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INSOLACIÓN / Emilia Pardo Bazán.- Madrid: Alianza Editorial, 2021

ABRIL, mes de les lletres per antonomàsia!! Abril que per a la Biblioteca és de celebració
atenent que el 23 d’abril és el DIA DEL LLIBRES i per eixe motiu crec que la recomanació d’este mes no ha
de recaure en una novetat literària (que moltes s’ho mereixen, és clar) sinó en una publicació que es va editar
per primera vegada a l’any 1886 i que va suposar un escàndol per a l’època. Aquest llibre no és altre que
INSOLACIÓN d’Emilia Pardo Bazán (1851-1921), amb una edició renovada per Alianza Editorial on el text
és acompanyat per unes il.lustracions originals que recuperen l’estil de l’època.
Per tant, aquest any en el qual es celebra el centenari de la mort d’aquesta nostra gran
escriptora, que millor que la lectura d’aquesta novel.la que al seu esquema argumental reprodueix l’amor
entre Emilia i Lázaro Galdeano al qual l’escriptora li la va dedicar el llibre amb l’epígraf “A José Lázaro
Galdeano, en prueba de amistad”.
Emilia Pardo Bazán ens planteja una història convencional encara que abandona els tòpics
característics de la novel.la de la segona meitat del segle XIX com son, per exemple, l’adulteri, la crisi
religiosa o el sacerdot enamorat, oferint-nos una història d’amor amb transgressions.
En INSOLACIÓN es dóna la relació il.lícita al no estar casats els protagonistes però,
sobretot, cal ressaltar el desig amorós i la seua acceptació per la protagonista la qual cosa la porta a un
enfrontament amb els codis socials establerts a l’època.
Endinsar-se en aquest llibre és particularment tornar al llenguatge amorós de l’època, tornar
a un moment en el qual la burgesia tenia entre les seues diversions la conversa i disfrutar del Madrid ravaler
de finals del segle XIX, del seu bullici, la seua misèria i vitalitat
ATREVIDA, IRÒNICA I AMB HUMOR. UN BON RECURS PER A
VISITAR EL PASSAT.
Sònia Martí Alepuz
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