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sinopse de “a cOndesa rebelde”



A perspectiva que nos inspira é a da pedagoxía 
da igualdade de xénero, unha meta da que, infe-
lizmente, aínda estamos lonxe e que, na conxun-
tura histórica actual (de crise, mais non só eco-
nómica), adquire un carácter perentorio. Non 
fai falta lembrarmos o evidente: as dificultades 
de todo tipo que nos aflixen tórnanse aínda máis 
prementes para todas aquelas persoas discrimi-
nadas historicamente por razón de sexo, orienta-
ción sexual, etnia, lingua ou clase social.

Existen xa materiais de calidade na perspectiva 
dunha pedagoxía da igualdade de xénero, basea-
dos en obras audiovisuais (recentemente, os Fíos 
violeta, de María Hermelo Iglesias, tamén editado 
pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de 
Galicia). A proposta que se fai nesta unidade di-
dáctica quere avanzar para a análise das prácti-
cas emancipadoras inseridas nun mundo socio-
cultural concreto, tratando de propiciar unha 
aprendizaxe por descubrimento no alumnado. A 
Condesa rebelde permítenos seguir as peripecias da 
protagonista en situacións onde se torna posíbel 
apurarmos como se articulan, no século XIX e, 
até, nos inicios do XXI, as bases para a emanci-
pación das mulleres.

E é precisamente aí, na complexa realidade da 
vida social, no invisíbel ar que nos rodea, onde 
conviven, inextricabelmente trabadas, as forzas 
conservadoras e transformadoras do noso existir. 
Ningún ser humano ten unha perspectiva trans-
cendental que lle permita situarse nun poleiro 
desde onde, maxicamente, sexa posíbel fran-
quear o camiño da emancipación. Temos con-
tundente proba diso cada vez que se puxo, ou se 
pon, en práctica un comportamento individual (o 
da protagonista do filme) ou unha política trans-
formadora. As reaccións enfrontadas de persoas, 

presentación

A incorporación do audiovisual ao en-
sino como instrumento pedagóxico xa 
non é cousa nova e tórnase desnecesario 

insistirmos sobre as súas posibilidades na aula. 
Máis difícil, para o profesorado, vén sendo o con-
seguir arrincar o corpo discente da posición de 
contemplación pasiva (a que adopta usualmente 
no seu consumo de imaxes) para facer posíbel 
unha recepción máis reflexiva, crítica e, ao cabo, 
atenta. A tal efecto, as estratexias utilizadas polo 
profesorado son innumerábeis, mais, necesaria-
mente, descansan nun conxunto de actividades 
que se van desenvolver sobre o audiovisual en 
causa.

Ninguén ignora que a narración audiovisual 
constitúe a máis completa representación da 
vida nunca lograda pola arte. Como público, si-
tuámonos e sitúase o alumnado nun universo de 
ficción, mais esa ficción tórnase moito próxima 
da representación espontánea que elas e eles fan 
da vida. De aí, a riqueza do cinema como instru-
mento pedagóxico, mais tamén a necesidade de 
ensinarmos a ver, contra a ilusoria inmediatez das 
imaxes, todo o que nelas é ideoloxía –no sentido 
de representacións que confirman e lexitiman as 
posicións de poder nunha sociedade dada.

As propostas realizadas nesta unidade didác-
tica toman base no telefilme A Condesa rebelde, 
realizado por Zaza Ceballos e escrito por Puri 
Seixido, a partir dunha idea da realizadora. A 
ollada que elas deitan sobre a personaxe histó-
rica de Emilia Pardo Bazán levounas a construír 
unha obra onde se nos ofrecen elementos de sen-
tido obvio (se é que existe o sentido obvio) na 
perspectiva da emancipación feminina e outros 
que non o son tanto e, daquela, propician gran-
demente a reflexión.



9
presentación

grupos ou institucións, o incesante ensarillarse 
das reaccións e argumentacións en prol ou en 
contra, mostra como vivimos o presente nun 
mar de néboas que só o futuro, o longo futuro 
que vivirá a nosa descendencia, pode disipar.

Se isto é así para toda a xente, moito máis afecta 
a mocidade, a vivir anos decisivos para a súa 
formación e a construción da súa identidade 
persoal e social. Calquera profesional do ensino 
rexistra, día a día, múltiples signos do descon-
certo (mesmo cando se visten de falsas certezas) e 
palpa a necesidade que o alumnado ten de reci-
bir orientación, tanto en valores canto en méto-
dos de análise e interpretación da realidade.

A pedagoxía da igualdade, por focar a decisiva 
cuestión da socialización da rapazada e da inte-
riorización de valores, ten un carácter transversal 
que fai aplicábel este traballo en múltiples disci-
plinas e non apenas as confinadas so o rótulo de 
“humanísticas”. Como se deduce da lexislación 
aplicábel, acha unha utilidade especial, no Ba-
charelato, para os profesores de Ética e Filosofía 
do Dereito (2º curso, bloques de contidos “Xé-
nese da moralidade”, “O ben moral” e “Moral e 
contrato social”), Filosofía e cidadanía (1º curso, 
no bloque “Estado, cidadanía e democracia”), 
mais tamén é susceptíbel de uso, na ESO, en 
Educación ético-cívica (4º curso, cun bloque ex-
plicitamente titulado “A igualdade entre homes 
e mulleres”, mais tamén dentro de “Identidade 
e alteridade”) ou Educación para a cidadanía 
(2º curso, bloques “Relacións interpersoais, con-
vivencia e participación” e “Deberes e dereitos 
cidadáns”), alén de en todo o tipo de proxectos 
interdisciplinarios, onde se reúnan ética, histo-
ria, literatura e audiovisual, ou nas actividades 
desen      volvidas polas Bibliotecas dos centros.

Para posibilitar esta múltiple utilización, alén 
do texto impreso que quen isto está a ler ten nas 
súas mans, o DVD anexo contén:

unha versión en PDF deste texto para, 
entre outros posíbeis usos, o profesorado 
poder premer nos hiperenlaces á Internet.

unha versión desta unidade onde foron 
extractados os materiais para uso do alum-
nado, sen os esclarecementos destinados ao 
corpo docente, en formatos PDF e DOC 
(Word), para o caso de alguén querer intro-
ducir adaptacións adicionais.

unha análise completa do filme, destinada 
ao profesorado que opte por un visionado 
na íntegra e unha aproximación ao filme 
como totalidade, con atención a múltiples 
aspectos so o ángulo dominante da igual-
dade de xénero, mais a contemplar tamén 
cuestións culturais ou de linguaxe audiovi-
sual. Por tanto, a súa utilidade esténdese, 
para alá das áreas do currículo indicadas, 
á disciplina de Cultura audiovisual (1º de 
Bacharelato).

o guión literario do filme, útil para identi-
ficar correctamente as secuencias a través 
do seu número.

Non colle dúbida de que a aproximación ideal 
debería contemplar a totalidade do filme, en 
que as secuencias adquiren pleno sentido, mais 
iso non se axeita á organización dos tempos na 
práctica pedagóxica. Por iso, aínda sendo moi 
conveniente para o alumnado coñecer o filme 
na íntegra, construímos esta unidade segundo 
tres bloques temáticos (“O anxo do fogar”, “A 

*

*

*

*
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escaleira desigual” e “Para alá do ser satélite”) 
que toman como base secuencias concretas, con 
referencias complementarias a outras. No menú 
do DVD anexo están contempladas esas secuen-
cias, para posibilitar unha navegación rápida e a 
localización das relevantes en cada caso. Os tres 
bloques temáticos propostos realiméntanse reci-
procamente, mais tamén é posíbel o uso illado de 
cada un, á conveniencia do profesorado.

Naturalmente, e mesmo se se tentou utilizar 
unha linguaxe libre de esoterismo, corresponde 
ás e aos profesionais introduciren as adaptacións 
e a temporalización precisas para axustaren as 
nosas propostas ao nivel ou ámbito de que se 
tratar ou ás súas programacións de aula e así 
conseguiren unha aprendizaxe significativa. Es-
cribimos “aprendizaxe significativa” e decontado 
veñen á mente principios metodolóxicos, crite-
rios pedagóxicos, contributos ás competencias 
básicas (non só na área da competencia social e 
cidadá, na educación afectivo-emocional ou na 
autonomía e iniciativa persoal, senón tamén na 
de “aprender a aprender” e na comunicación e 
o tratamento da información) e restantes tópicos 
incesantemente actualizados cada vez que se ela-
boran materiais para o ensino. Esa omnipresenza 
permítenos aquí dispensar o corpo docente da 
repetición do xa sabido para nos concentrarmos 
naquilo que queremos se torne da máxima uti-
lidade.

Séndomos defensores convictos do protagonismo 
profesoral na aula, non queremos impor un ro-
teiro concreto na utilización dos materiais, mais 
tampouco nos resistimos a facer unha suxestión: 
cada bloque desta unidade vai acompañado por 
unha selección de textos. Para evitarmos que o 
visionado do filme caia no baleiro e a loitarmos 

contra o perigo dunha contemplación pasiva 
por parte da xente nova, xulgamos moi útil un 
traballo inicial sobre algún deses textos en cada 
bloque (indicados infra), antes de o alumnado ver 
as secuencias en causa. Faise posíbel así traballar-
mos varias competencias básicas e, sobre todo, 
preparamos unha recepción activa, imprescindí-
bel para unha efectiva aprendizaxe por descubri-
mento. Os títulos dos textos van entre parénteses 
rectas por seren responsabilidade nosa.

Coa mente posta na posibilidade de uso en di-
ferentes niveis, as actividades propostas teñen 
tamén un grao de dificultade variábel. Como, 
no DVD adxunto, incluímos o material para o 
alumnado nun arquivo Word, cada profesional 
poderá eliminar ou modificar as nosas propostas 
para as adaptar ás súas necesidades.

Alén diso, coa vista na feliz integración das tec-
noloxías da información e da comunicación á 
docencia, procurouse que as referencias ofreci-
das ao profesorado para conducir as súas eluci-
dacións dos contidos estean, sempre que nos foi 
posíbel, dispoñíbeis na Internet e indicamos os 
enlaces vivos na actualidade (xullo de 2012). Iso 
supón acceso inmediato co conseguinte aforro de 
tempo. Tamén se describe a utilidade de cada re-
curso sinalado, cando o título non for elucidativo 
por si.
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A actividade literaria da Condesa e o seu cultivo da estética naturalista provoca o escándalo nos círculos 
conservadores. Perante a insistencia do seu marido en que subordine a literatura á condición de esposa 
e nai, Emilia Pardo Bazán, apoiada pola súa aristocrática familia e, especialmente, polo pai, decide pór 
fin ao seu matrimonio para se converter en escritora profesional. Viaxa por Europa e estabelécese en 
Madrid, onde coñece Benito Pérez Galdós e mantén con el un singular relacionamento amoroso que se 
prolonga durante máis de vinte anos. En Madrid, desenvolve unha actividade incansábel para obter o 
lugar nas institucións da cultura que, polo seu talento e capacidade, merece. Deberá encarar toda a clase 
de menosprezos e exclusións, con raíz na súa condición de muller, até se tornar unha das figuras clave 
da emancipación feminina na España da fin do século XIX e nos deixar unha obra tan extensa como 
rica e variada.

ficha técnico-artística

Dirección: Zaza Ceballos
Guión: Puri Seixido, sobre unha idea de Zaza Ceballos
Produción: Zenit TV
Dirección de fotografía: Juan Carlos Lausín
Dirección artística: Alexandra Fernández
Música: Pablo Cervantes
Montaxe: Fernando Alfonsín e Gerardo Rodríguez
Son: David Machado
Vestiario: María Gil e Marta Wazinger
Cabeleireira: Mara Collazo
Maquillaxe: Chicha Blanco
Dirección de produción: Sara Gonzalo
Xefa de produción: Mara González
Montaxe de son: Jorge Marín
Ano de produción: 2011
Duración: 93 min.
Formato: HD, 2:40
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