descripció que ens dóna dels personatges de mateixa manera que va 

tractant els temes per els quals es forma aquesta novel·la. 

La primera part consta al seu torn de nou capítols que comencen amb la infància de Charles 

Bovary i dels seus estudis i com es cas amb una dona més gran que ell, i va començar a treballar 

com a metge, també en aquesta primera part coneix a Emma que és filla d'un pacient seu, un 

pagès que ha instruït la seva filla en un col·legi de monges, amb disciplina i com si fos una nena 

burgesa. Charles s'enamora d'Emma i quan mor la seva dona, ja que decideix demanar-li la mà al 

seu pare el qual accepta. La primera part acaba quan ja s'han casat i es van a mudar de Tostes i 

ella ja està embarassada. 

La segona part consta de 15 capítols i comença quan es muden. Emma Bovary ja se sent frustrada 

en el seu matrimoni, casant-se no ha aconseguit el que volia ja que s'ha casat amb un simple 

metge vulgar i les seves aspiracions són més grans. Decideix que va a aconseguir el que es va 

proposar i va a ser com les dones de les novel·les romàntiques que llegia, i coneix un home, 

Rodolphe, el qual arriba a ser el seu amant però aquest l'abandona. En aquesta segona part Emma 

ja té a la seva filla Berthe, la qual és posada en mans d'una dida que s'encarrega de la seva cura, i 

Emma no té relació amb ella excepte en comptades ocasions. 
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La tercera part, es divideix en 11 capítols i correspon a la relació amb el seu segon amant, Lleó, el 

qual acaba abandonant. Emma, frustrada i perseguida pels seus creditors per gastar més enllà de 

les seves possibilitats i per tant, perseguida pels seus deutes, decideix suïcidar-se amb arsènic. 

 

4.3 ANÀLISI DEL PERSONATGE D’EMMA BOVARY 

La figura d'Emma Bovary, convertida en un personatge arquetípic de la literatura i el cinema, 

segueix vigent com a símbol de la insatisfacció vital de la classe mitjana i de la dona inconformista 

que no es resigna a portar una existència rutinària i monòtona dins dels límits imposats per la 

societat patriarcal. Així doncs, Emma Bovary sorgeix d’un “tot” de personatges que construeixen 

aquest singular personatge, i això, va portar a Flaubert a crear una de les novel·les més 

polèmiques del seu moment, ja que (acusaven a Flaubert d'haver fet pràcticament una autòpsia del 

seu protagonista). Però encara que Emma Bovary era un personatge de ficció, com bé es cansava 

de repetir Flaubert, la veritat és darrere d'Emma Bovary hi havia una dona real. O potser n'hi havia 

tres. Flaubert, davant les acusacions d’una lectora que va enviar una  carta on s’exposava un 

possible origen d’Emma Bovary, va manifestar que: «Madame Bovary no té res de real. És una 

història completament inventada, en la qual no he posat res dels meus propis sentiments ni de la 

meva vida real». I mentre l'autor va estar viu ningú es va atrevir a posar en dubte el que deia ... 

però un cop mort les teories sobre qui era la dona real que s'amagava darrere de Madame Bovary 

van començar a aflorar. 
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4.3.1. LA RELACIÓ ENTRE EMMA BOVARY I EL PROPI FLAUBERT 

No és menys cert que després de llegir la novel·la podem entendre l’afirmació que va manifestar 

Flaubert durant els judicis contra Madame Bovary, en tant que l’afirmació expressava que: «Jo em 

trobo acusat de 'ofendre greument la moral pública, la religió i la decència'. El meu llibre és la 

meva justificació. Aquí està aquest llibre. Un cop que els meus jutges l'hagin llegit veuran la veritat: 

Lluny d'haver escrit una novel·la obscena i irreligiosa, he compost una obra que és eminentment 

moral en el seu efecte. Pot la moral d'una obra d'art literària residir a la mera absència de certs 

detalls que podrien incriminar-si es prenen fora de context? No hauríem de considerar més aviat 

una impressió en conjunt; la lliçó indirecta que es desprèn d'ella ? I si, per falta de talent, l'artista 

no ha pogut produir aquest efecte, excepte per crus mitjans superficials, No vol dir això que els 

passatges, aparentment censurables, semblés són tots els més instructius i útils? Ha estat Juvenal 

21
alguna vegada acusat d'immoralitat? Encara que pugui ser arrogant per invocar els noms de 

grans homes que estan relacionats a un llibre com aquest, els demano recordar, abans d'emetre un 

judici sobre mi, a Rabelais, Montaigne, Regnier, tots els Molière, I'abbé Prévost, Lesage, 

Beaumarchais i Balzac. Els llibres sincers de vegades poden tenir un determinat sabor picant 

saludable. Personalment lamento més aviat els dolços ensucrats que els lectors empassar sense 

adonar-se que s'estan, silenciosament, enverinant a si mateixos. Sempre havia estat la meva 

convicció que el novel·lista, com el viatger, ha gaudit de la llibertat per descriure el que va veure. 

Seguint l'exemple de molts altres, podria haver triat un tema extret de les files 'excepcionals' o 

innobles de la societat. Vaig triar, per contra, entre el més prosaicament ordinari. Li reconec que la 

representació és desagradable. Nego que sigui criminal. De fet jo no escric per a les nenes, jo escric 

per als homes, per a homes educats. Els lectors a la recerca de material lasciu, els lectors que 

puguin prendre-ho a malament, mai van a progressar més enllà de la tercera pàgina del que he 

escrit. El to seriós no serà del seu gust. La gent no va a veure intervencions quirúrgiques en un 

esperit de lubricitat. Accepto, per avançat, el veredicte dels meus jutges. Davant l'enormitat de les 

acusacions formulades en contra meva, em declaro en la meva pròpia ingenuïtat i ignorància. 

                                                     
21 Juvenal (en llatí, Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, 60-Roma, 128) va ser un poeta llatí, actiu a la fi del 

segle I i començaments del segle II, autor de setze Sàtires. Els detalls de la vida de l'autor són confusos, 
encara referències dins del seu text a persones conegudes a finals del segle I i principis del II fixen el seu 
terminus post quem (data de composició més primerenca). 
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Desconcertat pel que fa a la naturalesa de la meva malifeta, potser pugui portar el seu consol en el 

meu càstig.»
22 

Així doncs, Flaubert, amb el seu caràcter desafiant en certa manera demostra una afinitat amb el 

tarannà de la protagonista, de mateixa manera que posa en dubte el poder de la burgesia i 

canalitza aquest; ‘sóc així, i per ser així tinc dret a...” que manifesta Emma durant la novel·la a fi 

que demostra i afirma en una de les famoses cartes que envia a Colet que Madame Bovary és 

ell[3], atès que no hi ha la prova de la objecció, si és cert que un amic proper de l’autor o manifesta 

en una de les seves obres i, ací diu que; "Una persona que va conèixer molt íntimament a Mlle 

Amélie Bosquet, que es corresponia amb Flaubert, em va explicar fa poc que quan Mlle Bosquet va 

preguntar al novel·lista d'on havia tret el personatge de Madame Bovary, ell haurà respost molt 

clarament, repetint diverses vegades: Mme Bovary, c'est moi! - D'après moi ".[4] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
22

 PARELLADA, J. (2014) Madame Bovary (1a Edició) Espanya: Ediciones Vicens Vives S.A (Aquest 
fragment està traduït del llibre In Defence of Madame Bovary- de l'excel•lent treball biogràfic Flaubert: A life, 
de Geoffrey Wall). 
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4.4 PERSONATGES DE LA NOVEL·LA 

L’anàlisi dels personatges l’estudiaré en base a les relacions que Emma té amb els diferents homes 

que apareixen en la seva vida.  

Primerament, parlarem amb detall de la 

relació entre Emma i Charles, ja que és el 

nucli de la novel·la, matrimoni rutinari i 

infidel, que dura des del principi fins al final 

de l'obra i que encarna una parella 

enganyada per part d'ella, cosa que els 

acaba portant a la mort. Seguidament 

tractarem la parella Emma i Léon, primer 

amant d'Emma, al qual li uneixen els 

mateixos gustos i preferències. Creiem 

que Emma va veure en Léon una sortida 

d'aquesta monotonia a la qual estava 

lligada i no va deixar perdre l'oportunitat, impulsada per la passió i el prohibit. La tercera i última 

parella, aquesta composta per Emma i Rodolphe. Ella se sent atreta per ell, pels seus diners i el 

seu prestigi i veu l'home amb el qual sempre havia somiat, amb el qual assistir a luxosos balls i rics 

banquets entre d'altres dels seus ambiciosos somnis. 

 

4.4.1 RELACIÓ ENTRE EMMA I CHARLES 

En primer lloc estudiarem a la parella de Charles i Emma com la base d'aquesta novel·la, des de 

l'inici del seu matrimoni, Madame Bovary s'adona que no era la vida que desitjava, la pau, la 

calidesa de la llar matrimonial la alterava demostrant que només es va casar per sortir de la llar 

paterna, Charles ni assabentat, envoltat per una felicitat que no li deixava veure més enllà. 

Es van conèixer quan Charles va anar a la finca del senyor Rouault per guarir-li, Charles va 

continuar freqüentant la granja tot i els sermons de la seva dona. Quan aquesta va emmalaltir i va 

morir, Charles i Emma es van casar.  

Il·lustracions de possibles visualitzacions dels 
personatges de la novel·la. 
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L'educació d'Emma va començar als tretze anys, quan la van portar a un convent, on estudiava, 

anava a missa, cap a una lectura religiosa abans d'anar a dormir, es confessava. Poc després que 

morís la seva mare, el seu pare la va retirar del convent i va tornar a Les Bertaux, la granja del seu 

pare, la qual coneixia com el palmell de la mà. Charles va tenir una infància diferent, el seu pare el 

malcriava, l’educava com si fos un militar, però el nen, de caràcter tranquil, no atenia els esforços 

del seu pare, la seva mare en canvi, l’acaronava, el protegia i l’educava. 

Respecte a l'entreteniment, Emma, entre d'altres, solia tocar el piano, cosia a vegades, dibuixava, 

era una gran aficionada a la lectura, i quan tenia la seva gosseta galga, sortia a passejar-la 

recorrent sempre els mateixos llocs. Es va subscriure a La Corbeille, periòdic femení i al Sylphe 

donis Salons, estava al corrent de les noves tendències. Mentre que a Charles, li agradava jugar al 

dòmino i s'entretenia de vegades mirant satisfet la gran bellesa de la seva estimada dona, es va 

subscriure a la Ruche médicale per estar al corrent, cada dia llegia una mica, Charles no sabia ni 

practicar l'esgrima, ni l'equitació ni tirar amb la pistola. 

És un punt clau el com i de quina manera accepten la paternitat i maternitat: Charles estava molt 

il·lusionat, creia que l'embaràs era un llaç de la carn d'una unió més complexa entre ell i la seva 

dona, la contemplava, la besava i li feia broma afectuosament, res li faltava en aquests moments. 

Analitzant la reacció d'Emma, observem que primer va sentir estranyesa, després mancava de 

l'interès i la tendresa pels preparatius del primogènit d'una mare primerenca. Com el seu marit 

parlava sempre del nadó, ella va acabar per pensar en el més constantment. Volia un nen, perquè 

pogués ser lliure, i recórrer apassionadament regions i països, travessant obstacles i superant-, 

cosa que les dones de l'època no feien. 

Continuem afirmant que el paper dominant en aquesta relació és Emma que es torna egoista, difícil 

i capritxosa, mentre Charles encegat d'amor no veu o no vol veure la gran frustració en la viu 

Emma i per això li consent tot tipus d'actituds i fins arriba a creure les seves mentides. Charles es 

conforma amb l'essencial per a ell i per als seus, té una casa, una família, exerceix del seu ofici i 

estima la seva dona, no demana més, en canvi Emma és inconformista, sempre vol més i anhela 

una vida plena de luxes i riqueses. 

Tanmateix la parella rarament discuteixen, sinó és que a Emma pateix alguna de les seves 

rebequeries, discrepen en temes com l'elecció del nom de la seva filla, entre d'altres. Charles no 

s'adona de la infidelitat fins que Emma, una vegada s'havia pres el verí, i li havia escrit la carta, mig 

moribunda li confessa part de tota la veritat, li explica els deutes i infidelitats, No serà fins algun 

temps després de la mort d'Emma, quan Charles troba les cartes de Léon i Rodolphe, i, al donar-se 

compte de la mentida en què va viure, Charles perd l'interès per la vida, el que el condueix 

invariablement a la mort, deixant òrfena a la seva filla Berthe. 
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4.4.2 RELACIÓ ENTRE EMMA I LÉON 

Emma arrel d’un matrimoni infeliç va mantenir relacions externes al matrimoni amb altres homes, 

un dels principals amants fou Léon. En aquest apartat tractarem les seves similituds, coincidències 

i en conjunt la seva relació, des que es coneixen fins al moment de l'abandonament. 

Emma i Charles, es mudaven de Tostes a Yonville a causa de la conducta patològica d'ella un 

temps enrere. Així doncs, durant l’estància van conèixer a Léon en el nou poble, ja que hi vivia, 

tenia uns vint anys i era un jove alt i ros estudiant de dret, es veien sovint i van començar a tenir 

una bona amistat. Ja des del primer moment, tenien mil coses en comú, coincidien en coses com la 

música, la lectura, els avorria la rutina i moltes altres més que apareixen al llarg de l'obra. 

Van començar a canviar les coses quan Emma sent que cada vegada més que s'està enamorant 

de Léon i decideix allunyar-se del, però poc després el marxa a París a acabar els seus estudis i és 

llavors quan ella ho passa malament i es penedeix de no haver-li dit que li volia. 

Sovint, Emma idealitza a Léon ja que veu en el, el marit que sempre havia somiat. Emma troba en 

el jove tot el que no veu en Charles i el té com a un déu, ho troba un noi molt atractiu i intel·ligent 

que pensa igual que ella, comparteixen les mateixes aficions, i se sent especial al seu costat. 

Tot i que s’estimaven, Léon estava cansat d'estimar sense resultat i estava fart de la gent de 

Yonville. Va fer un balanç del que tenia, i no podia deixar els estudis de dret però també veia noves 

oportunitats a París, portar una vida d'artista. Un dels problemes era la seva mare però li va enviar 

una carta amb tots els detalls pels quals volia anar-se'n a París i ella li va contestar donant el seu 

consentiment. Va trigar un mes a partir cap a París i el comiat amb Emma va ser molt sec. 

Durant l'obra surten els elements de l'aigua, el foc, la terra i el vent que es comparen amb l'amor i 

és una manera d'explicar la seva evolució o canvis en ell. Un fragment on veiem que es veuen 

reflectits és quan diu: «No obstant això, les flames es van aplacar, bé perquè el foc s'esgotés per si 

mateix, o perquè la seva acumulació fos excessiva. L'amor, a poc a poc, es va anar apagant per 

l'absència, la pena es va ofegar pel costum; i aquella brillantor d'incendi que tenyia de porpra seu 

cel pàl·lid va anar omplint d'ombra i es va esborrar gradualment». I un altre fragment en què també 

es reflecteix clarament és quan diu: «...i la passió es va consumir fins a les cendres, i no va acudir 

cap socors, no va aparèixer cap sol, es va fer nit fosca per tot arreu, i Emma va romandre perduda 

en un fred horrible que la traspassava». 
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Pel que fa al retrobament, va ser en una obra, a la qual van assistir també els Bovary, on els 

amants se'n van a prendre alguna cosa i seguidament xerren durant una bona estona, Emma el 

convida a dinar un dia i aquest accepta. 

Finalment, i després de l'última trobada, Léon va visitar a Emma i van estar parlant fins que es van 

confessar el que sentien, el molt que es volien, però entre mentides, ja que ella no li explica que va 

estar amb un altre, Rodolphe, i ell no li compte que l'havia oblidat. Emma estava bastant confusa li 

deia a Léon que el seu era impossible però en realitat cada vegada sentia una atracció més forta 

cap a ell. 

 

4.4.3 RELACIÓ ENTRE EMMA I RODOLPHE 

Seguidament, parlarem de la unió Emma i Rodolphe. Veurem com veu cadascú la relació, les 

diferents maneres de pensar i com va ser el seu romanç. Emma veu en aquesta relació molta 

diferència que amb la que manté amb Charles. Troba en Rodolphe el misteri, l'encant, el prohibit, 

tot el que no troba al seu marit. 

Amb Charles tot és monòton, rutinari, cada vegada sent menys amor cap a ell, en canvi amb 

Rodolphe ella dóna un canvi en la seva vida, és una cosa diferent i li agrada que ell es preocupi per 

ella i li digui que la vol però en canvi, respecte a Rodolphe, ell veu la dona com un objecte de desig 

que pot utilitzar quan li vingui de gust. 

En l'obra es reflecteix clarament com s'aprofita d'Emma i com quan ell veu que la situació no li 

interessa o no és del seu grat, l'abandona. 

És un home que creu en el llibertinatge i no creu en l'amor, li agrada viure la seva vida com li dóna 

la gana i no li importa el que l'altre pensi, sempre busca amors nous i no creu en el compromís. És 

un home d'uns trenta anys, molt atractiu i amb diners, capaç de seduir fàcilment a qualsevol dona, 

com va fer amb Emma. 

En l'obra veiem com comença la conquesta de Rodolphe cap Emma quan comencen a parlar 

rendidament i al menor moviment que feien, ell s'acostava a ella dient: «Què deia vostè?» així 

doncs, Rodolphe es trobava contínuament afalagant a Emma i fent que se senti especial. Podríem 

dir, que Rodolphe és un home orgullós, ben plantat i ric, però al final, quan Emma necessita diners i 

recorre a ell, ell no li dóna res, li diu que no té diners i ella furiosa li respon: «Jo en canvi et hagués 

donat tot el que tingués, tot ho hauria venut per tu, m'hauria posat a treballar o hauria sortit a 
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demanar almoina pels camins, tan sols per veure un somriure dels teus llavis per sentir-te dir 

gràcies». 

Pel que fa a la imatge idealitzada que té Emma de Rodolphe, ella veu en ell un home que es 

preocupa per ella que li diu coses boniques que mai abans havia sentit i cada vegada es va 

enamorant més, es va encegant més i només li veu coses bones. Creia que era un amor perfecte i 

temia perdre’l perquè ho veia un home valent que lluitava pel seu amor sense veure com un 

obstacle el seu marit Charles. 

Com en totes relacions, van tenir les seves lluites i els seus alts i baixos. Per Rodolphe aquest 

amor era una cosa nova, ja que acostumat a tenir les coses fàcils i aconseguir sempre a la primera 

la dona que desitjava, Emma l’hi va posar una mica difícil al principi, afalagava alhora el seu orgull i 

la seva sensualitat, però amb el temps ja no feia servir com abans aquelles paraules tan dolces que 

la feien plorar, ni aquelles vehements carícies que la embogien; de manera que el gran amor que 

vivien a Emma li semblava que anava descendint. 

Per acabar, veiem clarament que Rodolphe només pensava en el que era millor per a ell, era un 

home molt fals, i després de l'última nit ja tenia claríssim que no anava a anar-se'n carregant amb 

una nena quan Emma només era una amant més, tot i que a ella li deia tot el contrari. Després de 

tenir-ho tot planificat, Emma ho estava esperant en brases quan Rodolphe decideix anar-se'n sense 

ella, sense donar-li explicacions de res i l'abandona, cosa que va donar com a conseqüència un 

atac a Emma. 
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4.4.4 PERSONATGES SECUNDARIS 

A continuació, pel que fa als personatges secundaris, detallarem les seves professions, les seves 

classes socials, les seves virtuts i defectes, hipocresia en alguns personatges, tòpics que encarnen 

i seguidament parlarem una mica sobre la condició de les dones al segle XIX. Dins dels molts 

personatges secundaris hem fet una tria basant-nos en els més característics i interessants per a 

nosaltres i així doncs parlarem de Rodolphe, Léon, Homais, Senyora Bovary i el notari. 

Començarem per Rodolphe, té 34 anys, és d'una classes social alta (burgesia), un home solter, 

molt independent, intel·ligent, de temperament impetuós i que creu en el llibertinatge i no en l'amor. 

Posseïa molts diners i un gran atractiu, de manera que era capaç de conquistar a una dona molt 

fàcilment, camp en el qual tenia força experiència. Encarna la hipocresia en persona ja que dóna a 

entendre una cosa que realment no sent, ho veiem clarament a l'hora d'actuar amb Emma. 

Pel que fa a Léon, és un jove estudiant de dret d'uns vint anys, enamoradís, al qual li encanta la 

lectura, que odia i se li fa pesada la rutina per la qual cosa busca alternatives que li convencin. Un 

dels seus defectes posaria ser la timidesa en algunes circumstàncies i les mentides a les quals 

recorre quan es veu acorralat. I la seva principal virtut seria la seva innocència, el seu esperit jove i 

la seva sociabilitat. 

Mentrestant, Homais, és un pare de família, propietari d'una farmàcia de la qual viuen els seus. És 

conegut per molta gent gràcies a la seva professió i el seu carisma. Un dels seus defectes podria 

ser els seus canvis d'humor en algunes situacions però en canvi té una gran virtut a l'hora d'ajudar i 

preocupar-se pels altres, sempre té paraula adequada i sap defensar-se amb la paraula davant de 

qualsevol circumstància. Té una religió, la seva religió, creu en el Déu de Sòcrates, de Voltaire, de 

Franklin i de Béranger, és radicalista i no creu en l'església. 

Seguidament, la Senyora Bovary mare, que és la mare de Charles i exerceix el tòpic d'una mare 

protectora, que mima i cuida al seu fill però alhora espera d'ell el fill perfecte, estudiant de medicina, 

casat amb una senyora adinerada i respectat pels altres. És una dona gelosa sobretot respecte cap 

Emma, ja que se sent més lluny del seu fill i alhora substituïda per la seva dona. 

Finalment el notari, que és un personatge no gaire intens per que solament apareix al final de la 

novel·la, però ens sembla molt interessant el paper que exerceix en l'obra. És un home adinerat i 

amb cert prestigi, però quan Emma li demana diners, intenta abusar d'ella i així ens reflecteix un 

intens masclisme que ve des de fa molt temps enrere. 
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4.5 DONES QUE INSPIRAREN EL PERSONATGE D’EMMA BOVARY 

4.5.1 LOUISE  COLET 

Una del dones més conegudes que conformarien el personatge d’Emma Bovary és l'escriptora 

francesa Louise Colet. Flaubert va tenir una vida privada, per així dir-ho, agitada. Malgrat que no es 

va casar mai i associem la seva vida a la vida tranquil·la de províncies (vivia de forma ordenada 

amb la seva neboda òrfena en una casa prop de Rouen, escrivint les 

seves novel·les) la veritat és que va tenir una vida bohèmia en els seus 

anys d'estudiant, va viatjar pel món i va tenir amants. Una d’aquestes 

amants (es podria dir “L’amant”) és Louise Colet, que per a molts va 

ser Emma Bovary. 

Colet era una dona coneguda en la societat del seu moment. S'havia 

casat molt jove amb un muúsic, Hippolyte-Raymond Colet, 

possiblement per a poder deixar l'avorrida vida de províncies i 

participar de l’estil de vida parisí. Peròsembla que la vida H.Coletno era 

tan emocionant i entratinguda com Louise desitjava i aviat va començar 

a tenir relacions amoroses amb altres homes. De fet ni el seu marit ni 

el que llavors era el seu amant van voler reconèixer com a pròpia a 

Henriette, la filla que va tenir en 1840. 

Louise s'havia guanyat certa carrera com a poetessa quan va conèixer Gustave Flaubert, qui es va 

convertir en el seu amant durant almenys una dècada. Flaubert i ella van mantenir una profusa 

correspondència (ell l’anomenava la seva musa) i una profunda relació. Alguns fets d’aquesta 

relació van acabar apareixent en la novel·la per espant i horror de Louise Colet. Per exemple, un 

dels episodis més escandalosos de Madame Bovary, el passeig en carruatge amb León  està basat 

en un passeig en carruatge del propi Flaubert i Louise Colet. [...] Quins records! I quin desig! Ah! 

Els nostres dos meravellosos passejos en carruatge, què bonics van ser, especialment el segon, amb 

els llamps sobre nosaltres[...].23 La relació entre ells era, com bé es veu en les seves cartes, 

apassionada. Colet molesta per l’atac a la seva intimitat, va escriure la seva pròpia versió 

alternativa, centrant-se en l'escriptor que està obsessionat amb la seva obra, i la va publicar com 

Lui. Però Collet no va aconseguir mai l'èxit ni la influència (tampoc la qualitat) que tindria de l'obra 

de Flaubert. 

                                                     
23 Carta completa a l’ànnex. 

Retrat de la poetisa francesa 
Louise Colet (1810-1876) 
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4.5.2 DELPHINE DELAMERE 

S’especulava que la construcció de Madame Bovary no només va estar influïda per Louise Colet, 

sinó que hi havia altres dones que havien format part de la construcció d’aquest personatge tant 

simbòlic. Hi ha dos possibles candidates més. Una d’elles és Delphine Delamare, l'esposa d'un 

oficial de salut. Vivia, com Emma, tranquil·la a la seva granja familiar fins que va conèixer a Eugène 

Delamare als disset anys, que era vidu i molt més gran que ella. Delphine era una noia atractiva i 

va captar l'atenció de Delamare, que es va casar amb ella. Van tenir una filla, ella es va deixar 

portar pels seus aires de grandesa, es va lliurar a gustos cars i costums aristocràtics i es va acabar 

suïcidant en 1848. A Ry, la població de Normandia en què va viure i va morir Delphine, estan 

convençuts que Emma Bovary és la seva bella suïcida. 

Flaubert coneixia la història. Un dels seus amics li havia ensenyat un retall de premsa de 1848 on 

apareixia el fet, i sembla que l'escriptor es quedar tan subjugat amb el drama que va exclamar que 

escriuria una novel·la sobre això i que l'acabaria com la pròpia història de Delphine, amb un suïcidi 

per enverinament. 

 

4.5.3 LOUISE PRADIER 

La més desconeguda, però no per això menys interessant de totes les històries que inspiraren 

Emma Bovary és la de Louise Pradier.  

Gabrielle Leleu, una reconeguda flauberista, és la que descobrí la possible connexió de Louise 

Pradier amb la protagonista a partir de un manuscrit trobat a la biblioteca particular de l'escriptor i 

que es titulava Mémoires de Madame Ludovica. El manuscrit recull en uns quants folis les 

experiències vitals d'una dona d'existència bastant desgraciada. 

Com Emma, Louise es va casar molt jove (encara que ja era vídua) amb l'escultor James Pradier. 

Ella era, una encantadora pèl-roja i ell una celebritat que es vestia com un dandi i que es movia en 

un cercle exquisit. Els dos organitzaven magnifiques festes i eren capaços junts a la societat (en 

una elles Louise es va vestir com una de les escultures més polèmiques del seu marit, vestint una 

túnica de gasa primíssima i portant raïm en el pèl). Pradier no era gelós i li encantava l'admiraciói 

desig que els altres homes sentien per la seva esposa. Van tenir una filla, Charlotte, (ell ja tenia 

una amb Juliette Drout, la qual es convertiria en amant de Victor Hugo) i Louise li va servir de 

model per a les seves escultures. 
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Però el matrimoni, malgrat aquest prometedor començament, no va ser precisament molt feliç. Ella 

va tenir molts amants (i dos fills reconeguts per Pradier però que possiblement no ho fossin en la 

realitat). Entre els amants més coneguts de Louise hi havia Alexandre Dumas (fill) i Gustave 

Flaubert (ella ho defineix com "un amic devot"), Com va fer amb Louise Colet, “robarà” experiències 

vitals de Louise Pradier per a la seva obra (com la seva fascinació amb un cantant d'òpera). 

Louise Pradier com Emma Bovary va contraure infinitat de deutes, pels seus excessos. A diferència 

de la protagonista de l’obra de Flaubert, el marit de Louise va decidir divorciar-se d’ella.  L'única 

causa de divorci en l'època era l'adulteri femení.  James Pradier va contractar els serveis de 

detectius per a seguir a la seva dona, i tot que Louise sempre aconseguia defugir-los, finalment va 

signar una confessió. Pradier es va divorciar d'ella, es va quedar amb la custòdia dels seus tres fills 

i aquesta potencial Emma Bovary acabaria els seus dies en un convent.  

Així doncs, totes aquestes dones són les que varen edificar el personatge de Madame Bovary. 

Totes elles tenen en comú la constant recerca de la felicitat, l’adulteri, la necessitat de reafirmar-se 

individualment, defugint el rol que la societat burgesa del moment els tenia reservat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Madame Bovary c’est moi! 

 36 

4.6 CRONOLOGIA DE L’OBRA 

1786 Naixement de Bovary pare. 

1812 Bovary pare deixa l’exèrcit i es casa. 

1814? Naixement de Charles Bovary. 

1828 Charles entra a 5è. 

1831 
Charles abandona 3r. 

NOVEMBRE: Charles s’inscriu per convertir-se en oficial de sanitat. 

1834 Charles suspèn l’examen final. 

1835 
Charles aprova. 

TARDOR: Charles s’instal·la a Tostes. 

1836 MARÇ: Charles se casa amb la vídua de Eloise Dubuc. 

1837 

GENER: l’oncle Rouault es trenca una cama. 

Final de FEBRER: l’oncle Rouault, vidu des de poc abans d’acabar el 1835, es 

cura.  

MARÇ: Eloise se sent gelosa i Charles interromp les visites a Les Bertaux. 

ABRIL-MAIG: fuga del notari. Bovary pare fa una escena davant Eloise. Mort 

d’Eloise. 

1838 

MAIG: casament entre Charles i Emma. 

ESTIU: Emma se sent decebuda. 

SETEMBRE: ball de La Vaubyessard. 

1839 
PRIMAVERA-ESTIU: melancolia d’Emma. 

SETEMBRE: aniversari del ball. 

1840 

HIVERN: Emma segueix melancòlica. 

Final de FEBRER: visita de l’oncle Rouault. 

QUARESMA: la senyora Bovary mare passa una temporada a Tostes. 

RESTA DE L’ANY: malestar d’Emma. Charles fa indagacions. 

1841 

Charles decideix traslladar-se a Yonville. 

MARÇ: traslladat a Yonville. Emma queda embarassada. 

Final de MAIG – començament de JUNY: naixement de Berthe. 

Començament de JULIOL: visita a la tieta Rolet. 

TARDOR: augmenta la simpatia d’Emma per Léon. 

1842 

FEBRER: visita a la filatura. Emma enamorada de Léon. 

MARÇ: Emma es controla. 

ABRIL-MAIG: projectes de Léon. Comiat. Léon s’en va. 
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JULIOL: aparició de Rodolphe. 

AGOST: fira agrícola. 

Final de SETEMBRE – començament d’OCTUBRE: reaparició de Rodolphe.  

OCTUBRE: Lheureux deixa mil francs a Charles. 

1843 

ABRIL- MAIG: operació del peu contrafet. L’amor entre Emma i Rodolphe es 

refreda. Reprenen la relació. 

AGOST: disputa d’Emma amb la seva sogra. Projecte de fuga. 

Dilluns 4 de SETEMBRE: ruptura entre Emma i Rodolphe. Malaltia d’Emma. 

OCTUBRE: Lhereux deixa mil francs a Charles.  

1844 

MAIG: convalescència d’Emma. 

JUNY: representació de Lucia de Lammermoor. Visita a la Catedral i episodi del 

cotxe de lloguer. Mort de Bovary pare als 58 anys. Emma va a Rouen a obtenir 

poders. 

ESTIU-TARDOR: cites dels dijous amb Léon. 

1845 

COMENÇAMENT D’ANY: primera negociació amb Lhereux (la casa de les ruïnes 

de Barneville).  

JULIOL-SETEMBRE: segona negociació amb Lhereux. 

OCTUBRE-DESEMBRE: Emma liquida dos pagarés amb la venda de Barneville i 

torna a endeutar-se. La relació amb Léon es refreda. 

1846 

MARÇ: divendres 20: document de posada a la venda dels béns de la casa 

d’Emma.  

Dissabte 21: inventari de l’uixer, senyor Hareng. 

Dissabte 22: viatge d’Emma a Rouen i darrera trobada amb Léon. 

Dilluns 23: visites de Guillaumin, Binet i Rodolphe. Emma s’enverina. 

Dimarts 24 al matí: visita a Canivet i a Larivière. 

Dimecres 25-Dijous 26: vetlla. 

Dijous 26 al matí: col·loquem Emma al taüt; al final del matí arriba l’oncle 

Rouault; a primera hora de la tarda, exèquies fúnebres; a darrera hora de la 

tarda, se’n va l’oncle Rouault. 

1847 AGOST: mort de Charles Bovary. 

1848? Mort de la senyora Bovary mare. Paràlisi de l’oncle Rouault. 

1856 Berthe treballa en una filatura de cotó. Homais rep la creu d’honor. 

 

 



Madame Bovary c’est moi! 

 38 

4.7 RECORREGUT DE LA NOVEL·LA 

Deia Flaubert que si mirem sempre al cel 

acabarem per tenir ales. Res ens agradaria 

més que donar-li la raó a aquest escriptor per 

volar sobre el paisatge de Normandia, el de la 

seva vida, on les marees es tornen boges i 

els jardins tanquen tanta bellesa que Monet 

els retenia en oli una i altra vegada. Aquesta 

regió francesa, amb els seus castells viscuts i 

els seus pobles esnobs, on la brisa marina en 

comptes de sal transporta serotonina, t'arriba 

al cor, s'apodera d'ell i t'ho roba. Deixa-li, 

seràs feliç entre formatge Camembert, abadies mil·lenàries i romàntics ports pesquers. 

La novel·la s’estableix en un primer moment a Tostes - és una localitat i comuna francesa situada a 

la regió d'Alta Normandia, de l'Eure, en el districte de Les Andelys i cantó de Pont-de-l'Arche-, on 

Charles es muda amb la seva primera esposa. Un dels escenaris que destaca en la novel·la és Les 

Bertaux, una propietat de la familia d’Emma i lloc de coneixença entre la futura parella. Un cop que 

Eloïse mor, Charles i Emma es casen i es traslladen a la casa on Charles compartia amb la seva 

difunta esposa. L’any 1841, Charles decideix traslladar-se a Yonville, cal destacar que no totes les 

poblacions ni escenaris els quals situen l’obra siguin tots reals, així doncs, aquest no figura com 

una població de França però si podem situarla a les fronteres de Normandia, Picardia i Ile-de-

França, a trenta dos km de Rouen, entre la carretera d'Abbeville i Beauvais, al fons d'una vall Water 

Rieule, tributari de l'Andelle. Flaubert es va inspirar en la població de Ry per crear aquesta escenari 

fictici.  

D’altra banda el desenvolupament de la obra succeeix a Rouen, on encara que mai hagis hi hagis 

estat, segur que ho hauràs passejat mentalment al costat de Madame Bovary. Flaubert va reflectir 

a la perfecció l'atmosfera d'aquesta ciutat de províncies. Fill de metge, va passar aquí la seva 

infància i joventut, fins que va marxar a viure a Deauville. François Hollande, l'actual president 

francès, també és oriünd de Rouen, capital de Normandia, on veuràs multitud d'estudiants i 

jugadors de petanca, en un ambient assossegat que gira entorn del riu Sena, i a la plaça de la 

catedral, un magnífic exemple d'arquitectura gòtica que va ser pintada per Claude Monet més de 

trenta vegades. En aquesta mateixa plaça van cremar viva a Juana d'Arc al segle XV. Els carrerons 

que envolten la catedral tenen aquesta bellesa medieval amb façanes vestides d'entramat de fusta i 

L'entorn de Tostes en el moment de Madame Bovary. 
Mapa de Darmet, 1833 - Col·leccions de Biblioteques 

Municipals de Rouen. 
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perfectament conservades. Esmuny-te a l'església de Sant Ma-Clou i l'Abadia de Saint Ouen i 

contempla el Gros Horloge, un gran rellotge antic situat en una talaia gòtica que s'ha convertit en el 

símbol de Rouen. 

Si més no, Rouen, que en l’actualitat ha canviat vers el poble on va succeir els fets de la novel·la, 

es divideix en les zones per les quals Emma va compartir moments tant amb Léon com amb 

Charles.  

Rouen és l’escenari principal en la relació d’Emma i Léon. Al llarg de la novel·la frequenten des del 

Teatre de les Arts fins el Port. Passant per tots el carrers pels quals els amants passejaven, com és 

el cas del passatge Saint-Herbland o el Carrer de les Charrettes. No és menys cert, que en 

l’actualitat, com s’ha dit anteriorment, aquest carrers persisteixin ja que la part Oest de la ciutat va 

ser la més remodelada i costa molt poder situar en un mapa actual les vivències de Léon i Emma. 

No obstant això, la part de Rouen per la qual se situa el matrimoni, des del Hospici Civil  fins la 

Plaça Beauvoisme, actual plaça de Boulingrin.  

Un dels aspectes més importants és que l’autor vivia 

a Rouen. Primerament situat al sud de la plaça de la 

Calenda, davant l'entrada de la catedral, l'Hôtel-Dieu 

de Rouen es va transferir l'any 1758 a l'oest de la 

ciutat, al final de l'avinguda Gustave Flaubert. Durant 

més de dos segles, opera com un hospital, el cirurgià 

de 1815 a 1846 és el Dr. Achille-Cléophas Flaubert. 

Gustave Flaubert, el seu fill, va néixer allí el 1821. 

Just dins del recinte de l’Hôtel Dieu, hi figura la 

residencia de Flaubert. A l’actualitat, la residència ja 

no existeix tot i que l’Hôtel-Dieu segueix obert al 

públic en forma de museu com a tribut a la familia 

Flaubert i alhora després de la restauració i la transformació del local, la Prefectura de la Regió i el 

departament de Seine-Maritime es van establir allí el 1993. 

Île-de-France també va ser un dels escenaris principals de l’obra. Léon continuarà els seus estudis 

de dret a París, l'eterna il·lusió de la joventut provincial. A més a més, Rodolphe viu a París quatre 

mesos a l'hivern quan es ruïna a Cabriolets. Per tant, en aquest escenari figuren els dos amants 

d’Emma. Paris és important dins l’obra perquè és símbol de la riquesa, de "instal·lacions sota cada 

desig" en què Emma projecta en els seus somnis de vida amorosa amb Lleó i, alhora Rodolphe 

creu que Emma té un gir igual que un parisenc, i és per això que ell no té cap mena d’interès en 

ella més enllà del desig sexual.  

Rue du Gros-Horloge a Rouen 1824 . 
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En conclusió, cada ciutat per la que recorre la novel·la té un simbolisme. Tostes i Yonville, figuren 

com dues ciutats símbol de desil·lusió. En canvi Rouen, és la ciutat d'escapament d'Emma, ja que 

ella veu a Léon a Rouen per escapar de la desil·lusió amorosa que tenia amb Rodolphe a Yonville. 
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5. LA NOVEL·LA AL BANC DELS ACUSATS 

El 1856, després de quatre anys i mig d’escriptura obsessiva a un ritme de quatre o cinc dies per 

pàgina, Gustave Flaubert venia Madame Bovary per dos mil francs a la Revue de Paris, el diari que 

dirigia llavors el seu amic l’escriptor Maxime Du Camp. Eren els primers temps del Segon Imperi de 

Lluís Napoleó Bonapart, i la Revue de Paris, que simpatitzava poc amb el govern, s’havia convertit 

en un blanc per als censors. Davant d’això, la serialització del tràgic cas d’adulteri que es narra a 

Madame Bovary va ser el detonant perfecte per portar la revista als tribunals. El conflicte s’havia 

anat gestant al llarg de tres mesos. Entre octubre i novembre s’havien publicat quatre fulletons de 

la novel·la, que havien estat rebuts amb indignació creixent per una opinió pública conservadora 

molt radicalitzada. Els editors, que se sentien cada vegada més amenaçats, van decidir prendre 

mesures i a començaments de desembre van publicar el cinquè fulletó sense la famosa escena de 

la seducció de la protagonista dins un cotxe de lloguer. Flaubert es va enfurir i va iniciar tràmits per 

querellar-se contra la revista, la qual, malgrat tot, va donar l’estampa el desenllaç el 15 de 

desembre. L’escàndol va ser majúscul i la novel·la va ser denunciada a la justícia per immoralitat. 

La responsabilitat va recaure sobre l’editor, l’impressor i el mateix Flaubert. Es va incoar un procés i 

tots tres van haver d’asseure’s a la banqueta dels acusats el gener del 1857. 

L’acusació havia estat encarregada a l’advocat imperial Ernest Pinard, que va tractar de demostrar 

que la novel·la atemptava contra la moral pública o es principis de la fe catòlica. En el seu discurs, 

Pinard va insistir en el caràcter lasciu d’alguns quadres i en la barreja sacrílega d’imatges 

luxurioses i religió. Segons ell, les descripcions de Madame Bovary demostraven que Flaubert 

cultivava «el gènere descriptiu; la pintura realista», que en aquells moments defensaven alguns 

artistes dissidents de l’Imperi. Tot i amb això, allò que és escandalitzava Pinard de la novel·la era 

l’absència d’una censura explícita de l’adulteri. «No hi ha en tot el llibre», deia, «una sola línia on 

es condemni l’adulteri». La conclusió a què arribava era lapidària: «L’art sense normes deixa de ser 

art. [...] Imposar estrictament a l’art la norma de la decència pública no suposa subjugar-lo, sinó 

venerar-lo». 

En defensa de l’acusat, l’advocat Jules Sénard, molt amic de la família de Flaubert, va argumentar 

que la trama de la novel·la estava plena de referències clàssiques i que hi havia un gran nombre de 

precedents en l’obra d’il·lustres escriptors reconeguts. En un exercici dialèctic subtil, va sostenir 

també que la intenció del seu client havia estat educar els lectors mostrant-los a quins extrems 

nefastos podia conduir l’adulteri. L’advocat, o potser la pressió de l’influent cercle d’artistes i 

intel·lectuals que envoltava la poderosa princesa Mathilde, va obtenir l’absolució de Flaubert el 
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febrer. En el seu veredicte, el tribunal recordava a l’escriptor que la missió de la literatura consistia 

a delectar els esperits, elevar la intel·ligència i depurar els costums. 

El públic, tanmateix, va ignorar les amonestacions moralistes del magistrats, El judici per 

immortalitat havia donar una popularitat extraordinària al novel·lista. L’editor Michel Levy, que havia 

intuït el negoci, havia comprat el desembre els drets d’edició per vuit cents francs, i l’abril, quan va 

expirar el termini per a l’apel·lació, va publicar la novel·la en dos volums i sense talls. 

Va ser una jugada mestra, perquè el juny ja se n’havien venut quinze mil exemplars. Aquest procés 

del 1857 va marcar un abans i un després a la història de la literatura. L’absolució de Madame 

Bovary va ser el triomf de la modernitat sobre l’academicisme de les classes dominants del Segon 

Imperi. Amb Flaubert es consolidava el «realisme», es transgredia la concepció exemplaritzant de 

l’obra literària i s’obrien les portes a la novel·la del segle XX. Entre altres paraules, la nove l·la era 

una síntesi entre el realisme, l’art per l’art i el classicisme. 
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6. LA REPERCUSSIÓ DE LA NOVEL·LA I EL “BOVARISME” 

Des de la publicació de Madame Bovary s’ha escrit des de llavors sobre la importància i la 

influència d'aquesta obra: ("perfecció", va dir Henry James, "el codi de l'art nou", va resumir Zola) o 

fins i tot sobre el procés legal que havia de fer front al seu autor, acusat de "Ofensa té l'esperit 

públic i la religió "pel jutge Pinard. No més del que s'ha dit, en canvi, sobre qui és en el seu 

moment, tot i el cert context hostil el qual vivien, defensen públicament la novel·la. 

Entre els defensors contemporanis no tan abundants, Madame Bovary van destacar molt tres 

celebritats: el crític Sainte-Beuve, la novel·lista George Sand i el poeta Charles Baudelaire. Aquest 

últim va publicar, l'octubre de 1857, un article a L'artiste. Allà afirmava, després de comparar l'obra 

amb la seva antecessora, que Flaubert "voluntrariamente va vetllar en Madame Bovary les grans 

facultats líriques i iròniques manifestades a La temptació de Sant Antoni". I un parell de línies més 

avall: "Molts crítics van lamentar que aquesta obra, realment bella per la minuciositat i la vivacitat 

de les seves descripcions, no contingui cap personatge que representi la moral, ni que encarni la 

consciència de l'autor. On és el llegendari i proverbial personatge encarregat d'explicar la història i 

de guiar el lector? En altres termes, on és el fiscal? Quina cosa absurda! Una autèntica obra d'art 

no necessita de cap fiscal [...] i és el lector qui ha de treure les conclusions de la conclusió ", agut 

argument que es fa ressò de l'objectiu de Flaubert: un llibre on "la personalitat de l'autor estigui 

completament absent”. 

S'ha dit ja que Baudelaire i Flaubert van tenir vides quasi paral·leles: tots dos van néixer el 1821, 

tots dos van publicar la seva obra fonamental en 1857, i pocs mesos després del procés al voltant 

de Madame Bovary va ser Baudelaire l'acusat d'atemptar contra la moral amb el seu llibre Les flors 

del mal. Els dos tenien, a més, com a editor a Michel Lévy, el mateix que segons diversos biògrafs 

de Flaubert va fer que el seu autor carregués amb totes les despeses causades pel judici. 

Però, a més a més, aquesta novel·la perdura per l’insòlit personatge que caracteritza la 

protagonista. És curiós com, després de segle i mig, el que planteja Flaubert ha recobrat actualitat. 

Madame Bovary és presa d'un nihilisme disfressat de romanticisme, i és incapaç de descobrir el 

significat d'una vida plena d'una bellesa que no és capaç de reconèixer. 

Ella es lliura a passions que no poden satisfer el seu desig infinit i la conseqüència és que el no-res 

va envaint la seva ànima. Una malaltia que és la més estesa en els nostres temps. 

Aquest personatge a donat el nom a una malaltia de caràcter psicològic, el bovarisme. El 

bovarisme és un trastorn de la personalitat que de vegades pateix persones insatisfetes. 
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És costum definir bovarisme com una "patologia literària". Originalment, aquest estat es va 

descriure en la novel·la, i el terme bovarisme havia d'estar reservat per a anàlisis literàries. No 

obstant això, alguns metges, psiquiatres i psicoanalistes també han estudiat bovarisme com una 

patologia o fenomen social. 

En el Romanticisme, el bovarisme es defineix com un dolor de vida. Parlem de bovarisme, per 

indicar que una persona hipersensible, somiadora i infeliç amb el seu refugi de vida a la lectura i 

s'identifica amb els personatges de les seves novel·les favorites. El bovarisme no és una neurosi 

adequada; el subjecte no està interessat en la realitat, però no perd el contacte amb la realitat. Més 

aviat, és un estat en el que algunes persones tendeixen a caure si se sent insatisfet i no tenen cap 

esperança d'una vida millor. 

Aquesta insatisfacció es reflecteix especialment en l'amor i la vida sexual. Una persona romàntica i 

sentimental a l'extrem se sentirà frustrat i mal interpretat en el seu matrimoni. En conclusió, es 

perdrà l'interès per la seva vida quotidiana per escapar d'un món de ficció. Ella va a viure una vida 

a través identifiquen amb certs caràcters, alimentar somnis i ambicions desmesurades. La bretxa 

entre la realitat i el món de fantasia porta a aquestes persones a incessants decepció. 
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7. VALORACIÓ I CONCLUSIÓ FINAL 

En aquest treball he pretès explicar el moviment social que genera la literatura. Com un simple 

escrit, sense cap mena de funció més que literària o lucrativa pot remoure. Cal tenir en compte que 

aquest treball ha estat de caràcter teòric, que per a mi ha suposat un repte i un bloqueig constant 

alhora d’analitzar la novel·la, de fet, pensava que pel fet de que m’agradés el tema seria més fàcil 

però m’he trobat que era tot el contrari. 
Durant el procés de creació d’aquest treball m’he adonat com afecta que sigui una novel·la realista 

la lectura i també m’he adonat de que realment és una molt bona obra per l’anteriorment esmentat. 

Molts cops, en el transcurs de la lectura he hagut de passar pàgines i no llegir escenes que 

resultaven totalment desagradables, ja que et posaves en la totalitat de la vivència del personatge 

que realitzava l’escena. A més a més, se’m presentaven qüestions que he intentat resoldre al llarg 

del treball però no he pogut respondre en cap moment, com per exemple el per què de les 

descripcions detallades d’Emma en unes parts del cos i en altres no. A més a més, tot i que la 

novel·la tingui un argument senzill, la seva lectura suposa haver-la de rellegir constantment, ja que 

és complexa i es fa, en molt moments, molt pesada. 

Entorn la part més literària, m’ha sobtat el fet que, tot i que sigui una novel·la realista, té un final 

totalment romàntic, és a dir, individual. Això m’ha fet arribar a la conclusió que Flaubert li volia 

donar a Emma una part de la vida romàntica la qual ella volia viure però no va poder. Des del meu 

punt de vista, aquest tràgic final que li proporciona a la nostra protagonista és la mort d’una 

somiadora romàntica i la mort d'aquesta partitura frenètica que Emma va escriure al cor.  

Pel que fa a la hipòtesis central del treball ha estat també una odissea descobrir les parts no 

fictícies de la novel·la en l’espai, els canvis constants que han rebut les ciutats que formen part de 

la novel·la m’han causat freqüentment la desorientació de la novel·la en l’actualitat.  

A més a més, la importància d’aquesta novel·la ha repercutit en la figura de la dona al llarg de la 

història i, sobretot, es caracteritza per ser una novel·la que no es correspon amb el context pel qual 

transcorre la novel·la. Al cap i a la fi, és un drama que es viu a l’actualitat. 

En conclusió puc afirmar que les dones han viscut constantment trepitjades pels homes, la qual 

cosa definitivament no és just, ja que tant homes com dones han de tenir els mateixos drets. En 

teoria és així, però no cal ser cecs per adonar-se que no vasta amb que estigui escrit un dret 

perquè es compleixi, sinó que s'ha de preparar i educar les persones per abandonar definitivament 
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aquesta marginalitat que venim arrossegant des de fa tant de temps. Definitivament, Madame 

Bovary és un exemple de la repressió que pateix l'emancipació de les dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madame Bovary c’est moi! 

 47 

8. FONTS D’INFORMACIÓ 

BIBLIOGRAFIA 

- GUSTAVE. F; traducció de Lluís Maria Todó (2014): Madame Bovary (Primera Edició) 

Barcelona: Editorial Vicens Vives S.A 

- CASTILLO, Juan Bravo (2010) Madame Bovary. (Edició 12) Barcelona: Editorial Espasa. 

- MIGNET. M (1838) Historia de la Revolución de Francia; desde el año 1789 hasta 1814 

(Tom 1). Barcelona: Impremta de J.  Oliveres i Gavarró. 

-  BECKSTRAND, L. (2009) Deviant women of the French Revolution and the Rise of 

Feminism (Tom 1). New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. 

- PARELLADA, J. (2014) Madame Bovary (1a Edició) Espanya: Ediciones Vicens Vives S.A 

(Aquest fragment està traduït del llibre In Defence of Madame Bovary- de l'excel•lent treball 

biogràfic Flaubert: A life, de Geoffrey Wall). 

- CORREA PÉREZ, A. / OROZCO TORRES. A (2004) Literatura Universal: Introducción al 

análisis de textos (2ª edición) México: PEARSON EDUCACIÓN. 

 

WEBGRAFIA 

- https://letralia.com/ciudad/cardonagamio/10madame.htm 
- www.lavanguardia.es  
- http://totamor.blogspot.com.es/2012/04/gustave-flaubert-y-louise-colete-susana.html 
- www.google.es 
- http://mundosbreves.blogspot.com.es/2013/11/cartas-de-amor-louise-colet-por-gustave.html 
- www.elmundo.es 
- http://www.elmundo.es/cultura/2014/07/12/53c0019ee2704e43788b458e.html 
- http://www.ehowenespanol.com/vida-despues-revolucion-francesa-sobre_146081/ 
- www.youtube.es 
- https://www.pressreader.com/argentina/clarin-viva/20130303/281659662456923 
- http://alenarterevista.net/madame-bovary-el-fracaso-de-una-mujer-anclada-en-el-pasado 

por-virginia-segui/ 
- http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-regenta--1/html/ 
- https://www.google.es/imghp?hl=es 
- www.canva.com 
- http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/papel-mujer-revolucion-

francesa/20160307120958126162.html 
 
 

https://letralia.com/ciudad/cardonagamio/10madame.htm
http://www.lavanguardia.es/
http://totamor.blogspot.com.es/2012/04/gustave-flaubert-y-louise-colete-susana.html
http://www.google.es/
http://mundosbreves.blogspot.com.es/2013/11/cartas-de-amor-louise-colet-por-gustave.html
http://www.elmundo.es/
http://www.ehowenespanol.com/vida-despues-revolucion-francesa-sobre_146081/
http://www.youtube.es/
https://www.pressreader.com/argentina/clarin-viva/20130303/281659662456923
http://alenarterevista.net/madame-bovary-el-fracaso-de-una-mujer-anclada-en-el-pasado%20por-virginia-segui/
http://alenarterevista.net/madame-bovary-el-fracaso-de-una-mujer-anclada-en-el-pasado%20por-virginia-segui/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-regenta--1/html/
https://www.google.es/imghp?hl=es
http://www.canva.com/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/papel-mujer-revolucion-francesa/20160307120958126162.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/papel-mujer-revolucion-francesa/20160307120958126162.html


Madame Bovary c’est moi! 

 48 

 

 

 

 

 ANNEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madame Bovary c’est moi! 

 49 

Carta completa Gustave Flaubert a Louis Colet 

Croisset, 4-5 d'agost de 1846 

Fa dotze hores encara estàvem junts, i ahir, en aquest mateix instant, et abraçava. Te'n recordes? 

Que llunyà sembla! Ara la nit és suau i càlida; puc sentir el gran “tulipanero” de sota de la meva 

finestra xiuxiuejant al vent, i quan apunto el cap veig la lluna reflectida en el riu. Mentre escric, tinc 

davant teves petites sabatilles; em quedo mirant-les. 

Aquí, tancat i sol, he deixat de banda tot el que em vas donar. Les teves dues cartes són a la 

bosseta brodada i les vaig a rellegir quant hagi lacrat la meva. No et escric en el meu paper de 

carta habitual, aquest té un marge negre i no vull que res trist passi de mi a tu. No vull provocar-te 

res més que alegria, i envoltar d'una dita tranquil·la i interminable, per compensar-una mica per la 

desbordant generositat de l'amor que m'has donat. 

Tinc por ser fred, àrid, egoista ... però, Déu bé sap què està passant pel meu interior en aquest 

moment. Quina records! I quin desig! Ah! Els nostres dos meravellosos passejos en carruatge, què 

bonics van ser, especialment el segon, amb els llamps sobre nosaltres. Segueixo recordant el color 

dels arbres il·luminats pels fanals del carrer, i el balanceig dels salts. Estàvem sols, feliços: jo et 

mirava tot el temps i, fins i tot en plena foscor, tot el teu rostre semblava il·luminat pels teus ulls. 

Em sembla que estic escrivint malament -llegiràs això sense emoció-, no estic dient res del que vull 

dir. Els meus frases s'amunteguen com sospirs, per entendre-les hauràs d'afegir el que hauria 

d'anar al mig. Ho faràs, oi? Cada lletra, cada gir dels caràcters que escric, et faran somiar? De la 

mateixa manera que la visió de les teves petites sabatilles marrons em fa a mi somiar amb els 

moviments dels teus peus quan eren dins d'elles, quan les escalfant-se. També el mocador està 

allà; veig la teva sang. Desitjaria que estigués completament enrogit per ella. 

La meva mare m'estava esperant a l'estació. Va plorar al veure de tornada. Tu vas plorar al veure 

marxar. En altres paraules, tal és el nostre trist destí que no ens podem desplaçar una llegua sense 

provocar llàgrimes en dos costats al mateix temps! ¡Grotesca i ombrívola idea! Aquí l'herba és 

verda encara, els arbres estan tan carregats i el riu corre tan plàcid com quan vaig marxar; meus 

llibres segueixen oberts en les mateixes pàgines; res ha canviat. La naturalesa exterior ens 

avergonyeix, la seva serenitat és un retret al nostre orgull. No importa, no pensem en res, ni en el 

futur ni en nosaltres mateixos, perquè pensar és patir. Deixem que la tempesta dels nostres cors 

ens arrossegui on vulgui a tota vela, i pel que fa als esculls, simplement haurem de temptar la sort 

entre ells. [...] Al tren vaig llegir gairebé un volum sencer. Em va commoure més d'un passatge, 

però d'això ja en parlaré més extensament amb tu després. Com bé pots veure, sóc incapaç de 

concentrar-me. Aquesta nit no em ve de gust res ser un crític. Només volia enviar-te un altre petó 
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abans de dormir, dir-te que t'estimo. Tot just si t'havia deixat -i cada vegada més a mesura que 

m'anava allunyant de tu- quan els meus pensaments ja volaven de tornada a tu, més veloços fins i 

tot que el fum que veia ondulant cap enrere des del tren. (El meu metàfora implica la idea de foc: 

perdona l'al·lusió.) Aquí: un petó, ràpidament -tu saps de què tipus-, del tipus al qual es refereix 

Ariosto, ¡i un altre i un altre! Encara un altre, i finalment un més just sota el teu barbeta, en la piga 

que estimo, on tan suau és la teva pell; i un altre al teu pit, on repòs meu cor. Adieu, adieu. Tot el 

meu amor. 
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