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LLEGIR ERA COSA D’HOMES, Tereixa Constenla 

Cal tenir una gran confiança per seure a un escriptori i, en 20 línies, demanar la lluna. 
El 1955 Rosa Parks, amb la seua obstinació rebel per no alçar-se del seient en un 
autobús d'Alabama, va dinamitar la segregació racial als Estats Units. Un segle abans, 
amb la seua carta de 20 línies, Antonia Gutiérrez Bueno, el nom ningú el recorda hui, 
va sepultar per sempre la discriminació de gènere que la Biblioteca Nacional (BNE) 
arrossegava des de la seua fundació el 1713. 
 
Cal tenir molta seguretat per resistir les coaccions sense alçar-se del seient o per, un 
matí o una vesprada de gener de 1837, seure a escriure al ministre de la Governació 
per reclamar un impossible. És ben probable que Antonia Gutiérrez Bueno creguera 
que si no estirava la mà no tocaria la lluna. Perquè això era aleshores la Biblioteca 
Nacional, un lloc tan inaccessible per a les dones com la lluna, amb la xicoteta 
excepció de dies festius, quan les dames podien recórrer-la en el que equivaldria a 
una visita guiada de l'època. Es mira, però no es toca. 
 
Quan es va asseure a escriure la seua carta, Antonia Gutiérrez (Madrid, 1781-1874) 
tenia 56 anys, un fill diplomàtic i dues obres impreses. El 1835 havia publicat el primer 
volum d'un Diccionari històric i biogràfic de dones cèlebres i abans, el 1832, un llibret 
amb articles que ella havia traduït del francès sobre el còlera. Ambdós llibres delaten 
aspectes de la seua autora: l'ambició intel·lectual i l'interés per la salut pública, sens 
dubte una mica extravagants a ulls d'altres dones huitcentistes. Hi havia viscut a París 

-potser el Nova York de l'època- fins a la mort del seu marit, Antonio Arnau, i havia 
crescut en una casa amb llibres, diccionaris i gramàtiques en diferents llengües, 
tractats científics i piano. Antonia va ser la tercera filla de Mariana Ahoiz i Navarro i 
Pere Gutiérrez Bueno, un il·lustrat que acabaria sent apotecari major del rei i que va 
acostumar a les seues filles a pensar més enllà dels murs domèstics. 
 
"El pare va ser un important home de ciència i Antonia va tenir accés a una formació 
no habitual", assenyala Gemma Hernández Carralón, cap del Museu de la BNE i 
rastrejadora de les petjades de la primera investigadora que va posar els seus peus en 
la institució. Gemma Hernández Carralón sospita -encara que ja mai podrà confirmar 
o desmentir la seua hipòtesi- que Antònia Gutiérrez va utilitzar el Diccionari com 
"excusa" per aconseguir que li obriern la porta de la biblioteca. La veritat és que mai 
publicaria els següents volums d'aquella obra, que va signar amb el pseudònim 
masculí de Eugenio Ortazán i Brunet i que va dedicar "al bell sexe". Com corresponia a 
un perfecte cavaller. 
 
 "Sent-li difícil i encara impossible, a causa de les seues circumstàncies, procurar-se els 
llibres que necessita per continuar la seua obra, la qual va rebent prou acceptació del 
públic", sol·licitava l'escriptora a la carta de 1837 al ministre, "un permís per concórrer 
a la Biblioteca Nacional ". La celeritat de la resposta a la seua petició no deixa de 
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sorprendre. Un mes després s'havia canviat la història, potser propiciada per la 
inusual circumstància que Espanya estava governada per una altra dona, la reina 
regent Maria Cristina, que va ordenar que li autoritzaren l'entrada i la consulta de 
llibres. A ella i a totes les dones desitjoses d'accedir a un espai on, aleshores, es 
custodiava tot el coneixement del món. "Aquesta meitat del poble té encara a 
Espanya convents on tancar i no biblioteques on instruir", va censurar a propòsit del 
veto masclista un conseller de la reina, alhora que animava a Maria Cristina a 
desterrar "aquest precepte bàrbar" i obrir totes les biblioteques públiques a les 
dones. I va ser aleshores quan el director de la Biblioteca Nacional, José María Patiño, 
que havia canalitzat sense manies la petició d'Antonia Gutiérrez, es va encongir amb 
desgrat i va contraatacar amb un escrit, dirigit al secretari d'Estat de la Governació, 
ple de traves (l' sala no resultaria suficient "si arribaren  a superar el nombre de cinc o 
sis les dones que volgueren aprofitar-se d'aquest benefici") i retrets (en l'últim any no 
havia rebut "un sol maravedí"). 
 
Una sala de dones dispararia les despeses de mobiliari i personal: "Caldria comprar 
taules, un braser, escrivanies i el necessari perquè les senyores concurrents 
estigueren amb la decència que correspon". En definitiva, demana al secretari que 
"incline el reial ànim de Sa Majestat" perquè limite l'autorització a la sol · licitant o bé 
que dote la mesura de pressupost. A la reina no li devia agradar el to, perquè en el 
següent despatx va reiterar que s'admeteren totes dones que ho sol.licitaren, "i en el 
cas que afortunadament el nombre d'aquestes passe de cinc o sis, ho faça vostè 
present, manifestant l'augment de despesa que siga indispensable ". 
 
En l'expedient que es conserva a l'arxiu de la biblioteca no figura l'històric dia en què 
Antonia va entrar finalment en una biblioteca on abans que ella havia ingressat la 
seua obra, es va asseure en una sala separada dels lectors masculins i va reclamar tots 
aquells llibres que sempre havia desitjat consultar. Després d'aquesta data no va 
publicar més que articles, alguns en defensa del dret a l'educació de les dones. Va 
derrocar un mur, va tocar la lluna. En el futur ho farien altres, com Ángela García 
Rivas, que fa un segle es va convertir en la primera bibliotecària d'una casa que encara 
va haver d'esperar fins al 1990 per ser dirigida per una dona, Alicia Girón. 
 

 
 
 
 
 
 


