
EL FEMINISME D’EMILIA PARDO BAZÁN 
 

Aquest treball de recerca tracta sobre Emilia Pardo Bazán i la dona dels segles XIX i XX. Des de la 
seva figura analitzo el feminisme al llarg del segle XIX i l’evolució d’aquest moviment fins a 
l’actualitat. El llibre La mujer española y otros escritos recull tot un seguit de textos seus que 
permeten il·lustrar clarament els ideals que tenia l’escriptora respecte el feminisme i les reformes 
que considerava necessàries dur a terme. També mostren les condicions a les quals vivien sotmeses 
les dones de l’època. 
 
Per a la realització d’aquest treball he hagut de fer un exhaustiu estudi de la vida d’Emilia, del 
context històric en el qual es trobava i del paper de les dones amb el pas del temps. Amb tot això, 
he llegit el llibre esmentat i he fet un recull d’algunes de les seves idees, contrastant la seva 
ideologia i la vida de la dona dins de la societat vuitcentista.  
 
Amb aquest treball he pogut arribar a la conclusió que Emilia Pardo Bazán ha estat una figura molt 
rellevant en la història del feminisme i, tant als seus textos com a la seva vida, deixa constància de 
la seva reivindicació pels drets de la dona. He constatat la importància que dona a l’educació, ja 
que amb ella les dones podem disposar d’un veritable desenvolupament personal fonamentat en 
el desenvolupament intel·lectual. Cal dir que el món encara està fent el camí cap a una societat 
igualitària i lliure de violència masclista. Encara hi ha llocs on homes i dones no tenen els mateixos 
drets i coresponsabilitat de tasques, accés a l’educació i al mercat laboral sense diferenciació de 
gènere.  

«La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión» 

 Valeria Titos Arias - Tutora: Emilia Ocaña 


