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E milia Pardo Bazán, unha nena
seducida polos libros é unha obra

singular. E non só polo produto final,
senón tamén polas persoas que están
detrás do libro. Neste caso, ademais da
súa autora Mª Xosé Queizán, é impres-
cindíbel mencionar á responsable tanto
da Escolma como da Cronoloxía do
libro: Mónica Bar Cendón, unha estu-
dosa e investigadora de Emilia Pardo
Bazán que fixo para a ocasión unha
magnífica selección da súa vida e obra,
moi acaída para o público ao que está
destinada esta alfaia.

Non é habitual atopar unha obra
coma esta, onde se achega vida e obra
dunha intelectual e feminista da talla
de Emilia Pardo Bazán a nenas e
nenos. Pero menos habitual aínda é
atopar un libro para estas idades
cunha linguaxe non patriarcal, onde se
alenta ás nenas a ser viaxeiras, cultas,
afoutas e, sobre todo, críticas coa
sociedade que as rodea. Escrito a xeito
de ensaio para público infantil, o libro
consta de tres partes. Na primeira
delas, Emilia Pardo Bazán. Unha nena
seducida polos libros, a autora escolle
unha acertada segunda persoa con-
verténdose en cómplice do lectorado.
Cun rexistro cercano, ameno e diverti-
do, Queizán logra captar a atención do
público infantil e ubicar espacial e tem-
poralmente a figura de Pardo Bazán.
Pero non só iso: preocúpase tamén de
alentar á lectura, dándolle aos libros a
atractiva categoría de larpeiradas. Non
esquece Mª Xosé Queizán a Rosalía
de Castro nin tampouco a amizade que
a unía con Emilia, referenciando uns
versos de Follas Novas para falarnos
do drama da emigración. Esta primeira
parte, ademais de ofrecer unha pano-

rámica do século XIX e dos acontece-
mentos máis importantes da época,
fala de xeito xeral da traxectoria de
Pardo Bazán, expoñendo algún dos
temas que a escritora tratou nas súas
novelas, coma os malos tratos ou a
pena de morte. Pero, sobre todo, retrá-
tase a Emilia Pardo Bazán como unha
grande activista a prol dos dereitos das
mulleres. 

A segunda parte da obra está for-
mada pola Cronoloxía, onde se fai un
percorrido pola vida de Emilia, desde o
seu nacemento na Coruña ata a súa
morte en Madrid. Así, descubrimos a
Emilia activista cultural, a Emilia docen-

te, a Emilia escritora, a Emilia aventu-
reira, a Emilia feminista. Acompañado
de fotografías da época, este percorri-
do pola segunda metade do século XIX
e primeira metade do século XX, apor-
ta un retrato diáfano da muller que foi
Emilia Pardo Bazán, dándonos moitas
claves importantes que nos axudan a
entender e a coñecer todo o que rode-
ou a esta prolífica creadora.

A terceira parte da obra é a
Escolma, onde se nos ofrecen extrac-
tos de diferentes textos da autora, pre-
cedidos dunha breve introdución que
axuda a contextualizalos e a non per-
der nunca o fío do que se vai relatando.
Dividida á súa vez en tres apartados:
Textos autobiográficos, Artigos e
Novelas e contos, esta derradeira parte
fálanos das novelas de Emilia, do tea-
tro, os poemas, os artigos xornalísticos,
os libros de viaxes, as biografías, os
ensaios, a colección de contos e relatos
breves… En definitiva, esta Escolma
achéganos a figura da importante escri-
tora que foi Emilia Pardo Bazán e per-
mítenos coñecer o seu punto de vista
sobre temas como a sociedade da
época ou a situación da muller.

Todo o libro está acompañado por
acaídas ilustracións de Ana Santiso,
que nos mostran a Emilia en diferentes
etapas e situacións da súa vida contri-
buíndo á contextualización do relato.

Emilia Pardo Bazán. Unha nena
seducida polos libros é unha obra que
este tándem integrado por María
Xosé Queizán e Mónica Bar soubo
artellar con oficio e intelixencia. Unha
obra de total actualidade, sobre todo,
nestes tempos nos que a loita polos
dereitos das mulleres é máis necesa-
ria ca nunca.

Pardo Bazán para nenos
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Un libro onde se alenta
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afoutas e, sobre todo,
crítica coa sociedade

que nos rodea.

11-cultura protexta:j-cultura  21/04/15  10:53  Página 80


