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Breve biografía de Emilia Pardo Bazán
Emilia naceu na cidade da Coruña no século XIX, exactamente o 16 de setembro de 1851. A súa nai,
Amalia, ensinoulle a ler e escribir; o seu pai, José, fixo dela unha nena curiosa, independente, estudosa.
As palabras serven para coñecernos mellor, así que leamos as súas propias palabras:
Era yo de esos niños que leen cuanto cae por banda, hasta los cucuruchos y los papeles de
rosquillas; de esos niños que se pasan el día quietecitos en un rincón cuando se les da un
libro. Apuntes autobiográficos (1887).
De pequena xa lle gustaba ler. Un dos seus libros favoritos era O Quixote, mais tamén lle gustaban os
libros de mitoloxía grega, os de aventuras e heroes, os de viaxes...
Á súa casa da Coruña acoden mestres para a súa formación. Gústalle estudar historia, literatura,
idiomas ou filosofía, pero tamén ciencias como a botánica. O que non lle gusta é a música, polo que
lles di aos seus pais que lle cambien as clases de piano polas de latín. E aínda que pode parecer divertido
non ir ao colexio, iso fixo que tivese moi poucas amigas e amigos da súa idade, e que medrase rodeada
de xente maior.
O seu pai abriulle as portas da súa biblioteca e, a partir dese momento, toda a súa vida xirou
arredor dos libros. Canta emoción! Libros, libros de todos os tamaños e de todas as cores!, foi unha
delicia para ela!
Un día se entreabrieron las puertas de hierro permitiéndome ver un nido de libros. Apuntes autobiográficos (1887).
A pesar de que era difícil que unha nena tivese a mesma educación ca un neno, ela tivo a sorte de
ter unha familia que quixo que fose feliz, así que lle permitiron que se dedicase ao que máis desexaba:
escribir. Nun comezo, cando era unha mociña, escribía poesía, pero decontado se decatou de que
prefería escribir outro tipo de literatura: contos, novelas, artigos de xornal...
Logo casou e tivo tres fillos. Cando tiña preto de trinta anos, chegou a oportunidade que esperaba.
Escribiu novelas que falaban da súa cidade, das rúas, das prazas e tamén das persoas que vivían nela... A
esta cidade, nas súas obras, chamoulle Marineda. Tamén escribiu moitos contos sobre personaxes reais,
sobre lendas, sobre situacións…
Marchou traballar a Madrid, posto que alí se reunían os grandes escritores do país, e ela quería estar
onda eles. Colleu as maletas... e fixo a viaxe da súa vida!
E falando de viaxar... desde nena un dos seus soños era coñecer outros países, outras cidades. A súa
primeira viaxe foi a Madrid, pero despois chegaron moitísimas máis: París, Londres, Austria, Suíza,
Italia, Barcelona, Sevilla, Santander... visitou moitísimos lugares. E, ademais, en cada viaxe aprendía
algo novo.
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Dos milleiros de cousas que lle ensinaron seus pais, houbo unha que fixo dela o que realmente foi,
unha muller que sempre defendeu a súa maneira de vivir. Escribiu unha bonita frase:
no hay mujeres, no hay hombres, solo hay humanidad.
Unha maneira de dicir que todos e todas somos iguais.
Foi a primeira muller en ser socia dunha institución cultural, que era o lugar onde se reunían os
grandes intelectuais do momento. Aínda que non era doado para as mulleres chegar a dar clases na
universidade, Emilia logrou este soño: ser profesora catedrática da Universidade de Madrid.
Nunca deixou de escribir. Publicou decenas de novelas, centos de contos, miles de artigos de
periódicos e revistas... Cando se fixo vella? Tamén probou a escribir obras de teatro…
Que muller tan especial! Nada se lle resistía!
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Emilia Pardo Bazán
O despertar dunha escritora
La familia es muy dulce y muy contraria a la afirmación de individualidad. En familia,
casi no hay modo de almorzar gachas si los demás almuerzan chocolate o café. “La vida
contemporánea”, La Ilustración Artística (14/IX/1908).

Para Emilia a familia sempre ocupou un lugar moi especial. O seu pai e a súa nai foron as dúas
persoas máis importantes da súa vida. Amalia, a súa nai, foi quen lle ensinou a ler e sempre
estaría moi unida a ela. José, o seu pai, converteríase na súa persoa de confianza; el sería quen a
animase a facer o que máis desexaba na vida: escribir.

Actividade 1

A familia de Emilia
Nesta sopa de letras agárdanvos varios nomes de persoas moi importantes na vida da escritora. Todos son nomes dos seus familiares: dos seus pais, do seu marido, dos seus fillos... en definitiva, dos
habitantes da casa da rúa Tabernas, o lugar onde pasou parte da súa infancia e xuventude. En total,
tedes que atopar oito nomes, dous deles repetidos.
Cal será o motivo desa repetición?
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Para saber máis
É o momento de coñecer as familias das nenas e nenos da aula.
Para iso cada escolar levará á aula unha fotografía da súa. Coas imaxes poderemos facer unha
exposición na que cadaquén nos presente a súa familia.
~ Cantos son?
~ Quen son?
~ Que entendedes por familia?
~ Que membros poden compoñer unha familia?
~ Como me sinto coa miña familia?
Para completar a exposición de fotografías, cada alumno/a poderá facer un debuxo da súa familia.
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Actividade 2

Quen é quen?
Agora que xa coñecedes os nomes dos familiares que viviron na súa casa da rúa Tabernas, só falta
que saibades quen é quen na súa vida. Para iso, debedes completar cos oito nomes da actividade
anterior as oito seguintes frases, nas que se fala dos familiares de Emilia. Deste xeito coñeceredes
o grao de parentesco entre eles.
1. O seu pai ________________ fixo posible que Emilia lese e abriulle os ollos ás bondades da
educación, aínda que non era moi habitual na súa época.
2. ________________ doou a súa casa da rúa Tabernas á Real Academia Galega, o lugar onde se atopa
o museo da escritora.
3. A súa nai chamábase ________________ e gustáballe moito pintar. No museo podedes ver algún
dos seus cadros.
4. Casou cun home chamado ________________ que mercou o castelo de Santa Cruz.
5. ________________, a súa filla pequena, acompañou a escritora toda a súa vida.
6. Sendo nena ________________ tivo un soño: escribir
7. Toda a vida ________________, a súa tía, viviu coa familia no mesmo fogar.
8. Escribiu un libro de poemas dedicado ao seu fillo maior ________________.
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Para saber máis
~ Unha árbore xenealóxica é unha maneira de representar a nosa familia. Agora que xa
coñecedes os familiares de Emilia, debuxade a árbore xenealóxica da vosa. Podedes
acompañar os nomes de fotografías e tamén engadir outros datos, como o lugar e o ano de
nacemento de cada familiar, o parentesco etc.
~ Emilia sempre asinou os seus libros co seu nome e o seu apelido; ela estaba moi orgullosa
da súa familia! Por iso na Casa-Museo podemos atopar as iniciais do seu apelido nalgúns
mobles. Seguro que ela pescudou de onde viñan os seus apelidos.
Vós podedes facer o mesmo cos vosos. Os apelidos proceden de nomes, de lugares, oficios... Cada apelido esconde unha historia dos nosos ascendentes. Intentade coñecer a
historia dos vosos apelidos; de onde veñen, o seu significado...
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Vinimos a establecernos en la Coruña, y en el vasto caserón severo y silencioso, donde
ningún niño de mi edad me convidaba a jugar y correr, descubrí un tesoro… Apuntes
autobiográficos (1887).

Actividade 3

Na procura dun tesouro
Coas súas palabras, Emilia achéganos á súa vella casa, un edificio do século XVIII onde hoxe atopamos
a Real Academia Galega e a súa Casa- Museo.
Que clase de tesouro atoparía Emilia?
A única maneira de descubrir o tesouro agochado no vello caserón é converténdovos en escritores e
escritoras. Coas vosas propias palabras continuade o texto de Emilia. Escribide ou debuxade dentro
das nubes que tesouro puido atopar aquí Emilia...
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Para saber máis
Pensade por uns momentos no voso futuro…
~ Que queredes ser de maiores?
~ A quen vos gustaría parecervos?
~ Cal é o voso soño?
~ Escribide unha historia sobre como credes que seredes de maiores.
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Contra la clase de piano me rebelé en secreto, pareciéndome cosa inepta tanto moler con
las escalas, arriba y abajo y vuelta y dale, y luego salimos con que todo es ejercitar los dedos:
¡Mal año para Listz! Pedí encarecidamente que me enseñasen latín en vez del piano… Apuntes
autobiográficos (1887).

Actividade 4

As normas de Emilia
Emilia tivo a sorte de ir a unha escola en Madrid cando era pequeña. A escola era un lugar moi
importante para ela, pois alí aprendeu moitas cousas novas e ademais tiña amigas coas que xogar. Mais,
ao pouco tempo, regresou á Coruña e nesta cidade xa non puido ir á escola, polo que os profesores
ían á súa casa para que ela aprendese música, francés e outras moitas cousas que lle interesaban.
Pero non todo foi aprender e ler na vida de Emilia. Para unha nena do seu tempo era imprescindible
saber comportarse, e para iso era necesario coñecer unhas cantas normas que debían rexer a educación
na vida das persoas. Seguro que sabedes como comportarvos, o que podedes facer e o que non, o que
é correcto e aqueles comportamentos que non o son. O que vos propoñemos é completar estas frases
coa palabra correcta e construír un decálogo (10 normas) que se debe cumplir.

Decálogo de cortesía e educación
Todas as normas de educación son para cumprilas, presta atención e non esquezas ningunha.
Saudar - Ser disposto e servizal - Respecta os maiores - Por favor - Pedir perdón - Axudar - Chamar - Sorriso - Grazas - Benvida
1. Cando chegas a un lugar o importante é ________________ e, se che preguntan, tes que contestar.
2. ________________ sempre é esencial.
3. Un ________________ vale tanto como unha palabra amable.
4. Se pides as cousas ________________ terá moito máis valor.
5. ________________, eles teñen os coñecementos que non podemos perder, saben contar historias
que non podemos esquecer.
6. Equivocarse é normal pero se sabes ________________ non o farás nada mal.
7. Non custa diñeiro e devolve un sorriso, só tes que dar as ________________ se queres ser
preciso.
8. Cando alguén o necesite, móstralle que podes ________________, seguro que cho agradecerá.
9. é máis importante ________________ que abrir a porta para entrar.
10. Se queres triunfar na cortesía, non esquezas dar a ________________.
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Para saber máis
O Museo Pedagoxico de Galicia recrea os diferentes tipos de aulas segundo a época histórica
e permítenos coñecer como era o ensino no século XIX. Podedes atopar mais información en
http://www.edu.xunta.gal/mupega/
~ Investigade un pouco sobre a importancia da educación no século XIX.
~ Como eran as escolas?
~ Que materias estudaban os rapaces e rapazas?
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Yo, al formar colección, no he mirado sólo reunir abanicos bonitos, sino a que en ellos
haya algo curioso y que caracterice bien el momento de la historia a que pertenecen. El abanico es el más expresivo y revelador de los objetos de arte… La Nación (Arxentina, 5/II/1914).

Actividade 5

O recanto de Emilia: os abanos
Conta a historia que xa no ano 2697 a.C. o emperador chinés usaba un abano para mitigar a calor.
Tamén os faraóns do antigo Exipto utilizaban grandes abanos de plumas, igual ca os gregos, os
romanos…
No século XIX e a principios do XX, entre as clases sociais máis favorecidas, o abano converteuse
nun complemento dos traxes. O seu protagonismo foi indiscutible, pois non só eran obras de arte,
senón tamén un medio de comunicación.
A Emilia Pardo Bazán encantábanlle os abanos. Foi unha gran coleccionista deles. Posuía abanos
de todos os tamaños e con diferentes decoracións.
Podedes formar unha colección de abanos para a vosa aula. Cada un de vós decora un só abano:
con ceras, plumas, abelorios... calquera cousa serve! Con todos eles podedes facer unha exposición
na aula. Será o recanto de Emilia.
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Para saber máis
Se os abanos xa se coñecían hai miles de anos, non pasou o mesmo cos grandes inventos que se
descubriron no século XIX e principios do século XX, a época en que viviu a nosa protagonista.
Moitos deses inventos cambiaron as nosas vidas. Nese tempo inventáronse a locomotora, a fotografía, o teléfono, o ascensor…
Buscade no colexio ou na casa coas vosas familias información sobre algúns deses inventos.
Como sería a vida sen tren? E sen fotografías? Podedes explicar na clase o que sabedes sobre
cada un deles: cando se inventou, quen foi a persoa responsable do invento, que supuxo para a
sociedade…
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La afición a viajar sin objeto determinado, por el viaje solo, no se ha difundido todavía.
Causa cierto asombro que yo la profese. La vida contemporánea. La Ilustración Artística
(16/X/1899).

Actividade 6

Unha viaxeira incansable
Ao longo dos anos, Emilia non deixou de amosar curiosidade polo coñecemento doutros lugares.
Eran habituais as súas viaxes por Galicia, pola Península Ibérica e por Europa. En cada unha delas
aprendía unha maneira de vivir diferente, os costumes doutros lugares, así como as historias máis
enraizadas, todo o cal a enchía de novos coñecementos. Viaxar foi unha das mellores maneiras de
abrir a súa mente e a súa creatividade.
Emilia dixo “Europeizémonos”. Que pensades que quixo dicir?
No seguinte mapa podedes colorear os países que visitou durante a súa vida. Intentádeo!
Portugal - Francia- Alemaña - Inglaterra - Italia- Suíza - Países Baixos- Austria
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Para saber máis
Seguramente en cada viaxe por algún lugar de Europa Emilia aprendía novas cousas. Viaxar non é
só coñecer monumentos e museos, tamén é coñecer outras xentes que viven e pensan de maneira
diferente a nós, outras culturas e mesmo outras maneiras de divertimento. En Grecia, gústalles
pasar o tempo de ocio xogando ao backgammon, en Italia ao scopa, en Budapest ao xadrez, en
Holanda ás damas, en Inglaterra a snakes and ladders… Mais todos estes xogos, tan habituais neses
países, non son orixinarios deles, senón que naceron hai moitos anos en Asia ou África.
Pescudade as orixes destes ou doutros xogos, como o dominó, o parchís, o xogo da oca...
Podedes facer os taboleiros, redactar as normas e realizar unha exposición cos diversos xogos do
mundo, tanto dos de antes como dos de agora.
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A mí me ha tocado en suerte el país gallego, digno del mejor pincel por su romántica
hermosura, sus variados aspectos, sus tradiciones y costumbres pintorescas, sus razas
antiquísimas. Apuntes autobiográficos (1887).

Actividade 7

As cidades galegas de Emilia
Foi unha gran coñecedora de Galicia. Gustáballe ir de excursión e coñecer as paisaxes, a xente,
os seus costumes e as súas tradicións. Buscaba lendas galegas para escribir sobre elas, pero tamén
personaxes propios da súa terra, que situaba naqueles lugares que tan ben describía grazas á
observación.
Escribiu novelas e contos ambientados en cidades como A Coruña, Santiago, Pontevedra,
Ourense… ou en vilas como Sada, Carballiño, A Toxa, Sanxenxo, Betanzos… Son máis de 100 os
lugares galegos nos que Emilia atopou inspiración para escribir os seus contos ou as súas novelas.
Pero… Emilia cambiou o nome de moitos deles... Intentande descubrir como lle chamaba Emilia
á cidade onde naceu, seguindo as liñas.
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Para saber máis
~ Por que credes que lle chamaría así á Coruña? A que vos recorda ese nome? Inventade un nome
para a vosa cidade ou vila.
~ Creade a vosa cidade literaria. Podedes inventar unha cidade nova ou empregar unha que
xa coñezades ben. Inventade un nome, como son as súas rúas, cales son os edificios mais
importantes, quen son os seus habitantes destacados. Debuxade o seu plano e varias imaxes dos
seus monumentos.
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Transcurrirán lustros, siglos, y sonreirá lo mismo que ahora, mientras a su alrededor
corretearán niños que han de llegar a ser hombres y venir a los bancos del paseo, donde
cuchichearán parejas de novios, sucediendo a otras que cuchichearon, sin que se interrumpa
el eterno dúo, aunque lo entonen voces nuevas. “En torno de la mujer de piedra…”, La Voz
de Galicia 10/XI/1916.

Actividade 8

Unha estatua para ela
Unha estatua pode ser un recoñecemento a unha persoa ou a varias; pode celebrar ou recordar
un momento da historia. Polas rúas de todas as ciudades atopamos estatuas de persoeiros que
non sempre coñecemos, aínda que se andagásemos nas súas vidas aprenderiamos moitas cousas e
coñeceriamos grandes historias.
Emilia Pardo Bazán presta o seu nome a máis de 80 rúas de Galicia e, desde o ano 1916,
cando a escritora tiña 65 anos, ten unha estatua na súa honra na Coruña. Podémola ver na súa
localización orixinal.
Para saber como é a estatua de Emilia, intentade construíla seguindo a liña de puntos e de letras.
Unha vez rematada, por que non descubrides onde se atopa? Que podedes contar sobre ela?
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Para saber máis
~ Deseña a túa propia escultura. Emprega materiais como plastilina ou barro para modelala.
A quen ou que queres homenaxear con ela?
Podedes facer unha exposición coas de todos vós e converter a vosa aula nun museo.
~ Descubride a quen representan algunhas das estatuas da vosa cidade e buscade algunha información
sobre elas.
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