
 
 

 

:     Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo 
Bazan. 

 

 

 

 

 O libro conta  a historia dun debilucho cura de capital que chega a 

un pazo no rural galego co deber de cumprir cás súas funcións 

eclesiásticas e de recompoñer a economía da familia señorial dos 

Ulloa. 

 

   O título ás nosas sabias e sabios pareceulles moi sinxelo e moi 

apropiado, na liña do conxunto da obra. 

 

 

 : A estructura é moi liñal. A narración transcorre paso a paso, dia a 

dia, sen ningunha interacción. De feito a obra orixinal editouse sen 

marcación de capitulos. Con todo, non votas na historia que falte 

ningún outro recurso, pois aporta a información suficiente. 



 
 

  Tamén moi liñal, e sen maxía.  Se en lugar dun libro falaramos 

dunha pintura, en lugar dun fresco colorido sería unha acuarela de 

tonos monocromáticos, pois a exposición sendo correcta e 

estando moi ben escrita , resulta moi plana , non ten chispa e faise monótona en exceso en 

ocasións. Ademais acusa de certos desequilibrios, con partes,como  na que narra as eleccións,  

que se fan mais longas e pesadas de ler. Ademais para tratarse dunha novela rural, centrase un 

tempo  en Santiago que as  nosas lectoras e lectoras lles pareceu excesivo. 

 

 

 A obra, a mais famosa de Emilia Pardo Bazan,  en conxunto 

conten un vocabulario moi rico en termos propios da época. 

Como consecuencia  disto o dicionario resulta unha ferramenta 

case imprescindible para acompañar á lectura pola cantidade de termos non utilizados na 

actualidade. 

    A pesares do seu costumbrismo, hai que resaltar que a autora quixo saír dos 

encasullamentos da época, tanto no que se consideraba propio  da literatura feminina como 

do formalismo no que se asentan este tipo de obras, e esa intención vese reflectida na aposta 

polo naturalismo, unha corrente literaria exposta e apadriñada polo francés Émile Zola,  e da 

que esta obra é o máximo expoñente na literatura española. O  uso de moitos termos 

considerados na súa época como vulgares, a interacción das linguaxes castelán e galega como 

reflexo das diferenzas de clases da época, pero tamén a contraposición do burguesado das 

cidades contra o ruralismo e a súa estrutura caciquil, unha diferenciación moi presente na 

Galicia da época, supoñen  o mellor valor da novela, que se ve prexudicada polo plano da súa 

trama, e quizais precisamente polo seguimento desa liña naturalista, que deixa de lado ás 

paixóns a favor do realismo das situacións, pero tamén  limitando os detalles. 

   Todo isto fai que en conxunto, a pesares de que consigue transmitir moi ben as sensacións 

dos escenarios, ata que case poidas sentir os aromas e os sabores, e de que a trama por 

ocasións recorde a outras grandes obras como Cumbres Borrascosas, a obra  non sexa  sinxela 

de ler, e poida resultar en exceso tediosa para os lectores e lectoras actuais, e as sabias e 

sabios concordaron en que un formato mais  ensaístico sería quizais mais adecuado para o que 

a autora quería transmitir. 


