
 

Feijóo declara que "o 
tempo situará no seu sitio a 
quen se apropie do 
feminismo e o use como 
arma de confrontación" 
Fixo estas declaracións na presentación dun libro sobre a 

figura de Emilia Pardo Bazán. As autoras deste ensaio 

destacaron que, grazas a Emilia Pardo Bazán, "as mulleres 

de hoxe son donas dos seus desexos, dos seus destinos e 

dos seus corpos". 
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O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou este 

mércores a "vixencia" do legado de Emilia Pardo Bazán na súa loita 

pola igualdade, e defendeu o feminismo como "encontro e non 

trincheira". Así o trasladou durante a súa intervención no acto de 

presentación do libro 'Movendo os marcos do patriarcado. O 

pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán', das profesoras 

Marilar Aleixandre e María López Sández, editado por Galaxia na súa 

colección Feminismos. 

 

Núñez Feijóo reivindicou a "dona Emilia", unha "figura 

incuestionable" sen a cal a historia da loita pola igualdade estaría 

"orfa". Así, lembrou que, xunto a Rosalía de Castro e Concepción 

Arenal, Pardo Bazán representa a "vangarda feminista". 

 



Respecto diso, destacou que o libro de Aleixandre e López Sández 

concentra os "alicerces" do "feminismo precursor" pero cuxos 

principios están "plenamente vixentes na actualidade". "O seu legado 

non desfaleceu e aí está a necesidade de reivindicar ese 

feminismo democrático, non dun día, un mes ou un ano. A causa 

da igualdade é de todos, e de todos os días, non só do 8 de marzo", 

proclamou o presidente galego. 

 

A ese respecto, sinalou que, neste 2021, a conmemoración do 8 de 

marzo "non é allea á pandemia" e lembrou que é "obrigado manter 

todas as medidas de prevención". Tamén engadiu que "o feminismo é 

encontro, non trincheira" e "o tempo situará no seu sitio a quen se 

apropie do feminismo e o use como arma de confrontación política". 

 

PROGRAMACIÓN DO CENTENARIO DA SÚA MORTE 

 

Por outra banda, con motivo do centenario este ano da morte de 

Pardo Bazán, avanzou que a Xunta desenvolverá un programa de 

actos que incluirá dous congresos internacionais, coa colaboración da 

Real Academia Galega e do tres universidades galegas. 

 

Así mesmo, farase unha "gran exposición" en colaboración coa 

Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española e a 

Comunidade de Madrid, que irá da capital de España á cidade da 

Coruña, e que incluirá 200 pezas da propia Biblioteca e da RAG, así 

como outros fondos públicos e privados. 

 

MARILAR ALEIXANDRE E MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ 

 

Mentres, as autoras deste ensaio destacaron que, grazas a Emilia 

Pardo Bazán, "as mulleres de hoxe son donas dos seus desexos, dos 

seus destinos e dos seus corpos", tal e como recalcou Marilar 

Aleixandre, que aseverou que a autora, que foi a primeira que falou de 

"mujericidios" cando todo o mundo falaba de "crimes de honra ou 



pasionais", hoxe en día "apoiaría as reivindicacións do 8 de marzo, 

aínda que este ano non se poidan facer pola pandemia". 

 

Nesa liña, a profesora López Sández apuntou que a tarefa de escribir 

esta obra supuxo "un diálogo con mulleres precursoras", de feito, 

está dedicado ás avoas das autoras, e lembrou que Pardo Bazán, que 

defendeu a formación das mulleres ou a coeducación, cualificouse a si 

mesma como "feminista radical". 
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