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Propomos una acción dramatizada na que intervén Dona 
Emilia Pardo Bazán e a súa amiga María 
Vinyals. Desenvolvemos un guión que recolle a súa 
conversa utilizando os seus  textos feministas, que seguen 
sendo vixentes e necesarios na nosa vida actual.  Articulamos 
esta intervención, para levala á Casa  - Museo na Coruña, con 
motivo da celebración do centenario do seu pasamento. 

Que Dona Emilia visite e percorra a súa casa, pode ser un 
momento excepcional que de forza aos actos que se 
celebrarán en setembro e en outubro. A chegada  da 
exposición que está neste momento na Biblioteca Nacional, o 
Congreso, etc. 



EXPOSICIÓN NO KIOSKO ALFONSO 

Emilia Pardo Bazán e María Vinyals percorrerán A Coruña 
desde a Casa – Museo ( a túa casa Emilia) ata o Kiosco 
Alfonso. 

Ahhh, Emilia! Seguramente poderás contar a María a historia 
vivida naquela ‘Belle époque’ coruñesa. Coñeciches a Alfonso 
Vázquez, pasebas pola Coruña coa intención de atoparte con 
amizades nestes espazos de lecer? 

Imaxino o voso paseo. Os comentarios irónicos, críticos e 
inmensamente lúcidos nese camiñar que amosaba un espello 
da realidade española na que a muller estaba sempre 
relegada aun segundo, digo segundo? Lugar. 

Ti que con todos os privilexios que por condición familiar 
tiñas, non puideches conseguir o que che pertencía. 

María Vinyanls é a compañeira idónea para este percorrido. 
Imaxino as vosas risas e comentarios, entre ti e María, a 
“marquesa vermella”. Cantas coincidencias nas vosas vidas, 
cantas complicidades e loitas. 

Este percorrido non celebrado antes, poderá ofrecer unha 
visión enriquecedora á historia de Dona Emilia e María 
Vinyals. Mulleres a destempo ou antetempo da historia que 
lles tocou vivir. Feministas, cultas, comprometidas coa 
sociedade, a cultura e sobre todo coa muller. 

Este paseo porá en valor a Cidade da Coruña, na historia e na 
actualidade. Cidade culta e activamente progresista, ofrece 
espazos históricos que seguen ofertando arte á cidadanía.  

Esta acción dramatizada: “Oh A vida Contemporánea” ,servirá 
para reivindicar a figura de Dona Emilia na cidade que a viu 
nacer e que hoxe no centenario do seu pasamento, segue 
pondo en valor a súa figura. 



PARDO BAZÁN - AMPLIACIÓN 

Este proxecto foi concibido para homenaxear a Pardo Bazán 
na celebración do centenario do seu pasamento. Para unhas 
datas e acción concretas, como se pode ver no dossier. Pero a 
riqueza da proposta, lévanos a pensar noutras moitas 
posibilidades: 

Situar a Dona Emilia e a María Vinyals en espazos, 
educativos, culturais, etc, permítenos achegar a estas dúas 
mulleres, á nosa cidadanía.  

O discurso de Dona Emilia, profundamente feminista, 
reivindicativo e claro, segue estando de máxima actualidade 
neste tempo, que por veces, parece retroceder. Atopar dúas 
mulleres da categoría de Dona Emilia e María Vinyals, e poder 
redescubrir as súas vidas, non só é necesario, senón tamén 
imprescindible. 

O FORMATO 

A acción dramatizada é un formato que nos permite adecuar 
o discurso a espazos diferentes, a públicos diversos. Pois a 
parte de improvisación, permitirá ás actrices achegarse ás 
necesidades de cada espazo e público. 

Pensamos, por exemplo,  no mes de novembro e os actos que 
poidan xurdir ao redor do día 25. Dona Emilia utilizou 
“mullericidios” para falar dos asasinatos das mulleres, 
pondo nome a unha realidade, que se disimulaba, se 
disfrazaba, se ocultaba. “Asasinatos de mulleres e malos 
tratos son obxecto tanto dos seus artigos como de contos e 
novelas” (Aleixandre M.,López M. 2021:11). 

Con esta contundencia, defínese  tamén  noutras temáticas 
que podemos tratar. María Vinyals preséntase como a amiga 
cómplice e intelectualmente complementaria para esta acción 
dramatizada. 



PARTICIPAN 

LARRAITZ URRUZOLA 

ESTÍBALIZ VEIGA 

MARIANA CARBALLAL 



TEMPORIZACIÓN SETEMBRO OUTUBRO

1 ACCIÓN  2 ACCIÓNS

ORZAMENTO  3 ACCIÓNS 4.200€ TOTAL

O ORZAMENTO INCLÚE: 
Guión, ensaios, soldos convenio, dietas, 
gastos vestiário, perruquería, e 3 
accións teatralizadas (duración approx. 
de 60 minutos). 

2 ACTRICES 

1 DIRECTORA 



LARRAITZ URRUZOLA| TEL:636 379 930 |  

info@larraitzurrozola.com



ESTÍBALIZ VEIGA | TEL: 650 603 972 
| estibaliz@estibalizveiga.com



MARIANA CARBALLAL| TEL:609 807 074 |  

marianacarballal@hotmail.com
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