
MGA BABAE NA MANUNULAT

Napahilig din ang mga makabagong manunulat na babae patungo sa paghiwalay mula nakaugalian, naka-uliranan at
nakasanayang larawan ng mga babaeng.

Nagtagal ang resulta ng pamamagitnang ito ng mga Hapons - mga kapwa-Asyano - at hindi nawala maging
noong makamit ng Pilipinas ang pagiging isang Republikang may malayang pamahalaan. Sa panahon ng
pagpapalit na ito ng wika mula Europeano-Hispaniko patungong Angglo-Amerikano, kabilang sa mga
babaeng naging aktibo sa paglika ng panitikang Pilipino sa Ingles sina Paz Marquez Benitez , Paz M.
Katamaran Ang ikalawang nobela ni Clorinda Matto de Turner ay ang Katamara na nalathala sa Lima noong ,
dalawang taon makalipas mailathala ang Mga Ibong Walang Pugad na gumulat sa mga Peruvian dahil sa
kritisismo nito sa simbahan at korupsiyon sa lipunan. Yung mga gumaling sa pagsusulat kapwa sa Ingles at sa
kanilang mga pampook na tunay nilang wika ay sina Lina Espina Moore, na naging kilala bilang pangunahing
promotor ng panitikang Sebuwano. Dahan-dahang nasimulan ang pagbabalik ng katayuan ng mga kababaihan
na kapantay ng mga kalalakihan, katulad noong mga kapanahunan bago pa sumapit ang mga panahon ng
pangungonyalismo. Isa sa mga unang manunulat na manlalakbay na ito si Paz Latorena. But Seth can't notice
her kaya ang ginawa niya magpapapansin nalang siya, this how it starts. Maraming mga mamamayan ang
"pinabilanggo, sinaktan," o "pinatay. Mayroon ding mga manuskrito na naglalaman ng personal na
pagkakaranas ng mga kaganapan noong apat na taon ng pananakop ng mga Hapones tulad ng mga nagawa ni
Estrella Alfon , Maria Luna Lopez, at Rosa Henson. Umaawit na rin ang mga katutubong Pilipinong
kababaihan ng mga himig, sa isang panahon na kapantay sila sa katayuan ng mga kalalakihan. Mabuti pang
putulin mo ang mga daliri nila kaysa gawin nilang bokasyon ang paggawa ng tula. New York: Oxford
University Press, xiii-xlii. Pumasok siya una sa paaralang, Parokyal sa Bigaa, kung saan siya'y tinuruan
tungkol sa relihiyon. Ang kanyang ambisyon na maitala ang hitsura at pag-uugali ng mga tao nang detalyado,
at ang kanyang masusing pagsisiyasat sa dinamika ng kasarian, lahi at klase, ay nagdulot ng malinaw na
pagsusuri sa buhay sa maliit na bayan noong , na kumpleta sa isang batalyon ng hukbo upang muling kunin
ang Arequipa para kay Ramon Castilla, na naglagay sa kathang isip na bayan ng Rosalina sa isang
makasaysayang pambansang balangkas. Ang ikalawang bahagi ay binubuo ng mga pinagsamang mga aspeto
ng gawaing ito tulad ng mga alamat, talambuhay, at suelatas. Isa pang di-pampahalaang organisasyong
makatarungang pantao lathalain ang She Said No! Latin American Writers. Torn from the Nest. Kinilala ang
kaniyang mga tula sa Europa noong makaraan ang kaniyang hindi-inaasahang kamatayan. Early Spanish
American Narrative. Lima: Imprenta Bacigalupi,  Sinuri sa nobelang ito ang kalagayan ng mga Andean at ang
mga pang-aabusong naranasan nila noong huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo sa Peru. Ang marilag na
dalaga ang nagsilbing inspirasyon ng makata. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng mga komedya, awit at
korido nang siya ay lumaya. Dahil sa ginawa niya sa pagligaw kay Selya, ipinakulong siya ni Nanong Kapule
para hindi na siya muling makita ni Selya. Noong mga , pinili ng mga may-akdang babaeng Pilipino ang
maglakbay makatapos na makamit ang kalayaan para gawin ito, at dahil na rin sa iba pang mga kadahilanan
tulad ng kawalan o kakulangan ng mga sistema ng pagpipintakasi sa loob ng kapaligiran ng isang umuunlad
na bansa at ang "pagpigil ng isang makalalaki o patriyarkal na lipunan". Nadestino at naging klerk sa hukuman
si Kiko noong sa Udyong, Bataan. Bago mamayapa, ibinilin niya sa kanyang asawa na "Huwag mong
hahayaan na maging makata ang alin man sa ating mga anak. Kasabay nito, ang Andeans ay naroon bilang lahi
na hiwalay sa lahing Espanyol na hindi maaaring maging bahagi ng lipunan. Ang kaugnayan ni Matto de
turner sa mga Andean ay isang kontradiksiyon, dahil ang intensiyon niyang lumikha ng larawan ng
nagkakasundong mga Andean ay naging rasistang larawan. Kapwa nakapaglimbag ng mga akda ang dalawang
kasarian sa pamamagitan ng bagong-ampong wika. Huling mga Araw[ baguhin baguhin ang batayan ]
Nabilanggo muli si Kiko sa Balanga, Bataan dahil sa sumbong na pinutol niya ang buhok ng katulong na
babae ni Alferez Lucas. Hindi naman kasi panget si Seth, ayusin mo lang ang buhok nito at fashion style
atsaka mo tanggalan ng salamin, baka talbugan pa nito ang mga sikat at gwapong modelo sa buong mundo! Sa
gulang na 11, lumuwas ng Maynila,upang makahanap ng trabaho at makapag-aral. Trabaho at Pamilya[
baguhin baguhin ang batayan ] Noong , nakalaya na siya sa kulungan. Unang kasaysayan hanggang pagdaong
ng mga Kastila[ baguhin baguhin ang batayan ] Bago pa man dumagsa ang mga mananakop at kolonyalistang
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Kastila, lumalalang na at nagtatala ang mga kababaihang Pilipino ng mga tula sa pamamagitan ng mga
nasisirang mga materyales katulad ng mga dahon ng saging.


