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RESUMO:  

 

Esta tese de doutoramento ten como obxecto de estudo a análise das obras narrativas da 

Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega que representaron, nalgunha medida, a 

Guerra civil española (1936-1939), dende o inicio do conflito até o ano 2014. Partindo 

dos postulados das teorías feministas, comparadas e sistémicas amósanse como foron 

representadas as mulleres nas obras e proponse unha tipoloxía desas representacións. 

Así mesmo, cuantifícase a produción realizada polas mulleres escritoras en comparación 

coa dos homes escritores e faise comparación entre as semellanzas e diferenzas das 

representacións dos roles das mulleres realizadas por uns e outras. 

 

 

RESUMEN: 

 

Esta tesis de doctorado tiene como objecto de estudio el análisis de las obras narrativas 

de la Literatura Infantil y Juvenil en lengua gallega que representaron, en alguna 

medida, la Guerra civil española (1936-1939), desde el inicio del conflicto hasta el año 

2014. Partiendo de los postulados de las teorías feministas, comparadas y sistémicas se 

muestra cómo fueron representadas las mujeres en las obras y se propone una tipología 

de esas representaciones. Así mismo, se cuantifica la producción realizada por las 

mujeres escritoras en comparación con la de los hombres escritores y se hace 

comparación entre las semejanzas y diferencias de las representacións de los roles de las 

mujeres realizadas por unos y otras. 

 

 

ABSTRACT: 

 

The focus of the present doctorate dissertation is the analysis of narrative Children and 

Young Adults' Literary works written in Galician language that somehow represented 

the Spanish Civil War (1936-1939), from the beginning of the conflict until 2014. 

Taking as a starting point hypothesis from feminist theories, besides comparative and 

systemic ones too, it is shown how women were represented in these works. Based on 

this a typology of them is also suggested. Furthermore, these women writers' production 

is compared to that of their male counterparts, besides pointing out the differences and 

similarities on how both of them represent the role of women in their works. 
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Este traballo, co que se pretende acceder ao grao de doutora, enmárcase nas líneas de 

investigación da Rede Temática ―Las literaturas infantiles y juveniles del marco ibérico 

e iberoamericano‖ (http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/)
1
 á que a doutoranda pertence 

como colaboradora dende o ano 2004 e na que é secretaria dende o ano 2007. 

 

Os membros desta Rede de investigación, que abrangueu o Marco Ibérico até que no 

ano 2007 se uniu o Iberomericano, ao longo das sesións que se realizaron os días 2, 3 e 

4 de febreiro de 2004 no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 

expuxeron as fortalezas e debilidades das Literaturas infantís e xuvenís de cada ámbito 

lingüístico que a conformaba, e repasaron as liñas de investigación vixentes nas 

diferentes Universidades españolas e portuguesas. Unha vez estabelecido o mapa de 

traballo, decidiron realizar un documento, é dicir, unha primeira hipótese, sobre as liñas 

de investigación a iniciar ou aquelas que consideraban un empuxe maior. Entre elas 

sinalaron: 

 

1. Historia 

- Periodización e xéneros 

- Historia dos sistemas literarios (produción, mediación, recepción) 

- Bibliografías e dicionarios 

- Ilustración 

 

2. Teoría e crítica 

- Modelos teóricos 

- Estudos de obras, xéneros e creadores 

- Canon 

- Tradución 

- Imaxe 

- Literatura de transmisión oral 

- Literatura de xénero 

- Tecnoloxías da información e a comunicación 

                                                 
1
 Rede interdisciplinar vinculada á Universidade de Santiago de Compostela, á que pertence a súa 

investigadora principal, Blanca-Ana Roig Rechou. Neste momento está formada por investigadores de 

quince universidades de España, Portugal e Iberoamérica e conta cos apoios das máis relevantes 

institucións destes ámbitos vinculadas coa Literatura Infantil e Xuvenil.  
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- Ideoloxía e valores 

- Edicións críticas 

 

3. Literatura comparada 

- Estudos comparatistas: estilos, xéneros e temas 

- Relacións diacrónicas e sincrónicas 

- Multiculturalismo 

 

4. Lectura 

- Promoción e mediación lectoras 

- Hábitos lectores 

- Lectura da imaxe e cultura visual 

- Formación do lector literario 

- Aplicacións educativas da Literatura Infantil e Xuvenil 

 

 

Para conseguir incentivar e animar os investigadores para traballar nesas liñas 

propuxéronse os seguintes obxectivos prioritarios: 

 

1. Intercambiar coñecementos e experiencias entre docentes e 

investigadores de España e Portugal sobre ―As literaturas infantís e 

xuvenís do marco ibérico. A súa influencia na formación literaria e 

lectora‖, unha temática moi pouco presente nos plans de estudo 

universitarios nos que se forman os mediadores (educadores, 

bibliotecarios, familias, investigadores...) e pouco potenciada como liña de 

investigación. 

 

2. Vertebrar e consolidar unha comunidade científica para mellorar os 

resultados dos esforzos individuais dos seus membros. 

 

3. Realizar informes sobre a situación actual da disciplina e o seu campo 

de investigación. Comparar o que sucede no ámbito ibérico e propoñer 

accións de política educativa e científico-tecnolóxica no terreo científico, 

ámbito que se considera altamente relevante nun momento no que se está 

implantando un Espazo Europeo Educativo e de Investigación. 
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4. Contribuír a unha mellora substancial no desenvolvemento dos 

obxectivos do Plan Nacional de Fomento da Lectura, pois, non cabe 

dúbida, que problemas como o da falta de hábito lector poden ter a súa 

orixe nunha mala formación literaria, así como no baixo coñecemento por 

parte dos mediadores das literaturas infantís e xuvenís de cada ámbito 

lingüístico. De aí que se considere pertinente que no inicio deste milenio 

tan influenciado polas novas tecnoloxías da información e a comunicación, 

pola globalización cultural, se considere a necesidade de reflexionar e 

analizar o que até a data se ten feito no ámbito da investigación da 

Literatura Infantil e Xuvenil. En definitiva, é a certeza de que a lectura 

constitúe unha actividade de interese fundamental para a formación 

integral e flexíbel do ser humano, a que impulsa a debater ao redor de 

todos os aspectos que inciden no hábito lector. 

 

Como se pode apreciar, o traballo que intentan desenvolver os membros da Rede 

temática, como eles mesmo sinalaron, diríxese a dar a coñecer nos ámbitos educativos, 

investigadores e sociais en xeral, os modos de coñecemento que ofrecen as literaturas 

infantís e xuvenís como espazos de creatividade, tolerancia e entendemento, coa 

esperanza de que bote luz sobre fenómenos psicopedagóxicos, literarios, culturais etc., 

que polo xeral seguen cinguidos nos límites de discursos disciplinares e académicos 

claramente insatisfactorios. Estes modos de coñecemento veñen, no marco ibérico e 

iberoamericano, condicionados por unha realidade multicultural que orixina 

comunidades interliterarias e interlectoras. Deste modo, a Rede propón unha 

aproximación que, até o de agora, non foi utilizada con rigor nas universidades á hora 

de abordar o feito literario infantil e xuvenil, moi invisível dende estes ámbitos 

universitarios onde se forman os futuros docentes, bibliotecarios, animadores 

culturais…, un grupo de mediadores entre o libro e a lectura que precisan formación e 

información sobre a Literatura Infantil e Xuvenil e as súas temáticas, moi esquecidas 

dende o ámbito investigador. 

 

Este traballo de investigación que se presenta para obter o Grao de doutora, responde, 

dende o ámbito galego, a varias das liñas de investigación propostas por esta Rede 

temática e axuda, dende dentro da propia Rede, a conseguir os obxectivos prioritarios 
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desta xa que se centra na narrativa infantil e xuvenil en galego, se analiza un corpus, se 

propón unha tipoloxía e se fai análise comparada. 

 

Así mesmo, este traballo bebe do proxecto de investigación ―La Guerra civil española 

en la narrativa infantil y juvenil (1975-2008)‖, no que a doutoranda estivo contratada 

durante un ano e no que seguiu colaborando até a súa finalización
2
. 

 

Céntrase no estudo das mulleres e a Guerra civil española, un tema que foi durante 

moito tempo considerado tabú, entendendo por tema tabú aquel que, dende o principio 

da humanidade, foi prohibido ou censurado nas diferentes culturas ao se considerar, 

seguindo a Sigmund Freud (2º ed. 1968: 29), un dos primeiros autores que reflexionou 

sobre o seu significado, o que representa o sagrado ou consagrado, inquedante, 

perigoso, prohibido ou impuro
3
, como foi considerada a Guerra civil española.  

 

 

Ten como obxectivos principais: 

 

1. Analizar as obras narrativas da Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega, é 

dicir, as escritas en galego e as traducidas a esta lingua, que representaron algún 

aspecto da realidade da Guerra civil española (1936-1939) dende o inicio do 

conflito até o 2014, ano no que se conmemorou o setenta e cinco aniversario do 

remate da contenda. Concretamente esta análise realizouse a partir de localizar 

os prototipos, estereotipos, arquetipos e os roles representados polas personaxes 

femininas nas obras. 

2. Propoñer unha tipoloxía desas representacións. 

3. Cuantificar a produción literaria das mulleres escritoras en comparación coa dos 

homes.  

4. Comparar as semellanzas e diferenzas das representacións dos roles das mulleres 

que aparecen nas obras analizadas, escritas tanto por homes como por mulleres. 

                                                 
2
 Proxecto, cuxo período de execución estivo comprendido entre o 02/12/2009 e o 01/12/2012, foi 

financiado pola Xunta de Galicia (Cod. Organismo INCITE09 214 089 PR, Organismo Dirección Xeral 

de I+D Xunta de Galicia. Rexistro 2009/PX066-1) e deu como resultado, ademais das monografías Roig 

Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (eds., 2012) e Roig Rechou e Ruzicka Kenfel (eds., 2014), toda unha 

serie de intervencións en congresos, xornadas e seminarios, ademais de publicacións en revistas por parte 

dos membros que constituíron o proxecto. 
3
 A tradución á lingua galega da idea central da consideración do concepto tabú é nosa. 
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A análise adopta a terminoloxía empregada polas investigadoras Blanca-Ana Roig 

Rechou, Veljka Ruzicka Kenfel e Ana Margarida Ramos (eds., 2012), a partir da 

proposta de Maryse Bertrand de Muñoz (1982, 1982a, 1982b, 1982c), que cualifican as 

obras, segundo o xeito de abordaren o tema da Guerra civil española na historia e no 

discurso, en guerra vivida, guerra presentida, guerra lembrada e guerra referida.  

 

Das tipoloxías estabelecidas por estas estudosas tomáronse as acuñadas como guerra 

vivida e guerra lembrada, debido a que nas outras o tema da guerra é moi secundario, 

actúa como pano de fondo ou simplemente ofrece un aceno da época
4
. 

 

Baixo a primeira denominación acóllense as narracións que se desenvolven 

completamente durante a Guerra civil ou nos momentos previos á mesma. 

Correspóndese esta guerra vivida coas denominadas por Bertrand de Muñoz (1982) 

guerra presentida e guerra vivida. Así mesmo, identifícase coas obras cuxa acción se 

desenvolve no espazo temporal que Isabelle Gräfin Deym (2007: 182) denomina ―El 

mismo tiempo histórico de la Guerra Civil‖. 

 

No segundo, guerra lembrada, inclúense aqueles textos narrativos nos que os autores 

recordan algún episodio, momento ou consecuencia deste conflito. Correspóndese coa 

guerra recordada de Bertrand de Muñoz (1982) e tamén, de acordo coa proposta de 

Gräfin Deym (2007: 182 ), coas obras cuxa acción se sitúa nos espazos temporais que 

denomina ―La posguerra española‖ e ―La ‗actualidad‘ (situada dentro de un franquismo 

tardío, en los primeros años de la democracia, o en nuestros días)‖. 

 

Para conseguir os obxectivos deste traballo, no primeiro capítulo, ―Fundamentación 

teórica. Os feminismos‖, despois dunha breve referencia aos feminismos en xeral, 

pártese dos estudos literarios feministas, sobre todo da xinocrítica, que ofrecen, entre 

outros parámetros que tamén se retomarán noutros capítulos, tipoloxías para denominar 

                                                 
4
 Nesta tese de doutoramento non se tratarán as obras que Bertrand de Muñoz (1982) inclúe nas 

denominacións guerra presentida e guerra referida debido a que nelas se engloban obras que fan 

mínimas referencias á guerra ou simplemente se cita como pano de fondo, por considerar que a referencia 

ao conflito bélico é feble e son moi numerosas as representacións que teñen ese pano de fondo sen que 

teña unha función importante na diéxese. 
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os roles que as mulleres representan nas obras literarias. A elas únense aqueles que 

foron definidos nos estudos socio-históricos de corte feminista e tamén conceptos da 

Teoría Literaria como prototipo, estereotipo e roles actanciais, no sentido que Algirdes 

Julien Greimas (1966, 1971) lles outorga no seu modelo actancial
5
. Complétanse esas 

tipoloxías coas achegadas polas obras literarias que se analizan neste traballo.  

 

Péchase o capítulo co apoio das metodoloxías da Literatura comparada para responder a 

outro dos aspectos que ocupan as reflexións dos feminismos literarios, como é o caso de 

cuantificar o número de autores e autoras que se achegaron ao tema e mesmo salientar 

que tipoloxías foron preferidas por uns e outras, e coas ofrecidas polas teorías 

sistémicas, que ofrecen análises e reflexións sobre os factores que participan na 

comunicación literaria e que inciden directamente na consideración social das mulleres 

en cada un dos apartados nos que se contextualizan as obras literarias que conforman o 

corpus. 

 

No segundo capítulo, ―Narrativa infantil e xuvenil en galego: Mulleres e Guerra civil 

española (1936-1939)‖, primeiro descríbese o contexto socio-político e cultural que 

caracteriza a cada un dos períodos temporais nos que se producen as obras comentadas, 

a saber: 

 

1. Inicio da temática: 1936-1980 

2. Crecente visibilidade da temática: 1980-2000 

3. O século XXI. A eclosión do tema: 2000-2014 

 

pois, como sinalou Anxo Tarrío (1994: 415),  

 

 

Se sempre é conveniente contextualizar axeitadamente a produción literaria dun 

país para mellor desvelar significados, tendo en conta as estructuras que 

condicionan a súa sociedade dende os diferentes ámbitos da cultura, da ciencia, 

do pensamento e da dinámica socio-histórica-política, non hai dúbida de que, sen 

un achegamento ó estado da sociedade galega nos anos que temos que afrontar 

neste capítulo mal poderiamos comprender os distintos fenómenos literarios que 

se detectan en tan pouco anos. 

                                                 
5
 Véxanse eses termos e tamén actante, en Equipo Glifo (1998: 37-39) e/ou na súa páxina en liña: 

www.cirp.es/pls/bal2/f?p=DITERLI 
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Referíase o profesor Tarrío ao período correspondente entre 1975 á actualidade
6
 para 

analizar o percorrido da Literatura galega cunha resposta moi abundante en canto á 

produción. Neste traballo o período a analizar será máis extenso, pois comezarase en 

1936 co estalido da Guerra civil, aínda que a produción coincidirá co período marcado 

por Tarrío xa que se chega ao ano 2014, polo tanto, as súas reflexións son aplicábeis 

para poder analizar este fenómeno literario concreto. 

 

A seguir, analízanse as obras seguindo unha rigorosa orde cronolóxica e fixándose 

primeiramente en se a obra se corresponde coa guerra vivida ou coa guerra lembrada, 

para logo centrarse nun comentario xeral de cada unha das obras que conforman o 

corpus seleccionado e, máis concretamente, en como se representaron os personaxes 

femininos. Neste último caso, como parámetros de análise, contémplanse os roles 

familiares que desempeñan, así como os oficios que levan a cabo, destacando se asumen 

un rol e/ou empregos tradicionais ou non. Tamén os comportamentos que as identifican, 

tales como covardía, valentía, traizón, solidariedade, submisión ou subversión, 

salientando aqueles que son verdadeiramente ―subversivos‖ dende o punto de vista do 

xénero. En relación coa participación na Guerra civil, indícase se as personaxes son 

testemuñas, colaboradoras, disidentes, activistas, investigadoras ou reconstrutoras da 

Historia a posteriori, é dicir, que tipoloxía de roles adoptan no relato. 

 

Nesta análise téñense en conta tamén os elementos paratextuais: títulos, dedicatorias, 

nomenclatura da división en capítulos, para determinar se nestes peritextos as mulleres, 

os seus roles e/ou a cuestión bélica acadan visibilidade, pero, sobre todo, dado que se 

analizan narracións dirixidas aos máis novos, as ilustracións tanto de cuberta como as 

ilustracións interiores pois elas non só ofrecen referencias aos roles das mulleres e a 

aspectos da guerra senón que tamén, en casos, complementan a narración textual. 

 

No terceiro capítulo, ―Tipoloxía dos roles das mulleres no corpus narrativo analizado‖, 

ofrécese a tipoloxía resultante das obras analizadas. Se os termos e expresións 

empregados foron xa marcadas nos estudos feministas ou nos socio históricos de corte 

feminista mantense a terminoloxía empregada neles, no caso de que non o fose 

                                                 
6
 Que no momento de publicación da súa obra se correspondía con mediados os noventa do século XX. 
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propóñense novas tipoloxías a partir dos roles que se lles deron ás mulleres no corpus 

narrativo. 

No cuarto capítulo, ―Estudo comparado‖, ofrécese unha comparación cuantitativa na 

que se indica o número de obras escritas por homes e por mulleres, unha comparación 

moi significativa dado que foron moitos os estudosos que consideraron que a Literatura 

Infantil e Xuvenil era cousas de mulleres. Tamén se realiza unha comparación 

cualitativa para salientar as eleccións dos escritoras e escritores en canto ao tipo de 

guerra usado para realizar a narración, é dicir, a guerra vivida e/ou a guerra lembrada, 

e, finalmente, que tipo de tipoloxía, en relación aos roles que se lles dá ás mulleres na 

diéxese, é preferida por uns e outras. 

 

A seguir, nas ―Conclusións‖, dáse conta de todas as reflexións que permitiron alcanzar 

os obxectivos que se pretendían conseguir, como se indicou ao inicio desta 

―Introdución‖. 

 

Finalízase o traballo coa ―Bibliografía‖ dividida en tres apartados que responden ao 

―Corpus narrativo‖, onde se recollen as fichas das obras analizadas; a ―Bibliografía: 

teoría e crítica‖, que se consultou para realizar o traballo, e tamén a ―Webgrafía‖, que 

acolle os recursos que se empregaron no percorrido realizado no traballo, tanto os 

dixitais coma os dixitalizados, moitos xa indicados nas notas a rodapé coa data de 

consulta.  

 

 



CAPÍTULO I.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

OS FEMINISMOS  
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O feminismo, segundo Neus Carbonell e Meri Torras (1999: 7-8), fundamenta a súa 

lexitimidade  

 

 

en la postulación de la existencia de unos sujetos, las mujeres, definidos por 

su diferencia sexual respecto a otros sujetos, los hombres, en relación con 

los cuales se encuentran en desigualdad política, social, económica y 

cultural  

 

 

e comprende ―una serie de prácticas diversas, dispares y, a menudo, contradictorias, que 

dibujan, sin delimitarlo nítidamente, un vasto territorio de confrontación y diálogo‖.  

 

A pluralidade e falta de dogmatismo que caracterizan este movemento, unidos aos 

centos de definicións feitas ao longo da súa historia, animou a diferentes estudosos a 

denominalo feminismos, termo que recolle mellor o conxunto heteroxéneo de 

movementos políticos, culturais e económicos que o conforman. 

 

Malia o dito, os feminismos teñen como punto de unión o recoñecemento da 

desigualdade entre homes e mulleres e a procura de solucións a esa diferenza 

constatada, así como unha serie de trazos que os delimitan, a saber:  

 

 

- O feito de seren movementos de carácter político que recoñecen a 

discriminación das mulleres como algo estrutural e que por tanto buscan unha 

transformación das estruturas das sociedades, e non só, como adoita pensarse, 

mellorar a situación das mulleres. 

 

- Nutrírense ―de estudos que recuperan a memoria das mulleres‖ e de ―análises 

das construcións sociais de homes e mulleres‖ a partir das cales se presentan as 
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alternativas e nas que o concepto xénero
7
, que foi evolucionando até abrir fendas 

entre diferentes tendencias feministas e mesmo matizado e enriquecido con 

outras capas de análises como a raza, a clase social, a lingua, a nacionalidade ou 

a orientación sexual, é unha noción clave (Olga Castro e María Reimóndez, 

2013: 17-18)
8
.  

 

 

Considerados entre os movementos que máis cambios e transformacións produciron nas 

estruturas sociais, os feminismos loitan contra o patriarcado
9
 e insisten aínda na 

actualidade na necesidade de cambiar as estruturas que perpetúan a desigualdade entre 

homes e mulleres e que afecta a todos os sectores da sociedade, de aí que neste senso 

resulten importantes as análises de cuestións como a linguaxe ou o uso de imaxes a 

través das cales se interiorizan nas diferentes sociedades os papeis de mulleres e homes 

e nas que en moitas ocasións se transmiten papeis ―que contemplan que as mulleres 

debemos aturar, calar, someternos ou simplemente pacificar os homes, mentres que os 

homes supostamente teñen que competir, dominar e usar a violencia se é necesario para 

conseguir os seus obxectivos‖ (Castro e Reimóndez, 2013: 20). 

 

As achegas dos feminismos provocaron que se visen reorientadas ou cando menos 

analizadas dende outra perspectiva diferentes ramas do coñecemento. Bos exemplos 

constitúenos a Ciencia, a Economía, a Lingüística, a Historiografía, a Educación ou a 

Arte, na que, ademais das artes plásticas e visuais, se atopa a Literatura. 

 

En Occidente o pensamento feminista clasificouse en varios períodos, dende as 

chamadas precursoras situadas a partir do século XV
10

, pasando polas sufraxistas dos 

                                                 
7
 Malia a noción levar séculos nos feminismos de todo o mundo, o termo xénero non expresou até os anos 

setenta do século XX en Occidente esa construción social pola cal o que nos fai mulleres ou homes non 

son as características físicas, é dicir, o biolóxico, o ―sexo‖ (por outra parte tamén cuestionado por 

diferentes teorías dos estudos de xénero, tales como os denominados Estudos Queer ou os Estudos 

Lesbianos que non consideran a sexualidade como algo natural senón como un campo máis de inscrición 

do poder social), senón as consideracións que a sociedade constrúe sobre eses trazos físicos. 
8
 Nos feminismos existen outras categorías de análise cuestionadas e sometidas a contínua revisión por 

non considerarse transparentes no seu significado. Así, por exemplo, as de ―suxeito‖, ―muller‖, ―diferenza 

sexual‖, ―desigualdade‖ ou ―experiencia‖. 
9
 A grandes trazos, sistema que privilexia os homes fronte as mulleres e que invisibilizou os papeis destas.  

10
 Pénsese, por citar só un par de exemplos, nos Querelle des femmes, é dicir, nos memoriais de agravios 

frecuentes en Europa até o século XVIII ou nos debates sobre a educación das mulleres nos que salienta a 

obra de 1792 Vindicación dos dereitos da muller, de Mary Wollstonecraft (2004).   
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distintos países
11

 até as etapas máis actuais que se estabelecen
12

, mais, como lembran 

Castro e Reimóndez (2013: 29). 

 

 

Aínda así, cómpre entender estas clasificacións sempre como unha 

interpretación parcial e complexa, dado que se ben houbo certas correntes 

dominantes en certos períodos (de aí que se fale das vagas cunha certa 

unidade), non podemos obviar que en todos os períodos históricos, tamén en 

occidente, existiu unha variedade ampla de enfoques que conviviron dentro 

deses marcos temporais que marcan as vagas. Sen ir máis lonxe, como 

veremos cando analicemos os feminismos en Galiza, as situacións de 

ditadura de certos países europeos supuxeron importantes retrocesos para os 

movementos feministas e por tanto deixaron nun certo desfase temporal a 

evolución feminista en certas partes do mundo occidental.  

 

 

No caso galego cómpre salientar o labor pioneiro de María Xosé Queizán (1977, 1980), 

autora, que publicou neses anos os ensaios A muller en Galicia e Recuperemos as mans, 

que axiña se converteron en textos fundacionais do feminismo nacionalista galego e nos 

que a autora define a súa concepción da muller. Tamén é de salientar o traballo de 

María do Carme García Negro, no ámbito da economía; de Margarida Ledo Andión e, 

máis recentemente Belén Puñal, no ámbito do audiovisual e a comunicación; de María 

Ruído, Mar Caldas ou Andrea Costas, nas artes plásticas; María Xosé Rodríguez Galdo, 

na recuperación da historiografía das mulleres galegas; Mónica Bar Cendón e Aurora 

Marco, na xenealoxía do feminismo (no caso de Marco, tamén na educación); Teresa 

Moure, na linguaxe; Goretti Sanmartín, na escolla idiomática de mulleres e homes en 

Galicia; María Xosé Agra e Carmen Adán, na filosofía e na política; María Xesús 

Fariña Busto e Beatriz Suárez Briones, na idenditade de xénero, ou Manuela Palacios, 

no ecofeminismo. 

 

Este traballo céntrase nas interaccións entre os feminismos e a Literatura, é dicir, nos 

que se poderían denominar feminismos literarios (Equipo Glifo, 1998, 2003: 394). Entre 

                                                 
11

 Primeiramente en Estados Unidos e posteriormente en Gran Bretaña, por nomear aqueles países 

occidentais onde se deu maior axitación sufraxista malia non seren os primeiros en conseguir a 

aprobación do voto feminino (os primeiros foron Nova Zelandia, en 1893, e Australia, en 1902). 
12

 Xeralmente fálase dunha ―segunda vaga‖ e ―terceira vaga‖ dos feminismos, se ben non todas as 

estudosas e estudosos as sitúan nos mesmos anos. Castro e Reimóndez (2013), por exemplo, sitúan a 

―Segunda vaga‖ dende os anos sesenta até finais dos setenta e a terceira dende os oitenta á actualidade, se 

ben con anterioridade na segunda etapa se atoparían as achegas de Simone de Beauvoir (1949, 2008). 
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estas interaccións atópase, por exemplo, o estudo da consideración das mulleres 

escritoras na Historia da Literatura, rama dos Estudos Literarios da que foron excluídas 

polo canon patriarcal de maneira persistente. A produción das mulleres foi obxecto de 

apropiación ou mesmo silenciada, entre outras razóns, porque eran contempladas como 

seres alleos á cultura, como obxectos e non como suxeitos de arte, o que tamén 

provocou fondas expectativas sobre o que debían ou non crear, cuestión que non estivo 

exenta de polémica e que levou a que se falase dun tipo de creación propia das 

mulleres
13

.  

 

Ademais da consideración das mulleres como escritoras, outra das cuestións que foron 

obxecto de atención e análise foi a representación das mulleres na arte patriarcal, así 

como a representación das mulleres nas súas propias producións
14

. Nestas liñas de 

traballo sitúase a ―crítica de imaxes de muller‖ (Equipo Glifo, 1998, 2003: 391), 

baseada na identificación de estereotipos femininos en obras de autores masculinos e 

que ten como principais representantes a Kate Millet (1969, 1995) e Mary Ellmann 

(1968). Tamén a xinocrítica, termo acuñado por Elaine Showalter (1979, 1981), que 

 

 

trata os aspectos históricos, antropolóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos 

presentes no texto (transparente) da muller. Propón unha lectura intensiva 

dos textos de mulleres, silenciados pola cultura patriarcal. Considera o 

estudio da literatura escrita por mulleres unha necesidade política urxente 

para o cuestionamento do canon da gran literatura (Equipo Glifo, 1998, 

2003: 391-392). 

 

 

Entre as interaccións entre feminismos e literatura, ademais das sinaladas, sitúase tamén 

o cuestionamento feito sobre a intención do autor e a proposta de que a literatura, como 

arte que é, convértese nunha construción social máis na que o xénero ten un papel 

esencial. Deste xeito ―A intención do autor pasa a verse como un construto baseado na 

ideoloxía, que á súa vez se basea no xénero, clase social, raza ou lingua de quen 

produce a obra‖ (Castro e Reimóndez, 2013: 245).  

 

                                                 
13

 Pénsese por exemplo na ecriture femenine de Hélène Cixous (1995)[1989]. 
14

 O feito de que as mulleres recuperen o corpo e de que falen da propia experiencia é das cuestións máis 

estudadas polas críticas feministas. 
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No caso da Literatura Galega, a vertente literaria dos feminismos constitúe, na opinión 

de Helena González Fernández (2000: 501), unha das correntes críticas que ―mellor se 

individualizou e máis transformou o conxunto dos estudios literarios galegos‖ pola 

compoñente política da súa proposta e polo empeño decidido por intervir na linguaxe e 

no imaxinario simbólico colectivos para lle dar cabida a un grupo subalterno, que non 

quere dicir inferior nin marxinal, senón simplemente, non dominante e non central no 

sistema (González Fernández, 2000: 502). 

 

As pioneiras do feminismo e dos feminismos literarios galegos integráronse nas liñas de 

traballo sinalado, de maneira que Carmen Blanco deu a lume diferentes obras, froito da 

súa tese de doutoramento
15

. Noutros traballos posteriores seguiu a abordar temas sobre a 

muller, tanto dende unha mirada socio-histórica de corte feminista coma dende as 

reflexións máis propias dos feminismos literarios. Así, nas súas achegas aborda tanto 

distintos aspectos das propias creadoras e das creacións femininas como as 

representacións das mulleres na arte patriarcal, a independencia, o contradircurso…. É o 

caso, por exemplo, de Literatura galega da muller (Blanco, 1991), onde acolle un 

conxunto de estudos críticos sobre distintos aspectos da escrita galega de Rosalía de 

Castro, Francisca Herrera, Luz Pozo, Xohana Torres ou Xela Arias, ao que engadiu un 

traballo, a xeito de introdución, sobre Virginia Woolf, que constitúe, en palabras da 

autora, unha homenaxe persoal á súa actitude intelectual e vital; de Escritoras galegas 

(Blanco, 1992), no que fai un percorrido histórico da presenza e actividade da muller 

galega no eido literario dende a Idade Media até comezos dos anos noventa, e de Libros 

de mulleres (para unha bibliografía de escritoras en lingua galega: 1863-1992) 

(Blanco, 1994), no que repasa, como o título anticipa, a bibliografía das escritoras en 

lingua galega dende 1863, ano de publicación de Cantares Gallegos, de Rosalía de 

Castro, até o ano 1992. Tamén de Nais, damas, prostitutas e feirantas (Blanco, 1995a), 

ensaio no que os nomes de mulleres que lle dan título, é dicir, nais, damas, prostitutas 

e feirantas, queren representar metonimicamente os roles ou prototipos femininos 

básicos que aparecen na obra de ―seis escritores galegos de recoñecida importancia 

histórica na nosa literatura‖ (Blanco, 1995a: 15), a saber, Ramón Otero Pedrayo, 

Eduardo Blanco Amor, Ricardo Carballo Calero, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio 

                                                 
15

 Imaxes de mulleres na literatura galega contemporánea á luz dos discurso feministas, dirixida polo 

profesor Anxo Tarrío Varela, foi a primeira tese de doutoramento sobre a literatura galega realizada 

dende presupostos feministas. 
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Ferreiro e Xosé María Díaz Castro
16

. Mulleres e independencia (Blanco, 1995c) que 

acolle escritos políticos, ao lado doutros que recuperan a xenealoxía feminina a partir 

das creacións das mulleres e das mulleres creadoras. En O contradiscurso das mulleres 

(Blanco, 1995b) achégase á historia do que ela chama ―feminismo‖, ao concepto e á súa 

evolución a través dos tempos. En Sexo e lugar (Blanco, 2006) recolle un conxunto de 

traballos que dende a literatura, a cultura, a arte e o poder tamén defende a liberdade 

dende o sexo e o lugar, achégase de novo a escritores e escritoras galegas que dun xeito 

ou doutro inciden na consideración da muller, caso de Rosalía de Castro, Eduardo 

Pondal, Manuel Leiras Pulpeiro, Ramón Otero Pedrayo, Alfonso Daniel Rodríguez 

Castelao, Ánxel Fole, María Mariño, Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, José Angel 

Valente, Xohana Torres, Luísa Castro, Olga Novo, Eugenio Granell ou Isaac Díaz 

Pardo. En Casas anarquistas de mulleres libertarias (Blanco, 2007) fai un percorrido 

sobre a resistencia anarquista das mulleres despois do levantamento de 1936. En 

Feministas e libertarias (Blanco, 2010) realiza unha defensa dos beneficios para a 

humanidade de evitar calquera opresión, sobre todo a sexual. Para exemplificar as súas 

reflexións divide a obra en ―musa feminina‖, ―musa libertaria‖ e ―musa memoria‖ unha 

subversión das musas inspiradoras. Traballos aos que se lle poden sumar outros moitos 

dispersos e en libros nos que esta pioneira atendeu ás mulleres dende ámbitos distintos.  

 

Con posterioridade a estes traballos déronse a lume outros, entre os que se atopan 

aqueles que examinan a posición das escritoras galegas nas encrucilladas que se lle 

presentan, tal é o caso da denominada ―xénero/nación‖, liña de traballo na que destaca 

González Fernández (2005), para quen existen, nos anos oitenta, ―zapadoras‖, escritoras 

―dispostas a construír un cuarto propio común e axeitado ao contorno galego‖, e, nos 

noventa, ―navegadoras‖, ―insubmisas‖ e ―inadaptadas‖ ―que modificaron tan 

profundamente os materiais literarios‖ (González Fernández, 2005: 24). 

 

No caso da Literatura Infantil e Xuvenil a crítica literaria feminista non lle prestou a 

atención que merecía até os anos oitenta no ámbito anglosaxón e até practicamente os 

noventa en España. Así, en palabras de Celia Vázquez García (2010: 21), ―Las 

feministas han luchado por elevar el status de los estudios de género pero se han 

olvidado de elegir el campo de la LIJ y así conseguir esa representatividad proporcional 

                                                 
16

 A análise da muller na obra doutro patriarca foi bordada tamén por Queizán (1998) en Misoxinia e 

racismo na poesía de E. Pondal. 
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que le corresponde en la historia de la literatura‖. Malia o dito, esta serodia atención 

prestada polos feminismos a esta Literatura en España xustifícase tanto polo contexto 

sociopolítico, que imposibilitou que os feminismos se desenvolvesen ao mesmo tempo 

que noutros lugares, como polo feito de que a Literatura Infantil e Xuvenil fose 

considerada unha literatura emerxente (Equipo Glifo, 1998, 2003: 51- 54) que non se 

desenvolveu con normalidade até o período democrático.  

 

En canto á relación entre Literatura Infantil e Xuvenil e os feminismos Vázquez García 

(2010: 21) sinala que o que se fixo foi 

 

 

la relectura de los textos en busca de nuevas interpretaciones no reflejadas 

anteriormente; reclamación de nuevas ediciones de textos devaluados por el 

canon establecido y la redirección de la teoría feminista hacia aquellos 

textos escritos por la gente marginada por las sociedades patriarcales 

coloniales.  

 

 

No caso de España, esta autora lembra que as investigacións e os estudos realizados, en 

xeral illados, seguiron a liña marcada tradicionalmente polo feminismo anglosaxón, 

baseados na xinocrítica, e centrados ―en temas como el sexismo en los libros infantiles, 

los estereotipos sexistas, la promoción de la igualdad de los sexos a través de la 

literatura infantil, los modelos para niñas y los roles en la LIJ‖ (Vázquez García, 2010: 

23), é dicir, ―La mayor parte de los trabajos en España se corresponden entonces con 

análises de los aspectos que refuerzan los estereotipos de género enfocados hacia la 

educacion, la LIJ y el sexismo‖ (Vázquez García, 2010: 23). Nesas liñas de traballo 

sinaladas sitúanse o estudos de Adela Turín (1996) e Teresa Colomer (1999)
17

.  

 

No que aos estudos sobre a autoría das obras se refire, Vázquez García (2010: 26) 

considera que habería que facer as análises por ámbitos lingüísticos, pois a Literatura 

Infantil e Xuvenil de cada un deles compórtase neste senso de maneira diferente ―ya que 

en la LIJ gallega destaca el considerable número de autoras, no así en la literatura 

                                                 
17

 Tamén outros traballos que saíron a lume nas publicacións periódicas, como os debidos a Felicidad 

Orquín (1989), Colomer (1994) ou, dende presupostos feministas máis novos, a Ana Garralón (1999a, 

1999b).  
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catalana, mientras que en la vasca la contribución numérica femenina y masculina está 

equilibrada‖ (Vázquez García, 2010: 26).  

 

Na Literatura Infantil e Xuvenil galega, por un tempo ―literatura emerxente de tipo 

diastrático‖ (Equipo Glifo, 2003: 51- 54), aínda seguen sendo poucas a estas alturas do 

século XXI as achegas teóricas dende unha mirada feminista. 

 

Entre as contribucións publicadas destacan algúns dos títulos xa nomeados de Blanco. 

Así, en Literatura galega da muller (Blanco, 1991) dedica un capítulo completo ás 

―Mulleres na conformación do xénero infantil‖, apartado no que, despois de delimitar 

que entende por Literatura Infantil e de constatar a complexidade e ambigüidade da 

expresión, comenta a súa situación no panorama galego; achégase, de maneira xeral, á 

autoría feminina no conxunto da Literatura infantil galega e explica as razóns do 

considerábel número de autoras e de que moitas delas só escriban para a nenez. A 

seguir, detense na ―Literatura infantil galega feita por mulleres‖, onde destaca e repasa a 

produción de Edelmira Cacheda, Dora Vázquez, Pura Vázquez, Emilia Estévez 

Villaverde, Xohana Torres, Anisia Miranda, María Xosé Queizán, Helena Villar 

Janeiro, María Victoria Moreno, Úrsula Heinze, Palmira G. Boullosa, Kristina Berg, 

Ana María Fernández, Concha Blanco, Carme López Taboada e Sabela Álvarez Núñez, 

das que tamén ofrece algúns datos biográficos. Así mesmo, nomea outras autoras con 

menor produción, tales como Gloria Sánchez, María de las Mercedes Sáez de Paylos, 

Mari Carme Gil Chan e Teresa Barro. Finaliza remarcando a importancia da 

contribución das mulleres ―ao nacemento, á conformación e ao despegue final da 

literatura infantil galega‖ e explicando as razóns polas que ten ―un carácter marxinal 

dentro do contexto literario xeral‖.  

 

Pola súa parte, en Escritoras galegas (Blanco, 1992) e Libros de mulleres. Para unha 

bibliografía de escritoras en lingua galega 1863-1992 (Blanco, 1994) continuou a liña 

de traballo iniciada na monografía de 1991. No primeiro dos títulos, no percorrido 

histórico que realiza, dá conta, a partir do ano 1950, dun novo período caracterizado 

pola progresiva incorporación das mulleres á literatura no que destaca o feito de as 

mulleres cultivaren con relevancia o ―xénero‖ infantil. Primeiramente nomea como 

autoras de Literatura Infantil e Xuvenil Edelmira Cacheda, Dora e Pura Vázquez e 

Emilia Estevez, aínda que tamén a María Xosé Queizán e Anisia Miranda na creación, 
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Teresa Barro na tradución e Xohana Torres en ambos os dous campos. Destaca así 

mesmo a Sabela Álvarez como iniciadora dunha ―literatura infantil feita ‗a favor das 

nenas‖ e, entre outras autoras nadas nos anos corenta, cincuenta e sesenta, a Helena 

Villar, María Victoria Moreno, Ana María Fernández, Fina Casalderrey e Paula 

Carballeira. Constata tamén que é un ―xénero‖ que conta con importante participación 

feminina e que nos anos oitenta foi moi potenciado. No segundo, Libros de mulleres, 

Blanco (1994) inclúe o capítulo ―O xénero infantil e xuvenil‖ no que menciona as 

autoras que publicaron Literatura Infantil e Xuvenil dende os anos sesenta, fai un repaso 

cuantitativo da produción destas escritoras e destaca a súa importante contribución para 

a consolidación da Literatura Infantil e Xuvenil, así como ―certa especialización‖ por 

esta literatura. No apartado ―Catálogo bibliográfico de escritoras‖ recolle tamén os 

libros que as autoras escribiron para os máis novos. 

 

Tamén cómpre nomear o capítulo  de Roig Rechou e Marta Neira Rodríguez (2010: 

329-348) incluído no volume Diálogos intertextuales 3: En busca de la voz femenina. 

Temas de género en la literatura infantil y juvenil de la Península Ibérica y 

Latinoamérica, coordinado por Vázquez García (2010), no que as autoras fan un repaso 

pola participación da muller no desenvolvemento da Literatura Infantil e Xuvenil galega 

dende os seus inicios até o ano 2006, dando conta das súas achegas máis destacadas nas 

diferentes correntes formais e temáticas. Ofrecen datos cuantitativos e clasifican en tres 

grupos as autoras segundo sexan ―pioneras, creadoras con abundante producción y las 

más jóvenes, que se han iniciado en los primeros años del siglo XXI‖
18

.  

 

Así mesmo, para os intereses deste traballo son salientábeis as obras que abordaron a 

relación da Literatura Infantil e Xuvenil galega coa temática da Guerra civil española. É 

o caso do monográfico da Rede LIJMI A guerra civil española na narrativa infantil e 

xuvenil, de Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.) (2008), 

que acolle un estudo de Roig Rechou (2008b) no que presenta o contexto sociopolítico e 

cultural no que se xeran as obras e, a seguir, clasifica estas en ―literatura testemuñal: 

                                                 
18

 Poderían citarse outras contribucións que apareceron en publicacións periódicas, tales como as debidas 

a Sabela Álvarez Núñez (1988, 1991, 1997), Carme Hermida (1988), Carmen Panero (1988), Roig 

Rechou (1997a, 1997b, 1999); Marilar Aleixandre (2007), Ánxela Gracián (2007a, 2007b); Xosé A. Neira 

Cruz (2007); Neira Rodríguez e Roig Rechou (2007), Montse Pena Presas (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2015), Teresa Sixto (2007), Isabel Soto (2007), Mar Fernández Vázquez, Esther de León Viloria e Marta 

Neira Rodríguez (2008); Neira Rodríguez (2010), Cristina Fernández Santomé, Fernández Vázquez  e 

Carmen Ferreira Boo (2011, 2012). 
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memorias, crónicas, epistolarios e autobiografías‖, ―Sombras e descubertas‘ da Guerra 

civil‖, ―Ruptura de traxectorias vitais e aprendizaxes á forza‖ e ―A Guerra Civil 

lembrada, referida ou aludida a partir de narradores adultos‖
19

. 

 

Tamén do volume La Guerra Civil española en la narrativa infantil y juvenil (1936-

2008), de Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (eds., 2012), monográfico de autoría 

colectiva que, ao longo dos dous grandes apartados nos que se divide, ―1936-1975. 

Contexto socioeducativo y cultural. El inicio de la temática‖ (pp. 15-62) e ―1975-2008. 

Contexto sociopolítico y cultural. Creciente visibilidad de la temática‖ (pp. 63-238), 

atende ás obras narrativas que representaron a Guerra civil entre os anos 1936 e 2008 

nas linguas de España, entre elas ás publicadas en lingua galega, e acolle un estudo 

comparado da produción narrativa descrita. 

 

Finalmente, cómpre salientar The Representations of the Spanish Civil War in the 

European Children‟s Literature (1975-2008), de Roig Rechou e Ruzicka Kenfel (eds.) 

(2014), volume colectivo no que Roig Rechou e Ruzicka Kenfel (2014: 7-22), entre 

outras narracións que trataron o tema da Guerra civil, describen, segundo os tópicos 

básicos preestabelecidos para o proxecto coordinado no que o estudo se enmarca
20

, as 

obras narrativas publicadas en lingua galega e dan conta do contexto no que saíron a 

lume. Pola súa parte Eulalia Agrelo Costas (2014: 35-52), Carmen Ferreira Boo e Isabel 

Mociño González (2014: 57-71) e Roig Rechou (2014: 103-113) debullan, 

respectivamente, as obras que tratan a guerra de Agustín Fernández Paz, Marina 

Mayoral e Aqueles anos do Moncho, de Xosé Neira Vilas
21

  

 

Atendendo máis directamente aos fins desta tese de doutoramento, é dicir, á relación das 

mulleres coas obras narrativas infantís e xuvenís galegas que abordan á temática da 

Guerra civil española, cobra revelancia Francesca Blockeel (2010), quen analiza vinte 

novelas entre as que se atopan tres de autoría galega e varias traducidas ao galego que 

tratan esta cuestión bélica. No seu estudo, Blockeel (2010) detense nas representacións 

                                                 
19

 Neste monográfico inclúense tamén diferentes comentarios de obras que serán tidos en conta na análise 

do corpus desta tese de doutoramento. É o caso de Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González 

(2008), Isabel Soto López (2008), Marta Neira Rodríguez (2008) e Ana Margarida Ramos (2008). 
20

 Proxecto de investigación coordinado ―La Guerra Civil española en la narrativa infantil y juvenil 

(1975-2008)‖. 
21

 Froito de volumes derivados de congresos tamén son de destacar Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel 

(2011a; 2011b); Agrelo Costas (2012) e Fernández Vázquez (2013a, 2013b, 2013c). 
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das mulleres que ela chama miliciana, maestra e mujer común de antes y durante la 

guerra e mujer de la posguerra, na que diferencia las mujeres de los vencedores e 

las mujeres de los vencidos
22

. 

 

Despois destes antecedentes, cómpre ter en conta, ademais daquelas tipoloxías que, 

como se viu, se foron conformando a través dos estudos enmarcados nos feminismos 

literarios, outras que se ofreceron en estudos socio-históricos de corte feminista, que 

repetiron algunhas das mencionadas pero que se foron ampliando con outros marbetes e 

expresións que responden aos roles que a sociedade, ou parte dela, lle foi adxudicando 

ás mulleres, como foi o caso de:  

 

 

- Caídas, en referencia ás que tiveron que dedicarse á prostitución pola miseria na 

que caeron ao rematar o conflito bélico, como indica Mirta Núñez (2003). Neste 

traballo prefírese usar o marbete prostitutas onde se acollen tanto as que se 

dedican totalmente ao traballo como as reorientadas ou adaptadas na posguerra. 

 

- Desterradas, nómades ou itinerantes, aquelas que foron separadas das súas 

contornas familiares e xeográficas ou que tiveron que cambiar continuamente de 

residencia por mor dos seus familiares ser trasladados a diferentes cárceres. 

 

- Encarceradas, mulleres amontoadas e tratadas en pésimas condicións, cando 

non maltratadas nos cárceres de mulleres, almacéns de reclusas que xeralmente 

superaban en gran medida o aforo para o que estaban construídos, como se 

representou no madrileño de Ventas, construído no ano 1931, durante a 

República, e que permaneceu aberto até o ano 1967, momento en que foi 

derrubado para a construción de vivendas. Tivo como primeira directora xeral a 

Victoria Kent, quen se propuxera dignificar a condición das mulleres de cara á 

súa futura reinserción. No seu inicio supuxo un avance respecto ás chamadas 

―galeras de mulleres‖, ―depósitos de reclusas‖ nas que estas eran hacinadas.  

 

                                                 
22

 En publicacións periódicas e volumes derivados de congresos destacarían os estudos de Neira 

Rodríguez (2010, 2011, 2013). 
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- Esposa-nai que o franquismo precisaba para mostrar os seus modelos, 

recuperados da tradición católica e que quería que se impuxesen na sociedade a 

través da produción literaria, formativa e informativa, de aí que ―Os novos 

‗modelos femininos aparecen explicados nos numerosos textos relixiosos 

dirixidos ao adoutrinamento das nenas‖ (Pernas Oroza, 2011: 208) concentrando 

todo esta aprendizaxe en dúas pezas fundamentais na formación: o ensino e a 

formación relixiosa a partir das parroquias, catequeses, cursos de formación 

matrimonial, entre outras. Este grupo respondía ao rol da muller abnegada e 

sumisa, próxima ao ―angel del hogar‖, sombra do home. Unha idealización que, 

como sinalou Ana I. Fernández Mosquera (2015), camiñou xunto ao 

rexeitamento por parte da burguesía da muller traballadora, ao considerar esta 

actividade incompatíbel co papel que lle foi asinado na familia (Rosario 

Valpuesta, 2009:5). Como apunta Jak Goody (2001:165), na segunda metade do 

XIX produciuse unha gradual expansión do rexeitamento das ―esposas 

trabajadoras‖, sentimiento aristocrático que foi adoptado pola alta burguesía a 

comezos do século XVIII e, máis tarde, polos integrantes máis desfavorecidos 

das clases traballadoras, situación que conduciu a poñer o acento no coidado dos 

fillos e nas tarefas da casa, que se converteu na función máis valiosa que debía 

realizar a muller, unha redución ao doméstico e maternal, funcións retomadas 

polo franquismo.  

 

- Falanxistas, representadas por mulleres que se integraron na chamada Sección 

Feminina, creada por José Antonio Primo de Rivera, que nun primeiro momento 

tiñan como función ―encargarse de bordar ‗banderas, brazaletes y demás 

emblemas‘ falangistas e, igualmente, de dispensar ‗atención y visita a los presos 

(y) heridos o a sus familias‖ (Susana Tavera García, 2006: 255). Malia o dito, na 

práctica estas mulleres de camisa azul, dirixidas por Pilar Primo de Rivera, 

tamén esconderon armas, participaron en violentas escaramuzas, aínda que 

tamén, co paso dos anos foron evolucionando e tentaron formar outro modelo-

feminino, aínda que sen escapar totalmente da ideoloxía imposta polos 

vencedores.  

 

- Feministas, que representan ás mulleres que defendían os seus dereitos a ser 

consideradas en todas as actividades que só os homes realizaban na sociedade e 
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o facían a través de movementos e asociacións que iniciaban a reivindicación da 

igualdade entre sexos. 

 

- Fusiladas, tanto durante como despois da guerra, como é o caso das coñecidas 

como ―As Trece Rosas‖, nome colectivo dun grupo de mozas de entre 18 e 29 

anos que foron fusiladas en Madrid polo réxime franquista pouco despois de 

finalizado o conflito, máis concretamente o 5 de agosto de 1939 (a metade delas 

membros das Juventudes Socialistas Unificadas), caso que mesmo promoveu 

campañas de protestas noutros países. 

 

-  Fuxidas e guerrileiras para referirse a aquelas que buscaron acubillo nos 

montes ou nas casas nos momentos previos á guerrilla organizada dos anos 

corenta
23

. Marco (2011) clasifícaas en guerrilleiras de monte, que convivían no 

monte cos seus compañeiros fuxidos e axudaban a estes nas batallas, sabían 

manexar armas e participaban en combates coa Garda Civil, e guerrilleiras da 

chaira, dedicadas aos labores de loxística (levaban correos, servían de enlace 

con outras persoas, avisaban dos lugares nos que podían estas as autoridades 

próximas ao réxime, conseguían armas...). 

 

- Humilladas, aquelas que foron postas en evidencia por ter algún contacto co 

bando republicano, entre as que son de destacar as mulleres rapadas ou 

mulleres peladas ―que se ven privadas dun símbolo de beleza e coidado persoal 

ao tempo que quedan marcadas socialmente mediante un castigo que se pode 

visualizar día a día‖(Pernas Oroza, 2011: 205; Marco, 2011).  

 

- Libertarias, que representan ás loitadoras que propoñían desobeciencia social 

anticapitalista e antifascista e que se propoñían rescatar a memoria dos seus anos 

mozos (Blanco, 2007; VV.AA, 1999). 

 

- Madriñas de guerra, que no bando nacional se identificaban con mozas que, 

xeralmente, de maneira voluntaria, mantiñan correspondencia cos militares do 

bando nacional ao xeito dunha parella de namorados. Ademais de cartas, estas 

mulleres enviábanlles aos seus protexidos tabaco, xerseis, mantas, xornais, 

                                                 
23

 Como foi o caso da Federación de Guerrillas creada en 1942 e do Exército Guerrilleiro Galego creado 

no ano 1944. 
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medallas relixiosas, escapularios, obxectos e palabras coa intención de darlles 

aos combatentes azos e apoio moral. En palabras de Pernas Oroza (2011: 201), 

unha ―institución de carácter semioficial, cuxa actividade representaba o apoio 

simbólico da poboación civil aos combatentes‖.  

 

No bando republicano este tipo de mulleres non se limitaron a escribir cartas aos 

soldados ou a enviarlles paquetes, senón que tamén os visitaban na fronte, onde 

lles facían compañía, lavábanlles a roupa e cociñaban. Estas visitas 

enmarcábanse dentro das ‗campañas de inverno‘ para facilitar comida axeitada 

aos soldados e manter un contacto directo cos defensores da República (Pernas 

Oroza, 2011: 202).  

 

- Madriñas de presos, que ―de forma improvisada, foron protagonistas de varios 

casos de solidariedade cos soldados republicanos capturados polos franquistas 

durante a guerra e que non podían recibir axuda dos seus familiares que vivían 

na outra zona‖ (Pernas Oroza, 2011: 202). 

 

- Milicianas, caracterizadas por unha banda polo seu activismo no conflito bélico 

ao alistarse de maneira voluntaria en Batallóns organizados e por outra pola súa 

indumentaria (mono azul, gorro frixio con borla vermella, mosquetón ao 

ombreiro, pistola ao cinto). Nun primeiro momento foron mulleres libertarias 

secundadas axiña polas socialistas e comunistas. Xeralmente eran mozas 

obreiras de fábricas, talleres, tendas, oficinas, empregadas do fogar, estudantes, 

aínda que tamén houbo algunhas de maior idade. Na maior parte dos casos 

proviñan dunha contorna nacional española, militar revolucionaria, con familia 

directa nas milicias (pais, irmáns, homes), aínda que tamén houbo outras, 

pertencentes a países estranxeiros, como foi o caso de Mary Low, Simone Weil, 

Clara Thälman ou Micka Etcherveré (Carmen Alvariño e Mercedes González 

(2006: 18). 

 

- Militantes da solidariedade, mulleres que axudaron a persoas comprometidas 

coa República, como podían ser homes significados da esquerda (concelleiros 

republicanos, responsábeis de centros, asociacións, de organizacións sindicais 

etc.) (Marco, 2011; Pernas Oroza, 2011).  
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- Nai-filla-muller de “rojo” para representar a esas mulleres que pola 

ascendencia familiar eran humilladas non polo seu facer senón pola súa relación 

familiar con representantes do bando dos vencidos. 

 

- Nenas evacuadas, que representaron ás pequenas das familias republicanas que 

tiveron que ser enviadas a colonias sobre todo estranxeiras para que non 

padecesen os horrores da guerra co que conlevou de desarraigo e madureza 

prematura (Miguel de Castro Marcos, 1939:196-197). 

 

- Nai e esposa exemplar, para definir a aquelas mulleres que se consideraban 

exemplares dende a ideoloxía do bando dos vencedores na Guerra civil española 

(Herminia Pernas Oroza, 2011: 200). 

 

- Paseadas e represaliadas, para referirse ás xulgadas en tribunais de aparente 

legalidade por pertenceren ao bando republicano ou simplemente por 

pronunciarse en liberdade a favor dalgunha acción realizada por familiares, 

amigos, coñecidos do bando perdedor. 

 

- Refuxiadas, para referirse ás que polos motivos bélicos tiveron que saír do país 

na busca de acubillo noutros lugares. 

 

Tipoloxías que, tendo en conta as definicións que de prototipo, arquetipo e actante 

recolle o Equipo Glifo (1998, 2003, www.cirp.es/pls/bal2/f?p=DITERLI.) , se 

completan coas representadas a través dos roles actanciais que xurdiron na análise das 

obras que compoñen o corpus deste traballo, todas elas publicadas no período 

democrático. 

 

Para atender a outro dos tópicos dos feminismos literarios, como é o caso da muller 

escritora en comparación co do home escritor, pártese dos principios da literatura 

comparada, unha proposta metodolóxica que pasou por formulacións conceptuais e 

teóricas diversas
24

 até chegar á inclusión de ámbitos artísticos que escaparon de 

                                                 
24

 Como apuntaron estudiosos cualificados na materia como Darío Villanueva (1994), Arturo Casas 

(2004), Claudio Guillén (2005), César Domínguez(2013), por referirnos aos do ámbito español e 

deixando a un lado manuais básicos, entre os que tamén cabería citar o doas autores galegos Fernando 

Cabo e María Cebreiro Rábade (2006).  

http://www.cirp.es/pls/bal2/f?p=DITERLI
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paradigmas centralistas para manifestar que un dos seus obxectivos é a apertura do seu 

campo de acción, como expón Dolores Romero López (1998: 21) 

 

 

No es tarea menos importante para aquellos que fomentan hoy en día los 

estudios literarios comparativos, la de ampliar suficientemente su campo de 

acción y sus términos de referencia, para terminar con los restos de ese 

benevolente imperalismo cultural.  
 

 

Por iso compárase a cantidade de escritores e escritoras que se achegaron a esta temática 

e cómo o fixeron tendo en conta os tópicos anunciados e tamén as tipoloxías 

empregadas.  

 

Respóndese así ás suxestións proporcionadas polos feminismos literarios sen entrar en 

todos eles, como, por exemplo, os referidos a cuestións lingüísticas, de estilo, de 

preferencia por unhas modalidades literarias ou outras etc, a partir dos que se tenta 

diferenciar o que caracteriza a escritura e gustos masculinos en comparación cos 

femininos, por non pareceren pertinentes no corpus elixido para a realización deste 

traballo. 

 

Tamén se usan conceptos provenientes das teorías sistémicas, sobre todo da teoría dos 

polisistemas (Polysystem Theory) liderada por Itamar Even-Zohar (1994, 2007-2011), 

pola idoneidade que ofrecen para estudar as literaturas emerxentes, por tomar como 

modelo os factores que Roman Jakobson (1984) usara para explicar a comunicación 

lingüística e con el demostrar que tamén a comunicación literaria é un acto 

comunicativo que se rexe por factores que se interrelacionan máis alá dun conxunto de 

obras e autores e que funciona como un sistema organizado que inflúe na produción e 

recepción do producto literario. Factores que se refiren sobre todo ao contexto no que se 

produce a obra literaria, aos seus fins, oportunidades etc. De aí que para a realización 

dos ―contextos‖ cos que se inicia cada un dos capítulos deste traballo, nos que se 

analizan as obras que tratan a Guerra civil española, se bote man de moitos dos 

elementos que Even-Zohar considera na súa teoría, como se sinala en cada momento, 
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para observar como o sistema educativo e lexislativo incidiron directamente na 

consideración social da muller e ver como responde a literatura a esa consideración. 
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II.1. Inicio da temática: 1936-1980  
 

 

A pouca atención ao tema de estudo na Literatura Infantil e Xuvenil deste período 

débese, como se analizará a seguir, ao contexto de propaganda afín ao réxime e censura 

existente até a morte do xeneral Francisco Franco Bahamonde (20 de novembro de 

1975). 

 

Malia o dito, cómpre destacar que esta censura non veu só da man das instancias 

políticas que dominaron nunha primeira etapa, senón tamén dende a autocensura dos 

propios autores que con afán de non crear conflitos deixaron de tratar o tema durante 

moito tempo.  

 

Este feito non é exclusivo da Literatura Infantil e Xuvenil galega pois como apuntou 

Tarrío Varela (1994: 346) 

 

 

Dende logo, é curioso que o tema da guerra civil non fose glosado literariamente 

con máis asiduidade da que se fixo, toda vez que, se ben na Galicia interior era 

tema vitando, non o era na Galicia do exilio. Ocorre con isto o mesmo que coa 

emigración galega a ultramar, que, agás uns poucos títulos, non foi obxecto de 

glosa literaria. 
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II.1.1. A consideración das mulleres no contexto sociopolítico e cultural  

 
 

Malia o contexto a tratar neste apartado, como o seu título indica, comezar no ano 1936 

e estenderse até o ano 1980 é preciso achegarse á situación das mulleres españolas nos 

anos previos ao estalido do conflito bélico, é dicir, ao período da Segunda República 

(1931-1936) por ser un momento no que se conquistaron dereitos básicos para estas, en 

xeral perdidos durante a guerra e posterior ditadura.  

 

Os gobernos provisionais da Segunda República, proclamada o 14 de abril de 1931, 

aprobaron o 9 de decembro dese mesmo ano a Constitución española de 1931, lei marco 

que substituía á Constitución de 1876 e modificaba diferentes puntos do Código Civil 

de 1889
25

,  documentos vixentes dende a Restauración Borbónica. 

 

A nova Constitución traía moitos cambios para as mulleres e dignificaba en gran 

medida o seu papel na sociedade española do momento. Xa no capítulo segundo 

afirmábase que ―Todos los españoles son iguales ante la Ley‖ e no artigo 25, tal como 

recolle Raquel Vázquez Ramil (2014: 12), ―que no podrían ser ‗fundamentos de 

privilegio jurídico: la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las 

ideas políticas ni las creencias religiosas‖. Con esta nova norma, que se complementou 

con outras, ás que tamén se fará referencia a continuación e que modificarán os códigos 

civil e penal existentes con anterioridade, recoñecíanse os dereitos clave para as 

mulleres na esfera legal e política, educativa e laboral, como foron: 

 

1) Os dereitos electorais e políticos plenos das mulleres españolas. 

 

Unha das melloras adoptadas na Constitución de 1931, no eido electoral, foi o 

recoñecemento do dereito ao voto feminino (artigo 36), medida non exenta dunha previa 

                                                 
25

 Documento fundamental para entender a configuración da vida española até ben entrado o século XX.  
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e coñecida polémica que tivo como protagonistas ás avogadas Clara Campoamor 

(Madrid, 1888-Lausana, 1972), defensora do sufraxio feminino, e Victoria Kent 

(Málaga, 1889-Nova York, 1987), contraria a este. Dúas mulleres elixidas, dun total de 

catrocentos sesenta e cinco deputados, para formar parte das Cortes Constituíntes de 

xuño de 1931
26

.  

 

Esta nova norma deu paso a que, a partir da maioría de idade estipulada aos vinte e tres 

anos, mulleres e homes pasasen a ter os mesmos dereitos electorais, así nas eleccións 

lexislativas de novembro de 1933 foron elixidas como deputadas cinco mulleres
27

 e nas 

celebradas en febreiro de 1936 outras cinco
28

, cuxa profesión, segundo Vázquez Ramil 

(2014: 17) 

 

 

Concuerda con el espectro social de la época: el magisterio era la carrera 

preferida por las mujeres, y dentro de él había un importante movimiento 

asociativo; la literatura constituía un campo abierto a las mujeres desde 

principios del siglo XX, aunque con grandes diferencias en cuanto a la 

dedicación y profesionalidad; el Derecho, terreno masculino por 

excelencia, era la carrera de la política; y la presencia de una obrera en 

1936 marca el viraje hacia una nueva orientación de la política española 

que no tendrá tiempo de germinar debido a la guerra civil. 

 

 

Outra das melloras levou a que no eido sindical, a Segunda República posibilitase que 

as mulleres desenvolvesen un importante labor como responsábeis dos órganos de 

dirección de asociacións e sindicatos femininos, se ben é certo que a súa presenza era 

moi pequena, sobre todo en relación a cargos de responsabilidade, principalmente en 

sindicatos mixtos e en órganos políticos, como sinalou Aurora Marco (2011), pero si se 

                                                 
26

 Nestas Cortes as mulleres podían ser candidatas a deputadas, pero aínda non podían votar. En Galicia 

foron varias as mulleres que concorreron a esas eleccións. Saíron elixidas Clara Campoamor e Victoria 

Kent nesas, como indicou Aurora Marco (s.d), nunhas condicións difíciles debido á minoría que 

representaban. 
27

 As escritoras Margarita Nelken Mansberger (Madrid, 1894- Cidade de México, 1968), María Lejárraga, 

máis coñecida por María Martínez Sierra (San Millán de la Cogolla, 1874- Bos Aires, 1974) e Matilde de 

la Torre (Cabezón de la Sal, Cantabria, 1884-México 1946) e as mestras Francisca Bohigas (Barcelona, 

1893-Madrid, 1973) e Veneranda García (Beloncio, Piloña, Asturias, 1893-Oviedo, 1991). 
28

 Foron elas as escritoras Margarita Nelken e Matilde de la Torre, que foron reelixidas; a avogada 

Victoria Kent; a mestra Julia Álvarez Resano (Navarra, 1903-Cidade de México, 1948) e a obreira 

Dolores Ibárruri, Pasionaria (Gallarta, 1895-Madrid, 1989). 
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deron pasos importantes por se permitir que as mulleres pronunciasen discursos e que 

fosen colaboradoras de revistas e semanarios políticos
29

. 

 

 

2) A igualdade de dereitos no matrimonio. 

 

A nova Constitución de 1931, no seu artigo 43, afirmaba que o matrimonio se fundaba 

na igualdade de dereitos para os homes e as mulleres e permitía a súa disolución por 

mutuo disenso ou a petición de calquera dos cónxuxes con alegación de causa xusta. A 

esta norma engadiuse a creación doutras leis, nomeadamente a Lei de divorcio de marzo 

de 1932 e a Lei de matrimonio civil de xuño dese mesmo ano, que recoñecían, entre 

outras cuestións, até trece causas diferentes de divorcio e non só o matrimonio canónico 

senón tamén o matrimonio civil. Coa nova lexislación anulábanse pois cuestións do 

Código Civil de 1889 como, por citar un par de exemplos ilustrativos, que o matrimonio 

só se disolvía pola morte dun dos cónxuxes ou que a única causa do divorcio era o 

adulterio da muller en todos os casos e o do home en caso de que fose escándalo público 

ou menosprezo da muller.  

 

 

3) A coeducación e o dereito a unha educación laica, gratuíta e obrigatoria. 

 

As diferentes disposicións da República inseridas no proxecto de reforma educativa que 

se levou a cabo nese período republicano estaban enmarcadas nos principios da 

Institución Libre de Enseñanza e dos modelos do krausismo e permitiron a redución da 

porcentaxe de analfabetismo das mulleres. 

 

Entre outras medidas adoptadas é de salientar, pola súa repercusión no rol das mulleres, 

o Decreto do 28 de agosto de 1931 que determinaba a coeducación nos institutos do 

ensino secundario
30

. Grazas a este decreto mulleres e homes podían convivir nas 

mesmas aulas e a idea era estender esa coeducación aos diferentes niveis de ensino. 

 

                                                 
29

 En Galicia como sinala Aurora Marco (2011), quen mesmo as cita, o número de mulleres que se 

dedicaron a ese exercicio foi moi numeroso. 
30

 Decreto que foi suprimido no ano 1933, aínda que recuperado no mesmo período republicano. 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

47 

Pola súa parte, a Constitución de 1931 estabelecía nos seus artigos 26 e 48 que a etapa 

da Educación Primaria pasase a ser gratuíta e obrigatoria, así como laica. Deste xeito,  

 

 

La Segunda República acelera el acceso de las mujeres a la enseñanza 

secundaria, puerta para entrar en la Universidad y para preparar el ingreso en 

diferentes escalas del funcionariado (Vázquez Ramil, 2014: 36). 

 

 

Esta entrada, se ben era accesíbel dende 1910
31

, en poucas ocasións era traspasada polas 

mulleres
32

. 

 

 

4) A equiparación salarial e o dereito das mulleres a seren admitidas aos empregos e 

cargos públicos. 

 

A anulación daquelas normas que prohibían ás mulleres traballadoras contraer 

matrimonio e que determinaban o seu despedimento ao casar foron adoptadas pola Lei 

de Xurados Mixtos de novembro de 1931. Esta lei prohibía tamén o despedimento por 

causa de maternidade e aprobou o seguro obrigatorio para as que tivesen fillos.  

 

Pola súa banda, a Constitución de 1931, no seu artigo 40, estabelecía o acceso a 

empregos e cargos públicos sen distinción de sexo e segundo o mérito e a capacidade da 

persoa que aspiraba ao posto. 

 

Tendo en conta o comentado, no eido laboral, a progresiva incorporación das mulleres 

ao ensino secundario e superior, aínda que a educación por sexos fose moi diferenciada, 

permitiu que estas levasen a cabo profesións cualificadas, máis alá das que se lles 

permitiron ás poucas universitarias existentes até os anos trinta, pois agora podían facer 

Medicina (sobre todo as ramas de Xinecoloxía e Pediatría), Enfermaría (especialmente a 

especialidade de matrona) e Odontoloxía; Filosofía e Letras, coas seccións de Filosofía, 

                                                 
31

 Polo Real Decreto do 8 de marzo de 1910 que derrogaba as disposicións previas e permitía ás mulleres 

matricularse nas mesmas condicións que os homes sen ter que solicitar permiso expreso ás autoridades 

académicas para matricularse nun centro universitario.  
32

 Unha excepción constituírona, por exemplo, as irmás xémeas Fernández de la Vega Lombán, Elisa e 

Jimena, asturianas que se converteron no curso 1913-1914 nas primeiras mulleres en estudar nunha 

universidade galega, concretamente os estudos de Medicina que finalizaron con brillante expediente. 
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Letras, Historia e, dende 1932, Pedagoxía; Ciencias, Farmacia e, máis tardiamente, 

Dereito (Vázquez Ramil, 2014: 37-38).  

 

A profesión máis solicitada, e unha das máis elixidas e das máis consideradas a 

desempeñar polas mulleres, foi a de mestra. Aínda así, as actividades que socialmente se 

consideraban máis aptas para a sensibilidade feminina estaban vinculadas coa sanidade 

(enfermeiras e matronas), coas artes (música ou pintura), coa actividade laboral en 

certos corpos da administración, como Correos ou Telégrafos, Taquigrafía e 

Mecanografía. 

 

En canto os oficios non cualificados, a man de obra feminina estaba centrada na 

industria téxtil (corte e confección), no servizo doméstico, en numerosos ramos do 

comercio, nas tarefas do fogar e, nas zonas rurais, nas actividades agrícolas, sobre todo 

naquelas que proporcionaban o sustento familiar.  

 

No deporte, como profesión, tardouse moito tempo en considerar que podían destacar as 

mulleres, posibelmente debido a que o exercicio físico se vinculaba coas que pertencían 

ás clases baixas obrigadas a traballar dende novas. Malia o dito, nos anos previos á 

República pódese atopar algunha muller que destacou nesta actividade e se converteu 

nunha auténtica profesional, é o caso de Elia María González-Álvarez y López Chicheri 

(Roma, 1905-Madrid, 1998), máis coñecida como Lilí Álvarez, pioneira no tenis 

feminino español. Outros deportes que se consideraban aceptábeis para ser practicados 

por mulleres eran o baile e a ximnasia rítmica, o esquí ou a equitación. Tamén o hóckey, 

o baloncesto, a natación, o atletismo e o balonmán. 

 

Por todo o comentado, como sinalou Marco (s.d.), 

 

 

Na verdade, a República, nun período tan breve de tempo, trouxo moitos 

cambios para as mulleres, nomeadamente en aspectos legais, á altura de países 

avanzados no que di respeito á igualdade entre homes e mulleres: dereito a voto 

e a seren elexidas como deputadas; divorcio; supresión do delito de adulterio 

aplicado só ás mulleres; coeducación; regulamentación do traballo feminino; 

incorporación a postos de traballo segundo mérito e capacidade, sen distinción 

de sexos; equiparación salarial cos homes. 
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Malia algunhas das reformas da República sufrir alteracións ou sobresaltos mesmo no 

seu seo, moitas delas deixaron pegada permanente na sociedade.  

 

A sublevación militar que se produciu o 18 de xullo de 1936, que marcou o inicio da 

Guerra civil española, afectou fortemente aos dereitos das mulleres. Primeiramente 

debido á súa pertenza ou vinculación aos bandos enfrontados, nacional e republicano, e 

despois debido a que os vencedores eliminaron moitos deses dereitos conseguidos 

durante a etapa republicana.  

 

No conflito bélico, os dous bandos enfrontados, tanto na fronte como na retagarda, 

fixeron campañas de adoutrinamento para inculcarlles aos seus, entre os que contaban 

as mulleres, os principios polos que loitaban incidindo no sistema educativo tan unido á 

Literatura que se analiza neste traballo.  

 

Na España nacional, á hora de adaptar o sistema escolar aos valores propios do seu 

bando, retomáronse, como se lembrou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 

15-19), as medidas vixentes con anterioridade á Segunda República que defendían 

valores cristiáns e avogaban pola separación de xéneros. A educación quedou confiada á 

Igrexa Católica, que salvagardaba a tradición relixiosa na escola. Consecuentemente, 

impuxéronse novamente as materias de Relixión e Historia sagrada e volveuse 

recomendar a lectura das xestas gloriosas de España, as vidas de santas e santos que 

eran exaltados xunto os protagonistas e heroes do bando nacional da guerra. O 

obxectivo final era un ensino católico, militarista, patriótico e tradicional, impartido en 

lingua castelá, cuxo profesorado, de non seguir as directrices marcadas e fomentar as 

lecturas propostas polo novo estado, era depurado.  

 

Despois do expurgo das bibliotecas de libros vinculados co ideario republicano, é dicir, 

daqueles que non se axustaban aos obxectivos marcados pola relixión e moral cristiá e 

que non exaltaban o patriotismo, piar fundamental do novo réxime, dende a nenez, 

supervisouse o contido dos libros de texto ―que atentaran contra la religión católica; los 

que hicieran propaganda del anarquismo, del socialismo, del comunismo y de la 

masonería; los que atacaran la unidad de la patria española y los incluidos en el Índice‖ 

(Laura Lara Martínez, 2009a: 80). En consecuencia, era preciso un novo deseño dos 
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programas de ensino e das normas para editar libros escolares cuxo responsábel sería a 

partir de 1938 o Instituto de España. Mentres esas normas non se elaboraban, como se 

lembra en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 17-18), permitiuse que 

 

 

para poder vender y emplear los libros en las escuelas nacionales, se solicitase al 

Ministerio un permiso de publicación, acompañado de dos ejemplares. Estas 

peticiones eran gestionadas por una Comisión dictaminadora encargada de 

aceptar las propuestas de uso.  

 

 

A partir do curso escolar 1938-1939, o Xefe do Servizo Nacional de Primeira Ensinanza 

deu a coñecer os cento noventa e cinco libros aprobados para ese curso concreto, listaxe 

que sería ampliada no curso seguinte resaltando que o propósito da Literatura Infantil e 

Xuvenil e dos libros escolares debía responder ao espírito do Movemento Nacional. 

Unha mostra clara neste senso é a obra El muchacho español (1917)
33

, de María 

Salavería, que se ―se convirtió en el referente de la literatura juvenil‖ (Lara Martínez, 

2009a: 81) e que mesmo foi distribuída, por indicación do Ministerio, entre o 

estudantado e os soldados das diferentes provincias. Nela, ademais de ofrecerse unha 

visión do exército como portador de xuventude e entusiasmo pola patria, amósase que 

 

 

los jóvenes soldados, bellos y portadores de arrogantes armas, reciben las 

miradas de las muchachas, emocionan al pueblo, representan los 

descendientes de una casta heroica cuyas hazañas desglosa Salaverría una 

por una en uno de sus acostumbrados excursos ditirámbicos: Reconquista, 

peleas por Europa, Conquista de América (Andreu Navarra Ordoño, 2005: 

472-473). 

 

 

Outro instrumento fundamental na formación da nenez foi a prensa infantil, entre a que 

é de destacar dende 1938 até 1949 Flechas y Pelayos, que, baixo a dirección de frei 

Justo Pérez de Urbel, ofrecía á nenez da época ―la instrucción, el deleite, la formación 

humana, religiosa y patriótica que hará de ellos buenos cristianos y excelentes 

españoles‖ (Victoria Sotomayor, 2009: 120). 

                                                 
33

 Reeditada en Madrid: Aguilar, 1953. Volume introducido por unha nota preliminar de Federico Carlos 

Sainz de Robles na que se indica que esta obra foi publicada por primeira vez en 1917. 
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Neste contexto a Literatura Infantil e Xuvenil converteuse nunha ―exaltación de ideales, 

una literatura cargada de mensajes proselistas y maniqueístas‖ aínda que non faltaron 

algunhas obras literarias concibidas ―para el ocio y disfrute de su público y para hacerle 

olvidar aquellos acontecimientos‖ (César Sánchez Ortiz e Pedro C. Cerrillo 

Torremocha, 2009: 83-84).  

 

As mulleres que vivían en territorio franquista ―quedaron relegadas ao papel 

‗estritamente feminino‘ que posteriormente o novo Estado destinou á muller española 

en xeral, á chamada: nai e „esposa exemplar
34

‖
 
(Herminia Pernas Oroza, 2011: 200).  

 

A derrogación en marzo de 1938 da Lei de matrimonio civil e a promulgación nese 

mesmo mes do ―Fuero del trabajo‖
35

 reforzan ―os trazos fundamentais do sistema 

patriarcal, eliminando toda opción que supoña algún cambio nos roles xenéticos 

atribuídos ás mulleres; é dicir, consolida o discurso da domesticidade e da perfecta 

casada‖ (Pernas Oroza, 2011: 208). Na mesma liña sitúase a derrogación da Lei de 

divorcio en setembro do ano 1939 o que supuxo o regreso ao Código Civil de 1889, a 

declaración de nulidade das sentencias de divorcio emitidas por tribunais civís e a 

nulidade dos matrimonios civís contraídos despois dunha sentencia de divorcio de 

matrimonio canónico. 

 

A prohibición xa no ano 1936 nos territorios ocupados por Franco de todos os partidos 

políticos e das plataformas femininas antifascistas recluíu á ilegalidade as iniciativas 

previas. A única organización política de mulleres legal nesa España franquista foi a 

Sección Feminina da Falanxe, creada en 1934, pero con gran desenvolvemento durante 

a Guerra civil. Nun inicio, segundo o seu fundador José Antonio Primo de Rivera, a 

función das mulleres que integraban a Sección era politicamente subalterna e consistía 

en ―encargarse de bordar ‗banderas, brazaletes y demás emblemas‘ falangistas e, 

igualmente, de dispensar ‗atención y visita a los presos (y) heridos o a sus familias‖ 

(Susana Tavera García, 2006: 255). Malia o dito, na práctica estas mulleres de camisa 

                                                 
34

 As cursivas e negriñas son nosas para marcar a tipoloxía. 
35

 Que ―resumió en forma y contenido los criterios patriarcales de género, anticipados y teorizados ya por 

los comentaristas fascistas coetáneos‖ (Susana Tavera García, 2006: 244) e que presentaba claras 

semellanzas no que á perspectiva de xénero se refire á doutras normativas semellantes existentes noutros 

lugares de ideoloxía fascista, tales como Portugal, Italia e Alemaña. 
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azul, dirixidas por Pilar Primo de Rivera, as falanxistas, tamén esconderon armas e 

participaron en violentas escaramuzas.  

 

Nese contexto bélico xurdiron as denominadas, como se viu máis arriba, madriñas de 

guerra (Pernas Oroza, 2011: 200-201), mozas, xeralmente, que, de maneira voluntaria, 

mantiñan correspondencia cos militares do bando nacional ao xeito dunha parella de 

namorados. Ademais de cartas, estas mulleres enviábanlles aos seus protexidos tabaco, 

xerseis, mantas, xornais, medallas relixiosas, escapularios etc. obxectos e palabras coa 

intención de darlles aos combatentes azos e apoio moral. En palabras de Pernas Oroza 

(2011: 201), unha ―institución de carácter semioficial, cuxa actividade representaba o 

apoio simbólico da poboación civil aos combatentes‖. 

 

Amais delas existiron as madriñas de presos, que ―de forma improvisada, foron 

protagonistas de varios casos de solidariedade cos soldados republicanos capturados 

polos franquistas durante a guerra e que non podían recibir axuda dos seus familiares 

que vivían na outra zona‖ (Pernas Oroza, 2011: 202). 

 

Na España republicana, entre 1936 e 1938, como se lembra en Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos (2012: 15-19), o encargado del Ministerio de Instrución Pública e 

Sanidade, convencido da necesidade das transformacións culturais dende a escola 

primaria, emprendeu unha reforma educativa en 1937 para substituír o plan de estudos 

implantado o 26 de outubro de 1901. O novo plan dividía o sistema educativo na escola 

infantil (de 3 a 6 anos) e primaria (de 6 a 14 anos), recoñecía a igualdade de 

oportunidades, daba protagonismo ao pobo ―como actor de los principales 

acontecimientos históricos‖, recomendaba repasar a Historia para fixar a memoria 

histórica e propoñía ―basar la formación moral en el conocimiento de los valores 

humanos‖ (Lara Martínez, 2009b: 72). Así mesmo, o estudo da literatura aglutinábao ao 

redor do antifacismo, de maneira que entre as lecturas recomendadas se atopaban o 

Lazarillo de Tormes e Fuenteovejuna, obras que, segundo Enríquez Calleja (s.a.: 13, 

21), son claros exemplos de ―opresión capitalista‖ e ―típicamente antifascista‖, 

respectivamente. 

 

No que ao ensino medio se refire, dispúxose en 1936 que, a proposta do mestre, o 

mellor alumnado das escolas públicas e doutras sostidas por organizacións sindicais e 
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políticas afíns á República ingresasen nos Institutos de segunda ensinanza. Ese mesmo 

ano creouse un bacharelato de dous anos de duración para traballadores entre 15 e 35 

anos. A través dos institutos obreiros intentábase abrir o ensino á poboación en xeral 

para formar técnicos necesarios na fronte de batalla: en arquitectura, enxeñería, química, 

peritaxe, medicina de campaña etc.  

 

Co fin de axudar a rematar co analfabetismo entre os que loitaban pola República, o 

goberno puxo en marcha unha serie de actividades, entre as que destacan as ―Milicias da 

Cultura‖ (1937) nas que persoas dependentes do Ministerio de Instrucción Pública 

impartían formación elemental nos momentos de descanso entre combates e nos 

hospitais. A estas seguíronlles a finais dese mesmo ano as ―Brigadas volantes de la 

lucha contra el analfabetismo en la retaguardia‖ para alfabetizar ás persoas maiores de 

14 anos nas zonas máis deprimidas culturalmente e que dispoñían de materiais propios 

como a Cartilla del joven campesino, que contiña frases-guía de marcado contido 

político. Como complemento deste labor creáronse escolas nas frontes de guerra, 

pequenas bibliotecas para os batallóns, os Fogares do Soldado e os Hospitais de Sangue, 

por parte da organización Cultura Popular. 

 

Para protexer á infancia evacuada leváronse a cabo outras iniciativas de apoio social, 

tales como: as colonias escolares
36

 con fins pedagóxicos e sociais para dar acubillo, 

alimento e formación. Estas colonias funcionaron, sobre todo, en Cataluña e Levante, 

pero tamén en países europeos e hispanoamericanos que recibiron sobre todo a nenos e 

nenas evacuados, principalmente en Inglaterra, Rusia, Bélxica, Francia e México 

(Miguel de Castro Marcos, 1939: 196-197). 

 

Nos libros transmitíase a ideoloxía deste bando como se ilustra na Cartilla Escolar 

Antifascista e na Cartilla Aritmética Antifascista, publicadas en 1937 polo Ministerio de 

Instrución Pública para ensinar as regras básicas e tamén inculcar a súa visión bélica. O 

Ministerio facilitáballe estas cartillas a aquelas persoas que puidesen exercer a docencia 

e a quen lles fornecían tamén de mapas, maletas-bibliotecas con libros e variado 

material escolar. 

                                                 
36

 Que dependían unhas do Ministerio de Instrución Pública, mentres que outras o facían de entidades non 

oficiais como as Brigadas Internacionais, a Confederación Nacional do Traballo, a Federación de 

Traballadores do Ensino ou Socorro Rojo Internacional e incluso de empresas alimenticias como Nestlé. 
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No que ás mulleres se refire, o devir daquelas situadas no bando republicano foi 

diferente ao das do bando nacional. Algunhas delas participaron de maneira activa no 

conflito bélico ao alistarse de maneira voluntaria en Batallóns organizados. Estas 

mulleres coñecidas por milicianas, como se viu, constituíron unha nova imaxe de 

mulleres, un rol innovador, se ben un decreto de outubro dese mesmo ano 1936 

obrigounas a retirarse da fronte e a realizar tarefas auxiliares.  

 

As milicianas caracterizábanse, como xa se adiantou, pola súa indumentaria (mono azul, 

gorro frixio con borla vermella, mosquetón ao ombreiro, pistola ao cinto). Nun primeiro 

momento foron mulleres libertarias secundadas axiña polas socialistas e comunistas. 

Xeralmente eran mozas obreiras de fábricas, talleres, tendas, oficinas, empregadas do 

fogar, estudantes, aínda que tamén houbo algunhas de maior idade. Na maior parte dos 

casos proviñan dunha contorna nacional española, militar revolucionaria, con familia 

directa nas milicias (pais, irmáns, homes), aínda que tamén houbo algunhas pertencentes 

a outros países, como foi o caso de Mary Low, Simone Weil, Clara Thälman ou Micka 

Etcherveré. 

 

Nunha sociedade no que o analfabetismo era elevado, os carteis tiñan as mulleres, e moi 

especialmente as milicianas, como protagonistas, tanto porque presentaban as súas 

imaxes como porque eran destinatarias das mensaxes que dirixían. Malia o dito, como 

recordan Carmen Alvariño e Mercedes González (2006: 18), seguindo a Mary Nash 

(1999), ―isto non significou unha redefinición das relacións de xénero‖. 

 

Nesta España republicana, igual que no bando nacional, tamén existiron as denominadas 

madriñas de guerra, se ben 

 

 

o seu desenvolvemento foi máis tardío e moi fugaz. Comezaron a aparecer 

cara a 1938, cando xa o afastamento das mulleres da fronte se tiña 

consumado case por completo e desapareceron incluso antes que rematase a 

guerra. O seu carácter foi moi distinto do das súas ‗colegas‘ do bando 

nacional: as madriñas republicanas non se limitaron a escribir cartas aos 

soldados ou a enviarlles paquetes, senón que tamén os visitaban na fronte, 

onde lles facían compañía, lavábanlles a roupa e cociñaban. Estas visitas 

enmarcábanse dentro das ‗campañas de inverno‘ para facilitar comida 
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axeitada aos soldados e manter un contacto directo cos defensores da 

República (Pernas Oroza, 2011: 202).  

Rematado o conflito as consecuencias da guerra fratricida encheron o período que vai 

entre 1940 e 1960. Un período, como analizaron polo miúdo Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos (2012: 35-39), marcado pola propaganda do novo réxime e pola férrea 

censura que eliminaba calquera posibilidade de liberdade. 

 

Os vencedores da guerra, para conseguir unha submisión aos seus propósitos, servíronse 

dunha serie de estratexias dirixidas á poboación civil e de operacións propagandísticas 

que complementaban a acción coactiva do Estado e estaban referendadas polo aparello 

xurídico. Empezaron por crear situacións de medo, por considerar que paralizaban e 

illaban. Seguiron coa infamación, desenvolvida coa intención de minar a dignidade e 

autoestima dos vencidos e do seu núcleo familiar; a incerteza; a benevolencia cara aos 

presos para que sentisen como posíbel o indulto, a liberdade condicional ou unha 

conmutación da pena, un proceso cheo de carreiros administrativos onde a familia tiña 

un papel activo. 

 

Apoiáronse na Igrexa Católica, de maneira que, como apuntou Mirta Núñez Díaz-Balart 

(2009: 42), ―el ejército aportaba el hecho, el golpe y la ejecución militar del triunfo; la 

Iglesia, su representación, el aparato simbólico que llegaba a cada rincón de España y 

fuera de nuestras fronteras‖, xa que os militares desenvolveron dende o comezo ―una 

estrategia de memoria activa autojustificativa, cargando sobre las espaldas republicanas 

las acciones que ellos mismos habían desatado‖.  

 

Relacionadas con estas estratexias estaba a da imposición do silencio propio e os 

descendentes, e a estratexia do branqueamento, ademais da emigración do mundo rural, 

que axudou a romper elos da memoria e o uso que fixeron da nenez, como se puido 

constatar nalgunhas obras literarias dirixidas aos máis novos. 

 

A pesar desta represión levada a cabo, hai que ter en conta que, dende os anos 

cincuenta, o réxime franquista logrou certo recoñecemento internacional e lexitimidade, 

como demostra que en 1951 ingresase na Organización Mundial da Saúde e en 1952 na 

UNESCO; que se asinase en 1953 un Concordato coa Santa Sé e un tratado de 
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asistencia mutua e defensa con Estados Unidos; e que en 1955 España fose admitida na 

Organización das Nacións Unidas, ao que cabe sumar o duro revés sufrido pola 

oposición interna e externa ao réxime cando se viron frustradas as esperanzas que 

puxeran nos posíbeis vencedores da Segunda Guerra Mundial. 

 

O sistema educativo imposto ao rematar o conflito influíu no desenvolvemento da 

literatura que nos ocupa e impregnouse das concepcións franquistas. Así, tanto para a 

distracción (libros de lectura) como para o uso instrumental nas aulas (libros formativos 

e de textos), privilexiábanse aqueles que destacaban os valores da fronte nacional, cos 

que se intentaba ir conformando o imaxinario infantil. O réxime franquista era 

consciente de que, como indicou Even-Zohar (1994: 362; 2007-2011: 50), ―poseer una 

literatura‘ equivale a ‗poseer riquezas apropiadas para un poderoso gobernante‖, unha 

idea que xa imperaba na Grecia antiga onde ―poseer una literatura‖ era un dos 

―indispensabilia del poder‖.  

 

Para conseguir eses obxectivos, durante estes vinte anos promulgáronse varias normas 

para regular as publicacións infantís. A primeira delas foi unha orde ministerial do ano 

1941 que obrigaba aos editores a presentar os seus plans editoriais cada seis meses. A 

esta seguiulle en 1943 un oficio da Vicesecretaría de Educación Popular
37

 que regulaba 

as publicacións infantís a partir da seguinte norma:  

 

 

Solamente deben publicarse aquellos cuadernos en los que se reconozca un 

notable valor educativo, para lo cual los editores deberán seguir la tendencia 

de buscar argumentos en la literatura popular española o de la antigüedad 

clásica y, en general, sobre temas heroicos y morales. 

 

 

Á marxe de ordes interiores da Delegación Nacional de Propaganda dese mesmo ano 

1943, referidas aos trámites burocráticos que se debían seguir á hora de presentar os 

libros infantís á censura previa
38

, interésanos especialmente, en relación á temática da 

                                                 
37

 Que se reproduce parcialmente en Bibliografía Hispánica, julio-agosto de 1943, p. 49. 
38

 Como, por exemplo, un oficio da Vicesecretaría de Educación Popular onde se di, en relación aos libros 

de iniciación á lectura e escritura, que ―habrán de desenvolver, en sus ejemplos, temas religiosos, 

patrióticos y del Movimiento, sin exclusión de ninguno de ellos. La parte gráfica responderá a lo 

expuesto, no debiendo faltar la bandera de España, las del Movimiento y los retratos del Caudillo y de 

José Antonio. El autor tendrá en cuenta la edad de los niños para graduar esta medida‖. 
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Guerra civil española, unha orde de 1944 que atribuía competencias ás Delegacións 

Provinciais de Educación Popular á hora de censurar as publicacións infantís que se 

recollían en volumes de menos de trinta e dúas páxinas, apuntando que coidasen que  

 

 

la literatura destinada a los niños tenga carácter educativo o, por lo menos, 

inocuo a este respecto vigilando especialmente textos que se refieren a la 

Historia de España y al sentido de nuestra cultura.  

 

 

En 1952 creouse a primeira institución especializada na censura de publicacións 

infantís, a Xunta Asesora de Prensa Infantil, destinada a elevar ao Ministerio de 

Información e Turismo un informe sobre a orientación e contido xeral das publicacións 

de carácter recreativo e promover as disposicións necesarias; Xunta cuxas competencias 

foron ampliadas ás publicacións non periódicas a partir dunha orde de 1954. Entre as 

normas promulgadas por esta Xunta cabe resaltar un decreto e unha orde ministerial de 

1955 que nos seus Regulamentos clasificaban as publicacións infantís segundo a súa 

forma externa, o seu contido
39

 ou o público ao que ían destinadas xa que estabelecían 

unha separación clara entre sexos tanto no lectorado infantil como no xuvenil: 

publicacións para nenos, para nenas, para nenos e nenas, para adolescentes de sexo 

masculino e para adolescentes do sexo feminino. Así mesmo fixábanse unhas normas 

para evitar, á hora de redactar e ilustrar o contido das publicacións infantís, respecto da 

relixión, a moral, os punto de vista psicolóxicos e educativos, os aspectos patrióticos e 

políticos
40

, e os puntos de vista literarios, artísticos e técnicos. 

 

Á vista das inconsecuencias e contradicións nas que incorreron os censores, o profesor 

Manuel Abellán (1980: 88-96) non dubidou en estabelecer unha división entre dous 

tipos de criterios fixos, que ―hacen referencia a la intocabilidad y respeto al sistema 

institucional implantado por el franquismo, sus principios ideológicos o sus presuntas 

fuentes de inspiracion y las leyes que tendían a configurar una sociedad acorde con 

                                                 
39

 Diferénciase entre publicacións formativas, ―cuando persigan una finalidad predominantemente 

educativa o cultural‖, e recreativas, ―si se proponen fundamentalmente el entretenimiento, aunque con un 

trasfondo intelectual, moral y artístico‖. 
40

 Á vista deste Regulamento a representación da Guerra civil española debía considerarse unha temática 

sobre a que absterse os autores para non ―fomentar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, 

envidia, rencor o venganza entre las clases sociales‖ o atentar ―contra los valores que inspiran la 

tradición, la historia y la vida española‖.  
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ellos‖ e que se reducían a catro (moral sexual, opinións políticas, uso da linguaxe e a 

relixión, entendida como institución e xerarquía), e criterios variábeis, que ―estaban 

relacionados con una determinada manera de considerar la moral pública y eran 

transcripción literal de los principios imperantes en el integrismo católico‖.  

 

Se observamos os libros de texto, é dicir, os manuais de Historia da literatura 

publicados durante estas dúas décadas podemos comprobar, como fixo José María 

Gómez Herráez (2010: 394-ss) que durante os anos corenta dábase ―una tendencia 

marcada a priorizar determinados autores, a prescindir de algunos y a ponderar las 

aportaciones de otros en función de su grado de concordancia con las posturas 

ideológicas y morales ahora sostenidas‖ e que o ensino da Literatura  

 

 

se basaba en una retahíla de nombres de los que el alumno debía recordar 

sus títulos, algunas notas biográficas tópicas y su encasillamiento en una 

época, estilo o generación, a modo de compartimentos estancos, sin analizar 

a fondo ninguna obra ni las condiciones en las que ha sido creada.  

 

 

A pesar de realizarse comentarios estes só se destinaban a ―resumir el argumento, 

valorar el estilo, agregar notas eruditas sobre algunos aspectos y juzgar algún 

pensamiento del autor por su valor humano, moral, religioso o patriotico, sin estimar el 

contexto en que había sido producida‖ cada obra.  

 

En relación coas enciclopedias xerais, libros de lectura e textos extraescolares, Gómez 

Herráez (2010: 414-415) observou como se inculcaba na nenez ―pautas de pensamiento 

y de comportamiento a través de temas y ejercicios que, en principio, tenían otras 

finalidades básicas, como la lectura, el cálculo o la ortografía‖. O réxime franquista, 

debido á súa necesidade de confirmarse, buscou obxectivos ideolóxicos, consciente de 

que os valores e comportamentos aceptados tacitamente preséntanse como convenientes 

en calquera sistema de ensino. 

 

Sirva de exemplo a Gramática (Edelvives, 1958) onde se inserían expresións como ―El 

Caudillo es un hombre extraordinario‖ ou ―también nos decía el jefe [del Frente de 

Juventudes] que todos los niños españoles tenemos que ser buenos y valientes, y seguir 
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las órdenes de nuestro Caudillo Franco‖ e exercicios finais de redacción sobre temas 

como ―El soldado‖, ―Un campamento del Frente de Juventudes‖ ou  ―El glorioso 

Alzamiento Nacional‖. 

 

Ao lado desta produción, orientada polo réxime, aínda que máis timidamente, debido á 

censura
 41

, ao medo e ás represalias, tamén se ía transmitindo a ideoloxía dos vencidos 

por medio da educación asistemática, é dicir, a que se realizaba oralmente, pois era a 

que funcionaba como referente a través de institucións varias como, por exemplo, a 

familia, dende onde se lembraban valores dos vencidos e por medio dalgunha 

publicación que foi capaz de burlar a censura.  

 

A partir de 1960 e até a morte do Xeral Franco, seguindo a Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos (2012: 47- 50), iniciouse un período de apertura do réxime da man da 

modernización económica experimentada en España dende finais dos anos cincuenta 

que conduciu ―al colapso de la dictadura‖ debido a que a partir de abrirse as fronteiras e 

os mercados exteriores, como indicou Francisco J. Romero Salvadó (2010) chegaron a 

España o turismo, o cinema, a televisión e a literatura con ideas e valores modernos, de 

tal modo que os españois comezaron, de forma gradual, a aprender a imitar e 

identificarse coas institucións e formas de vivir dos europeos occidentais. Callou así 

unha sociedade civil máis plural e complexa e a ditadura pasou a ser considerada por 

moitos sectores sociais como un anacronismo político que ademais obstaculizaba o 

desenvolvemento do futuro. 

 

A pesar destes cambios producidos na sociedade española e manifestados polas 

retóricas oficiais pervivía o antigo discurso coa intención de manter as divisións, por iso 

é polo que se seguiron a producir actos violentos para que a poboación vivise nun clima 

de medo. Non se variou o discurso para integrar a herdanza de vergoña e culpa porque 

ninguén quería remarcar que a violencia, sufrida por uns e executada por outros, foi, 

como apuntaron Gutmaro Gómez Bravo e Jorge Marco (2011: 328), ―el verdadero acto 

fundacional, base del consenso social de la dictadura‖, que se estabilizou grazas á 

coacción e ao consenso. 

 

                                                 
41

 Regulada no Decreto de 23 de setembro de 1941 sobre autorización para a publicación de obras, e de 

forma específica a censura previa na Orde de 23 de marzo de 1946. 
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Un paso moi importante para o fin deste traballo supúxoo a promulgación da Lei de 

Prensa e Imprenta en 1966, que eliminou a censura previa, salvo nos estados de guerra e 

de excepción, aínda que o Ministerio de Información e Turismo seguía contando con 

instrumentos de intervención, como eran: posuír todos os dereitos sobre as publicacións, 

menos o dereito para imprimir que se recoñecía ao editor; poder censurar partes dun 

libro, desaconsellar que se publicase, secuestrar a publicación; contestar as consultas 

voluntarias
42

 con respostas como: publicación desaconsellada; autorización íntegra; 

petición de supresión dalgunhas pasaxes; esixir presentar a tradución de obras orixinais 

en lingua estranxeira; solicitar un depósito obrigatorio das publicacións periódicas para 

permitir a súa publicación. Neste último caso, a administración podía dar unha resposta 

que consistía nunha autorización directa; dar silencio administrativo ou negar a 

publicación.  

 

Tres anos máis tarde, en 1969, aprobouse o Estatuto de Publicacións Infantís e Xuvenís 

do que, entre outros aspectos que entroncan coa temática tratada neste traballo, 

resaltamos que as publicacións pasaron a clasificarse en tres categorías segundo a idade 

do lectorado ao que van destinadas especificamente
43

, sen estabelecer distincións en 

función do sexo; que se reitera o interese por acentuar ―el respeto a los valores 

religiosos,  morales, políticos y sociales que inspiran la vida española‖; e por evitar a 

representación textual e icónica de escenas ou argumentos que resalten ―el terror, la 

violencia, el sadismo, el erotismo, el suicidio, la eutanasia, el alcoholismo, la 

toxicomanía o demás taras sociales‖ ou exalten estímulos que susciten ―sentimientos de 

odio, envidia, rencor, desconfianza, insolidaridad, deseo de venganza, resentimientos, 

falsedad, injusticia o culto desproporcionado y ambicioso de la propia personalidad‖. 

Todas as publicacións debían someterse a ―la previa autorización administrativa‖
44

 e a 

Administración promovía medidas de fomento para cuxa concesión tiña en conta, en 

relación co contido, 

                                                 
42

 Que podía facer á administración calquera responsábel da difusión dunha obra. Esta práctica axiña se 

converteu en obrigatoria porque a moitas editoriais denegábaselles o número de inscrición no Rexistro de 

Empresas Editoriais. 
43

 Infantís, as dirixidas ―exclusivamente a menores de catorce años‖; xuvenís, ―exclusivamente a mayores 

de catorce años y menores de dieciocho‖; e infantís e xuvenís, destinadas ―indistintamente a un público 

lector de edad inferior a los dieciocho años‖.  
44

 No caso das publicacións periódicas había que presentar un exemplar cuadriplicado, firmado polo 

director ou a persona en quen se delegase, indicando o día ou número onde se inserían os textos 

presentados; e nas publicacións unitarias, un exemplar duplicado, firmado polo editor, o autor, o tradutor 

ou o impresor, segundo correspondese. 
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la importancia de su labor respecto a los valores religiosos, morales, 

humanos, patrióticos, sociales, culturales y estéticos en orden a la debida 

formación de los lectores, así como el acertado equilibrio de sus temática y 

de la proporción entre la parte literaria y la gráfica.  

 

 

Malia a pretendida ―liberalización‖ exposta na lei de prensa de 1966 e a como o réxime 

se presentaba afirmándose como un Estado de dereito, España seguiu sen sentila ao 

carecer da legalidade democrática, como denunciaron a Comisión Internacional de 

Xuristas, outros organismos internacionais e a oposición antifranquista na reunión 

realizada en Munich en 1962. 

 

Para tentar solucionar esta problemática, creouse en 1963 o Instituto de Opinión 

Pública, organismo que comezou as súas actividades realizando un estudo dos medios 

de comunicación existentes en España. Suprimíronse moitas, flexibilizouse a censura 

previa, ―la doble censura que ejercía el Ministerio de Asuntos Exteriores o la censura 

militar sobre el tema de la guerra civil‖, e reforzouse o control da política de 

información, aínda que os esforzos centráronse en elaborar unha nova lei de 

información pero sen deixar de ―presionar a la Iglesia para que metiera en vereda las 

publicaciones dependientes de sus organizaciones, en particular la Acción Católica, 

excluidas de la censura previa‖ (Javier Muñoz Soro, 2008: [114]).  

 

Os intentos caeron en saco roto ao declararse en xaneiro de 1969 o estado de excepción 

en todo o país, restabelecéndose a censura previa como se expoñía na lei de 1966, xa 

que moitos consideraban á prensa e aos libros os culpábeis das críticas ao réxime 

franquista que aparecían na prensa internacional. Esta censura previa só se mantivo 

durante tres meses, de tal forma que a lei de 1966 ―no tardó en convertirse en un fuerte 

motivo de desunión gubernamental, al comprobarse sus consecuencias en la práctica‖ 

(Muñoz Soro, 2008: [124])
45

. 

 

                                                 
45

 En relación á historia da educación e aos cambios que nela se deron en todos os sentidos, incluídos os 

relacionados coa coeducación e igualdade de xénero, cómpre revisar as obras de Antón Costa (1989a, 

1989b, 1996, 2004 e 2007). 
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No que ás mulleres se refire, neste momento, aínda que menos ao final do período, ―Ser 

nai, muller, filla ou irmá de rojo converteuse nun delito susceptíbel de ser duramente 

castigado‖ (Pernas Oroza, 2011: 207), mais a represión tamén se produciu non só por 

delegación, senón pola súa propia militancia ou identidade política. Por estes motivos  

 

 

as derrotadas axiña puideron comprobar que a súa devaluación como seres 

sociais ía unida á liquidación das normas constitucionais que propiciaran a 

igualdade sexual durante a República: sufraxio, matrimonio civil, divorcio, 

coeducación, incorporación ao mercado laboral, canles de participación 

política e sindical etc. (Pernas Oroza, 2011: 203). 

 

 

Como lembra Marco (2011:7-8),  

 

 

Coa represión, que se xeneralizou coa vitoria das tropas franquistas en 1939, 

centos de mulleres, comprometidas coa legalidade e cos valores cívicos e 

sociais que representaba a República –e, posteriormente, coa guerrilla 

antifranquista-, foron perseguidas, encarceradas, torturadas, violadas, 

peladas, fusiladas, recluídas en campos de refuxio e/ou exterminio, 

inhabilitadas; tiveron que partir cara o exilio ou viviron un exilio interior.  

 

 

Polo dito foron moitas as mulleres fusiladas, como xa se sinalou, tanto durante como 

despois da guerra, moitas as paseadas ou as xulgadas en tribunais de aparente 

legalidade, moitas as represaliadas e as humilladas (Marco, 2011; Pernas Oroza, 2011). 

Entre as máis sacrificadas, atópanse as rapadas ou peladas ―que se ven privadas dun 

símbolo de beleza e coidado persoal ao tempo que quedan marcadas socialmente 

mediante un castigo que se pode visualizar día a día‖ (Pernas Oroza, 2011: 205).  

 

Outras formas de humillación eran a exhibición pública do corpo feminino en público e 

as torturas físicas (mulleres ás que lles arrincaban as unllas, ás que se lles queimaban o 

corpo, ás que violan etc), así como tamén as torturas psicolóxicas derivadas en moitas 

ocasións dos rexistros realizados polos falanxistas e gardas civís (xeralmente nocturnos) 

aos fogares de mulleres, nais, fillas ou irmás de fuxitivos ou detidos nos que as 
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ameazas, maltratos físicos, desfeitas do fogar ou roubos tiñan lugar e que mesmo, en 

ocasións, daban lugar ao desterro familiar, ás chamadas mulleres desterradas. 

 

Tamén cómpre salientar, neste período, as xa citadas mulleres encarceradas, 

amontoadas e tratadas en pésimas condicións, cando non maltratadas nos cárceres de 

mulleres, almacéns de reclusas que xeralmente superaban en gran medida o aforo para o 

que estaban construídos, como os xa citados. Parella a estas figuras, estarían as 

denominadas mulleres nómades ou itinerantes, por estar en constante estado de 

incerteza dende as detencións dos seus familiares, buscar o paradoiro das vítimas para, 

unha vez localizadas, acompañalas no periplo por diferentes cárceres tratando de 

achegarlle ―axuda material, afecto e información do que acontecía no exterior‖ (Pernas 

Oroza, 2011: 206) de maneira que este deambular se traducía nunha ―imaxe de mulleres 

avellentada, asustada e sen apenas vitalidade‖ (Pernas Oroza, 2011:206). 

 

Outras, coa pretensión de evitar eses abusos (cárcere, torturamentos etc.) e co obxectivo 

de sobrevivir e subsistir, colleron camiño a outros países converténdose en mulleres 

refuxiadas ou buscaron acubillo nos montes ou nas casas nos momentos previos á 

guerrilla organizada dos anos corenta
46

 converténdose en mulleres guerrilleiras ou 

mulleres fuxidas. Estas clasifícaas Marco (2011) en guerrilleiras de monte, que 

convivían nos refuxios e axudaban os seus compañeiros nas batallas, sabían manexar 

armas e participaban en combates coa Garda Civil, e guerrilleiras da chaira, dedicadas 

aos labores de loxística (levaban correos, servían de enlace con outras persoas, avisaban 

dos lugares nos que podían estas as autoridades próximas ao réxime, conseguían 

armas...). 

 

Para Pernas Oroza (2011: 203) estas últimas, as guerrilleiras da chaira, ―chegaron a 

vertebrar a loita política no mundo rural e da súa importancia teñen falado os seus 

compañeiros‖, se ben en actas de consellos de guerra, informes de prensa, eclesiásticos 

e da Garda Civil son cualificadas como ―prostitutas de rojos‖ ou ―queridas de los 

guerrilleros‖, infravalorando o papel destas a nivel político e xulgándoas pola súa vida 

privada, cuestión que tamén critica Marco (2011). Así, sen ser fuxidas propiamente 

ditas, axudaron os homes do monte, sobre todo, abastecéndoos de víveres e de roupa ou 

                                                 
46

 Como foi o caso da Federación de Guerrillas creada en 1942 e do Exército Guerrilleiro Galego creado 

no ano 1944. 
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abrindo casas de apoio a través dos seus contactos para acoller familias ás que os 

soldados afíns a Franco incendiaran as casas por amosarse contrarios ao réxime. O seus 

labores de enlace leváronas a desempeñar un traballo verdadeiramente arriscado e 

moitas estiveron presas, foron obxecto da máis cruel represión ou entregaron a vida por 

esta causa. 

 

As guerrilleiras amosaron un novo rol da muller, se ben é certo que foron en certo 

senso mitificadas. O feito de que as consideradas bandoleiras a raíz da promulgación do 

Decreto-Lei sobre Bandidaxe e Terrorismo (1947) exercesen en maior ou menor medida 

unha actividade política e, por tanto, pública, derivou nunha incomprensión e 

rexeitamento, así como no silenciamento e esquecemento, pois traspasaron as barreiras 

da domesticidade. Como lembra Marco (2011: 10), ―Elas representaban para os 

franquistas a antítese do que entendían debía ser unha muller decente‖.  

 

Ás nomeadas súmanse as militantes da solidariedade (Marco, 2011; Pernas Oroza, 

2011), mulleres que axudaron a persoas comprometidas coa República, como podían ser 

homes significados da esquerda (concelleiros republicanos, responsábeis de centros, 

asociacións, de organizacións sindicais etc.).  

 

En xeral, deixando a un lado, o modelo de mulleres que se perseguía pola súa 

implicación coa República, despois da Guerra civil e  

 

 

durante todo o réxime franquista as españolas víronse sometidas a unha 

forte represión respecto dos avances que para elas supuxera a segunda 

República e non só isto, senón que tiveron que camiñar cara atrás, foron 

tratadas como menores de idade e aínda convencidas das bondades da 

España Nueva, perderon a independencia económica, legal e sexual 

(Alvariño e González, 2006: 30). 

 

 

Isto foi debido a que no estado dictatorial instaurado os dereitos electorais 

evidentemente eran inexistentes e a única organización política de mulleres permitida 

era a Sección Feminina da Falanxe, a cuxos membros lles foi encomendada a tarefa de 

formar a todas as mulleres españolas.  
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Para o novo réxime a misión das mulleres era a maternidade, xa que esta, xunto coa 

igrexa e o fogar, eran o espazo de seu para as mulleres. Para isto, o modelo que o 

franquismo precisaba era o da esposa-nai abnegada e submisa, próximo ao do ―anxo do 

fogar‖ decimonónico. Con este fin a Sección Feminina da Falanxe presentáballe ás 

mulleres un modelo que entroncaba coa tradición católica máis conservadora e que as 

convertía nunha sombra do home caracterizada pola fraxilidade, submisión e espírito de 

sacrificio, trazos que amosaban a súa feminidade. As mulleres debían imitar un modelos 

recuperados da tradición católica e que eran ―explicados nos numerosos textos 

relixiosos dirixidos ao adoutrinamento das nenas‖ (Pernas Oroza, 2011: 208), e mesmo 

en libros como La perfecta casada (1583), de frei Luís de León, que foi obxecto de 

diversas edicións e mesmo recorrente agasallo de vodas. 

 

A través, sobre todo, do ―Servicio Social‖
47

, aínda que tamén doutras institucións
48

, a 

Sección Feminina exerceu certa función de control do réxime e promoveu actividades 

de tipo asistencial, de ―formación‖ e de adoutrinamento. Cunha duración de seis meses, 

era obrigatorio para todas as mulleres solteiras de entre dezasete e trinta e cinco anos
49

 e 

supoñía a formación en materias de Relixión, Política e Fogar cuxas avaliacións se 

recollían na cartilla denominada ―Ajuste de los trabajos‖. A non obtención do 

certificado era indispensábel para conseguir emprego na administración pública, para 

conseguir o pasaporte, o carné de conducir e para calquera tipo de diploma. A 

realización deste ―Servicio Social‖, vixente até 1977, aínda que xa moito máis lixeiro 

dende finais dos anos sesenta, tamén supoñía acatar a disciplina e a xerarquía pois as 

faltas de obediencia eran consideradas infraccións graves e supoñían días adicionais de 

servizos.  

 

                                                 
47

 Unha das estruturas máis significativas da Falanxe que, reorganizada no ano 1940 como ―servicio al 

Estado‖, estaba destinada ―a la formación de la futura madre de familia y a la promoción de actividades 

asistenciales y de beneficiencia‖ (Giuliana Di Febo, 2006: 232). 
48

Caso das ―Escuelas del Hogar‖ e das ―Hermandades de la Ciudad y el Campo‖ (estas últimas, por 

exemplo, organizadas en Granxas Escolas, tentaban nas zonas rurais ―crear pequeñas actividades 

empresariales ‗familiares y caseras. Se impartían cursos de apicultura, sericultura, cunicultura, 

horticultura junto a la educación religiosa y política, y a una actividad dirigida a valorar los productos 

regionales‖ (Di Febo, 2006: 232-233), formación coa que se pretendía, sobre todo no sur de España, onde 

a represión foi máis dura, mellorar dalgún xeito a situación dramática das campesiñas que traballaban de 

sol a sol.  
49

 Estaban exentas de realizalo as mulleres enfermas, as casadas, as viúvas con descendencia, as monxas, 

as primoxénitas de familias numerosas (máis de oito irmáns) ou aqueloutras obrigadas a traballar para 

manter a familia. 
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Amais da formación da poboación feminina, a Sección Feminina da Falanxe era 

responsábel do adoutrinamento das rapazas que entraban na súa formación, as 

falanxistas, modelo alternativo, segundo Kathleen Richmon, da esposa e nai que 

procuraba o réxime (Alvariño e González, 2006: 33). Estas mulleres, pertencentes á 

clase media e alta, xeralmente eran solteiras e ―tiñan unha forte imaxe de liderazgo que 

contrastaba moito coa mensaxe de subordinación e submisión que ensinaban‖ (Alvariño 

e González, 2006: 33).  

 

Atendendo ao comentado e segundo o recollido por Giuliana Di Febo (2006: 233-234) 

da Enciclopedia Elemental, un dos manuais da época dirixido ás mestras das Escolas de 

Formación e ―A todas las maestras‖, os modelos a seguir polas mulleres eran: ―Para las 

falangistas el modelo de las camaradas que, callada y abnegadamente pasan los días en 

disciplinada servicio a la Falange; para las madres es la mujer del Libro de los 

Proverbios‖.  

 

Ademais das mulleres sinaladas, o reverso da esposa-nai sería o representado polas 

mulleres caídas, como sinala Mirta Núñez (2003), aquelas que pola miseria xerada pola 

guerra e, sobre todo, polas dúas décadas de autarquía, viron na prostitución 

clandestina
50

 unha saída (neste traballo, como xa se indicou, prefírese denominalas 

prostitutas).  

 

No que ao sistema educativo se refire a política inicial do réxime franquista supuxo un 

claro retroceso para o acceso das mulleres aos diferentes niveis educativos en cuxos 

planos de estudo se incluían materias relacionadas co fogar e a economía doméstica. As 

reformas educativas introducidas, que directa ou indirectamente incidirían na formación 

das mulleres
51

, non impediron que o ensino seguise sendo discriminatorio ―ó nega-la 

igualdade entre os sexos‖ e ao prohibir ―a coeducación por considerala antimoral e 

antipedagóxica e contraria ós principio do ‗Glorioso Movemento Nacinal‖ (Rita 

Gradaílle Pernas, 2004: 148). 

 

                                                 
50

Até 1956 non se ilegalizou a prostitución, de xeito que até ese momento eran legal a prostitución 

realizada en espazos pechados o que dá conta da dobre moral do réxime. 
51

 Por nomear algunhas das que matizaron a Lei Moyano aínda vixente, pénsese, por exemplo, na Lei de 

Reforma da Segunda Ensinanza (1938), na Lei de Ordenación Universitaria (1943), na Lei de Educación 

Primaria (1945), na Lei de Bases de Ensino Medio e Profesional (1949) ou Lei de Ordenación de Ensino 

Medio (1953). 
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Tanto a Educación Primaria feminina como o Bacharelato diferenciaba a currículo das 

mulleres e o dos homes. Para as mulleres todo ía encamiñado á vida no fogar, o 

matrimonio e a maternidade, de maneira que, o Bacharelato
52

, por exemplo, ―implicaba 

poder matricularse das materias tradicionalmente consideradas como de ‗adorno‘, xa 

que non tiñan máis que esa finalidade‖ (Gradaílle Pernas, 2004). Malia isto, o número 

das mulleres que cursaban esta etapa educativa foi incrementándose así como o réxime 

se ía abrindo por esixencias exteriores. 

 

No que ao eido laboral se refire, a incorporación das mulleres ao traballo era, en certo 

senso, penalizado e, no caso de darse, facíase en profesións ―que supuxeran unha 

prolongación do seu dobre papel de esposa e nai‖ (Gradaílle Pernas, 2004), caso de 

mestras e enfermeiras. Dende esta perspectiva disuadíase ás mulleres de que realizasen 

o bacharelato e animábase a que se decantasen por unha formación profesional, o que 

limitaba o acceso á universidade. 

 

Pero, a pesar do comentado, é de salientar que dende inicios dos anos sesenta, España 

experimentou un ―desarrollismo‖ orixinado polo Plan de Estabilización de 1959 e o 

vizoso desenvolvemento económico mundial. O réxime franquista pasou dos anos do 

―estraperlo, dos fielatos, do racionamento e do prato único‖ a unha segunda época na 

que emprendeu unha política económica sensibelmente diferente, que se plasmou 

nunhas notorias transformacións económicas e sociais (Ramón Villares, 2004: 428-

429). Ao despegue da industria, uníronse o xurdimento do sector servizos e o 

fortalecemento da burguesía financeira, ao mesmo tempo que medraban os 

asentamentos urbanos, había unha maior mesocratización da sociedade e comezaban a 

gurgullar na clandestinidade incipientes movementos opositores e de esquerda, que 

alentaban loitas campesiñas, folgas obreiras e manifestacións estudantís.  

 

A necesaria modernización do réxime nos anos sesenta obrigouno a modificar algúns 

dos posicionamentos respecto ao universo feminino, se ben estes cambios ―foron moi 

lentos e contraditorios, ás veces case invisíbeis‖ (Alvariño e González, 2006: 37). A 

nova sociedade, cada vez máis industrializada, e o desenvolvemento económico 

permitiron unha remodelación do sistema educativo no que, aínda que a Igrexa seguía 

                                                 
52

Por outra parte ―impregnado dun sentido social claramente elitista‖ (Rita Gradaílle Pernas, 2004: 148). 
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exercendo un control practicamente absoluto sobre todo na educación das mulleres, a 

partir de 1964 a educación fíxose obrigatoria até os catorce anos, de xeito que isto 

serviu de acicate para que as mulleres se seguisen incorporando á formación, ―nun país 

onde aínda eran moitas as mozas que non ían á escola ou só o facían esporadicamente‖ 

(Alvariño e González, 2006: 38), pois non hai que esquecer que o bacharelato supoñía 

un esforzo económico para as familias que  

 

 

estaba moito menos xustificado no caso das fillas xa que as súas 

expectativas laborais eran menores –ou como último recurso se non se 

casaban–, de forma que se había que elixir, o que estudiaba era o varón, ou 

algún dos varóns. (Sanchidrián, 1999: 598) 

 

 

Como consecuencia, non cursar estes estudos supoñía o abandono prematuro do sistema 

educativo por parte das mulleres e polo tanto a súa incorporación, o máis inmediata 

posíbel, ao mercado laboral ou simplemente esperar na casa o casamento.  

 

Malia o dito, o desenvolvemento económico e a apertura social dos anos sesenta 

posibilitaron o incremento do número de alumnas nesta etapa educativa, mesmo nas 

Universidades, nas escolas de Maxisterio e de Enfermería, entre outras, así como o 

estabelecemento de medidas para paliar as deficiencias educativas detectadas que se 

recolleron en 1969 no denominado Libro Branco de Educación, publicado polo 

Ministerio co título La educación en España. Bases para una política educativa.  

 

De forma paralela a todo o comentado, consonte se flexibilizou o réxime, dende 

mediados os anos sesenta foron agromando, dende a clandestinidade, organizacións 

estudantís, sindicatos ou partidos políticos que centraban os seus esforzos contra a 

ditadura se ben tamén ían xurdindo en moitos deles reivindicacións de tipo feminista. É 

o caso, por exemplo do Movemento Democrático de Mulleres en 1965 (en Galicia con 

presenza dende 1968) vinculado primeiramente ao Partido Comunista, ilegal até 1977.  

 

Moitas desas agrupacións clandestinas de mulleres que foron xurdindo aproveitaron o 

rexistro de asociacións legais creado polo franquismo a comezos dos anos setenta para 
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adquirir certo carácter legal e iniciar actividades de concienciación entre as mulleres e 

mesmo entre os homes liberais e demócratas.  

 

Estes pasos previos cristalizaron, no que ao sistema educativo se refire, na aprobación 

da Lei Xeral de Educación e Financiamento da Reforma Educativa de 1970, coñecida  

 

como ―Lei Villar Palasí‖, que recollía a posibilidade de ensinar en todas as linguas que 

se falaban en España e provocou plans educativos xerais que permitiron comezar unha 

morna renovación da produción para a infancia, a nenez, adolescencia e mocidade ao 

incluír temáticas que rompían con algúns tabús e rupturas provocadas pola fronte 

nacional ao gañar a Guerra civil española, minando a apertura sociopolítica e cultural 

iniciada a comezos dos anos vinte en España.  

 

Mentres o sistema educativo español se ía perfilando co desenvolvemento desta lei de 

1970, en 1974 indicáronse as orientacións pedagóxicas que debían rexer a Educación 

Permanente de Adultos e tamén o Réxime xurídico dos Centros non estatais de ensino. 

Ao ano seguinte aprobouse o plan de estudos de Bacharelato, que incluíu a regulación 

do Curso de Orientación Universitaria (COU), aínda que o Bacharelato Unificado 

Polivalente (BUP) non se implantou até o curso 1975-1976.  

 

Cómpre resaltar que, entre os manuais que abordan este período e a temática que nos 

ocupa, era moi usada a Historia de la literatura española (Vicens Vives, 18ª ed., 1974), 

de José García López, onde, ao referirse á novela de posguerra, destaca  

 

 

marcadas tendencias a contar con protagonistas-niños y a tratar, desde 

posturas diversas, el tema de la guerra, aspectos que en último término 

tendrían un fundamento psicológico, tanto por la incertidumbre del 

momento histórico vivido como por la participación activa que los 

narradores habían tenido en el conflicto (Gómez Herráez, 2010: 402).  

 

 

Ademais a Lei Xeral de Educación de 1970 anunciaba certo sesgo democrático ao 

pretender, entre os seus principios, a igualdade de oportunidades, aínda que  
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O pretendido espírito democrático e conciliador co que nace esta Lei non 

vería cumpridos os seus obxectivos no que respecta a unha nova 

consideración da identidade de xénero, porque de entrada non conseguiu 

rompe-las barreiras formais que existían, e que de feito, diferenciaban a un e 

outro sexo. Independentemente da orientación e diferenciación curricular, o 

aumento da educación formal das mulleres inscribíase dentro da gran 

expansión educativa que tivo lugar como consecuencia do desenvolvemento 

económico das décadas anteriores (Gradaílle Pernas, 2004: 150).  

 

 

Dela desapareceron as materias específicas que dende o inicio do réxime formaban parte 

do currículo feminino coa intención de que fosen acordes á función de nais e esposas 

que as mulleres debían levar a cabo, se ben na práctica o que fixo foi simplemente 

adaptar o modelo masculino e darlle a oportunidade ―ás nenas de poder participar no 

currículo historicamente deseñado para os varóns, contribuíndo así a unha 

desvalorización do mundo doméstico e unha minusvaloración das tarefas entendidas 

tradicionalmente como femininas‖ (Gradaílle Pernas, 2004: 150). 

 

Non obstante, como se viu, a Lei Xeral de Educación de 1970 trouxo consigo unha serie 

de transformacións que incidiron significativamente na evolución do nivel educativo 

das mulleres, tales como a expansión do ensino público e, á súa vez, unha reorientación 

na política educativa española que se inclinou, a partir deste momento, a favor do ensino 

público como compensador da desigualdade de oportunidades entre as que se inclúen as 

derivadas da función de xénero. 

 

Así as cousas, no eido laboral as mulleres foron ocupando lentamente responsabilidades 

profesionais (en xeral vinculadas coas industria téxtil e a confección, a función pública e 

o comercio), se ben é certo que os soldos que recibían eran inferiores aos dos varóns. É 

de salientar que houbo ámbitos profesionais nos que comezaron a exercer con forza, 

como foi nos distintos niveis do ensino, sobre todo no universitario, na avogacía etc. 

 

Todo o comentado permitiu á aparición de mulleres con formación e mulleres 

traballadoras fóra do fogar que reinvindicaban os seus dereitos como traballadoras en 

igualdade co home, liberadas, pois agora están máis formadas e aínda que seguían a ter 

as limitacións marcadas polas leis e polo réxime estabelecido, rebelábanse contra as 
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normas, reivindicaban os seus dereitos e comezaban a realizar grandes cambios nas 

convivencias tanto no traballo coma no fogar.  

 

 

A morte do ditador en 1975 supuxo o inicio da Transición Española cara á Democracia. 

Unha vez proclamado El Rei de España Juan Carlos I, destinado como herdeiro ao trono 

segundo o estipulado pola Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado vixente dende 

1947, prodúcese en xullo de 1976 o cesamento do Presidente do goberno Carlos Arias 

Navarro despois de que o seu plan de reforma política fose rexeitado polas Cortes.  

 

A partir deste momento El Rei, segundo a lexislación vixente, designou en xullo de 

1976 a Adolfo Suárez como presidente do novo goberno, quen lle enviou ás Cortes un 

novo proxecto de Lei para a Reforma Política en outubro de 1976, proxecto que 

posteriormente foi aprobado en referendo seguindo os requisitos esixidos. Esta Lei para 

a Reforma Política supoñía unha alteración das Leis fundamentais do período franquista 

e posibilitaba a creación do novo sistema democrático.  

 

Neste contexto foi no que xurdiu, despois doutros atoutiños máis ben clandestinos, o 

verdadeiro movemento feminista que, no caso galego, tivo como primeira agrupación 

representativa a Asociación Galega da Muller (1976), ―primeira organización galega 

declaradamente feminista que aglutinaba núcleos de mulleres de Ourense, Lugo, Ferrol, 

Vilagarcía, Vigo, A Coruña, Santiago e Pontevedra‖ (Castro e Reimóndez, 2013: 80), á 

que se lle sumaron moitas outras, tales como a Asociación Democrática da Muller 

Galega, a Unión de Mulleres Galegas ou a Asociación Universitaria para o Estudo da 

Problemática da Muller, posteriormente agrupadas na Coordinadora de Organizacións 

Feministas Galegas.  

 

A través do Real Decreto 20/1977, do 18 de marzo, por iniciativa do goberno de Adolfo 

Suárez, foron convocadas as primeiras eleccións xerais e libres despois dunha ditadura 

de corenta e un anos, uns comicios de carácter histórico pois dende os tempos da 

Segunda República non se tiveran dado outras eleccións. O obxectivo destas era a 

constitución dunhas Cortes Constituíntes que lexislaran a nova Constitución coa que se 

finalizaría a reforma do sistema franquista que dende 1939 rexera as institucións. Nestas 

novas Cortes Constituíntes a aposta clara e maioritaria dos votantes foi para os partidos 
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de centrodereita e centroesquerda, con Adolfo Suárez e Felipe González á cabeza, 

respectivamente, da Unión de Centro Democrático e do Partido Socialista Obrero 

Español, se ben existiron outros grupos políticos con representación parlamentaria que 

tamén participaron na elaboración do novo marco constitucional, como foi o caso do 

Partido Comunista que nos anos previos se distinguira pola súa loita contra o 

franquismo e tivera a hexemonía da esquerda. 

 

Arredor desas mesmas datas, en diferentes puntos da xeografía española comezaron a 

ter lugar actividades relacionadas coa reivindicación feminina, de xeito que nese mesmo 

ano 1977 en Galicia, por exemplo, comezou a celebrarse o Día da Muller Traballadora 

con mesas redondas, charlas, manifestacións, mitins etc. Estas actividades en moitas 

ocasións esixían a despenalización e a amnistía dos ―delitos específicos da muller‖, tales 

como o adulterio ou o amancebamento, e reclamaban a legalización do aborto, o acceso 

aos anticonceptivos libres e gratuítos, unha lei de divorcio, a legalización de todas as 

asociacións feministas ou o acceso ao traballo non discriminatorio (Castro e 

Reimóndez, 2013: 82). Así mesmo, os partidos políticos e os sindicatos comezaron a 

apoiar as organizacións feministas e a considerar, nalgunha medida, nos programas as 

mulleres e súas problemáticas, se ben é certo que o interese dependía moito do partido 

en cuestión. 

 

A comisión encargada da redacción da nova Constitución, que logo pasaría a ser 

coñecida como ―Os Pais da Constitución‖, non estaba conformada por ningunha muller, 

de maneira que as asociacións feministas se organizaron e propuxeron propostas 

alternativas a diferentes artigos, reclamacións que non se tiveron en conta. Pese ao dito, 

a aprobación por referendo da Constitución en 1978 supuxo a recuperación de dereitos 

básicos para as mulleres, tales como o dereito á participación en asuntos públicos, o 

sufraxio universal activo e pasivo, a igualdade de acceso á Función Pública (art. 23); o 

dereito á educación e a obrigatoriedade e gratuidade do ensino básico (art. 27); o dereito 

á organización e pertenza de sindicatos (art. 28); o dereito á propiedade privada e á 

herdanza (art. 33) ou o dereito ao traballo (art. 35).  

 

En 1979 convocáronse unhas novas eleccións, que tiveron uns resultados semellantes ás 

do ano 1977 e nas que a porcentaxe de parlamentarias e concelleiras non aumentou de 

forma significativa, máis ben era anecdótica. Este feito provocou que as feministas 
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seguisen vendo frustradas as súas reivindicacións. Malia o dito, como lembran Castro e 

Reimóndez (2013: 83),  

 

 

Consonte o proceso de democratización ía producindo melloras lexislativas 

para as mulleres, xurdiu a necesidade de crear un corpo teórico no que 

estruturar e fundamentar as diferentes reivindicacións e ideoloxías 

feministas. Este corpo alimentouse en boa medida das achegas realizadas 

nas diferentes Xornadas Feministas Estatais, nas que participaron 

agrupacións de todo o territorio español e nas que quedou en evidencia a 

decepción de moitas feministas coas primeiras reformas da transición. 

 

 

O camiño foi posíbel grazas aos acordos entre os novos gobernantes, herdeiros dos 

españois que loitaran na Guerra civil, que se basearon nun ―ejercicio de amnesia 

colectiva que sería conocido como el «Pacto del Olvido‖
53

 (Francisco J. Romero 

Salvadó, 2010: 259).  

 

Entre os cambios producidos os que máis afectaron a intelectuais e escritores, entre eles 

aos de Literatura Infantil e Xuvenil, viñeron da man da liberdade de prensa, aínda que a 

censura non se erradicou até 1978, e da aprobación da Lei do Libro (marzo, 1975), a 

pesar do revés sufrido ao promulgarse o Decreto-lei sobre Prevención do Terrorismo 

(agosto, 1975), que supoñía que un autor podía ser procesado como terrorista se o seu 

libro ou artigo era considerado materia de delito. Pero o que máis axudou á Literatura 

Infantil e Xuvenil foron os cambios no sistema educativo ao que se foron incorporando, 

de forma tímida e voluntaria, a partir de varios decretos
54

, o ensino das linguas nativas 

aos programas educativos dos centros de Educación Preescolar e Educación Xeral 

Básica, que se xustificou, no primeiro dos decretos, pola ―necesidad de favorecer la 

integración escolar del alumno que ha recibido como materna una lengua distinta de la 

nacional‖, polo ―indudable interés que tiene su cultivo desde los primeros niveles 

educativos como medio para hacer posible el acceso del alumno a las manifestaciones 

culturales de tales lenguas‖ sen que esta incorporación entorpecese o ―perfecto 

                                                 
53

Termo usado por Paloma Aguilar Fernández (1996). 
54

 Decreto 1433/1975, de 30 de maio e a súa ampliación, e Decreto 2929/1975, de 31 de outubro, que se 

desenvolveu pola Orde 1976/3756, de 18 de febreiro de 1976 e foi derrogado en Cataluña polo Real 

Decreto 2092/1978, de 23 de xuño de 1978; no País Vasco polo Real Decreto 1049/1979, de 20 de abril 

de 1979; en Galicia polo Real Decreto 1981/1979, de 20 de xullo de 1979; no País Valenciano polo Real 

Decreto 2003/1979, de 3 de agosto de 1979; e nas Illas Baleares polo Real Decreto 2193/1979, de 7 de 

setembro de 1979. Ambos os decretos do ano 1975 foron derrogados polo Real Decreto 1111/1979, de 10 

de maio. 
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conocimiento y empleo de la lengua nacional‖, o castelán, que seguía sendo considerada 

a lingua oficial e a lingua vehicular entre todos os españois.  

 

Esta nova situación propiciou o inicio da publicación de libros e material didáctico nas 

distintas linguas de España que non se afianzará até a aprobación da Constitución 

española (6 decembro 1976), os estatutos de autonomía (no caso de Galicia aprobado en 

1981) e as leis de normalización lingüística (no caso de Galicia en 1983), que levarán á 

creación dun mercado editorial en todas as linguas de España, no que a Literatura 

Infantil e Xuvenil comeza a ocupar un lugar importante á beira dos libros de texto e 

lectura e entre eses libros figuran precisamente os que a seguir se analizarán por tratar o 

tema que ocupa este traballo. 
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II.1.2. Corpus narrativo. Roles das mulleres 
 

 

 

 

Aqueles anos do Moncho (1977) 
 

 

Foi neste período cando se publicou a primeira obra en lingua galega na que se 

representa a guerra vivida, segundo a terminoloxía empregada neste traballo. Trátase da 

novela Aqueles anos do Moncho (1977)
55

, de Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 

Pontevedra, 1928)
56

, autor que en Roig Rechou (coord., 2015:16-17) e en Mar 

Fernández Vázquez e Carmen Ferreira Boo (2015: 86-90) se estuda dentro da unidade 

xeracional denominada ―Da literatura institucionalizada á Literatura Infantil e Xuvenil‖ 

e que xa é considerado un clásico desa literatura (José António Gomes e Roig Rechou, 

coords., 2007). 

                                                 
55

 Madrid: Akal, col. Arealonga, n.º 20, 126 pp. // (1978) O ciclo do neno. Memorias dun neno labrego, 

Cartas a Lelo, Aqueles anos do Moncho, pról. Xesús Alonso Montero, Madrid: Akal Editor, col. 

Arealonga, col. 29, 328 pp. // (1989) Edición de Xosé Manuel Enríquez, Vigo: Edicións Xerais de 

Galicia, col. Biblioteca das Letras Galegas, n.º 12, 179 pp. // (2015), Vigo: Editorial Galaxia, col. 

Biblioteca Neira Vilas, n.º 7, 148 pp.  
56

Autor dunha prolífica obra para o público adulto e de títulos de grande éxito de ventas entre o público 

infantil e xuvenil. Emigrou moi novo a Bos Aires, onde foi promotor do libro entre a comunidade galega 

a través da editorial Follas Novas, que fundou. Foi Secretario Xeral das Mocedades Galeguistas, co-

director do xornail Adiante e participou na Comisión organizadora do Primeiro Congreso da Emigración 

Galega. Iniciou a súa produción literaria en 1960 cun poemario para o público adulto, pero centrouse na 

narrativa. Trasladouse a Cuba, onde traballou na Administración e foi xornalista literario. Fundou en 1969 

a Sección Galega do Instituto de Literatura e Lingüística. Dende 1983 até a súa xubilación foi redactor 

xefe da revista infantil Zunzún que fixo a súa aparición pública o 10 de outubro de 1980. Esta revista 

estaba pensada para rapaces de arredor de nove ou dez anos e tiña unha tiraxe mensual de 250.000 

exemplares. A súa ideadora, xefa de redacción e auténtica alma mater foi Anisia Miranda, quen a 

primeiros de 1984 solicitou deixar a xefatura de redacción. Os responsábeis gobernamentais da revista 

xunto coa propia Miranda procuraron durante tres meses alguén que a substituíse no cargo. Logo de moito 

buscar, decidiron que o mellor era que o propio Neira Vilas adquirise esa responsabilidade, así que este, 

despois de moito pensalo, deixou o seu posto como especialista en organismos internacionais do 

Ministerio de Industria Básica para pasar a dirixir a revista até a súa xubilación en 1989. Outra revista 

ideada por este autor foi Bijirita que naceu en 1985 como irmá menor de Zunzún, polo que o equipo de 

redacción era o mesmo. Concibida como unha publicación dirixida a primeiros lectores e lectores non 

autónomos (nenas e nenos entre dous e catro anos), tivo unha tiraxe mensual de 350.000 exemplares. 

Sobre Bijirita e Zunzún (que recibían o nome de dous paxariños cubanos moi comúns na illa) escribiu 

Neira Vilas(2007: 95-96; 2009: 95-96; 2013: 201-202, e 2014: 61-67. Ao se xubilar e regrasar a Galicia 

instalouse na súa aldea natal, onde preside a Fundación cultural que leva o seu nome, dende onde se pode 

seguir a súa traxectoria vital vital (http://www.fundacionxoseneiravilas.com/).  
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A obra, que se publicou por vez primeira nunha colección das consideradas da literatura 

institucionalizada ou de adultos, foi analizada nesta literatura por diferentes estudosos, 

entre eles Tarrío Varela (1988: 117), para quen ―o autor segue a tece-la novela que 

iniciara no ano 61, ó ofrecernos aquel libro, xa inesquecíbel, que foi Memorias dun 

neno labrego‖.  

 

Un ano despois da súa primeira edición saíu a lume (xunto con Memorias dun neno 

labrego (1961) e Cartas a Lelo (1971), outras dúas obras do autor pontevedrés nas que 

o conflito bélico do 36 aparece como pano de fondo) no volume O ciclo do neno 

(1978)
57

 que, como sinala Xesús Alonso Montero no prólogo, son obras que  

 

constitúen, dalgunha maneira unha triloxía coa aldea natal e a infancia como 

eixes temáticos e con protagonistas nenos; obras que son documentos 

sociais que reflicten con precisión o mundo e a forma de vivir de moitas 

aldeas galegas nos tempos da Guerra Civil e nos primeiros anos da 

posguerra.  

 

 

   

 

 

As semellanzas entre Memorias dun neno labrego, Cartas a Lelo e Aqueles anos do 

Moncho, que a crítica considerou como integrantes dunha triloxía, ―O ciclo do neno‖, e 

                                                 
57

Pról. Xesús Alonso Montero, Madrid: Akal, col. Arealonga, n.º 29, 328 pp. 
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que inicialmente foron pensadas para o público en xeral e non para o infantil e xuvenil, 

levaron a Roig Rechou (2008c: 163; 2010) a afirmar que  

 

 

constituyen, lo que se puede considerar, la primera serie literaria, en la que, 

a partir de unos protagonistas conocidos, los universos recreados se repiten 

echando mano de elementos definitorios de la literatura seriada. 

 

 

A publicación conxunta das tres obras constitúe a primeira serie literaria da Literatura 

Infantil e Xuvenil galega (Roig Rechou, 2008c; 2010), dado que os universos temáticos 

recreados, a sintaxe narrativa e lingüística e os elementos definitorios da literatura 

seriada se repiten nelas; tratan temáticas coas que se poden identificar os nenos-

adolescentes-mozos, expostas con expresións lingüísticas doadas de interpretar e 

expresadas en peritextos autoriais con explicacións que falan dun escritor comprometido 

coa súa obra e co seu público lector; amosan as reflexións, pensamentos e desexos do 

protagonista na época da guerra e a inmediata posguerra en Galicia; inauguraron 

tendencias formais e temáticas aínda non practicadas na Literatura Infantil e Xuvenil 

galega; fan referencia á escola; e os seus personaxes posúen categoría de símbolo e 

universalidade. 

 

Esta mesma estudosa cualificounas como ―obras ambivalentes, de fronteras, crossover‖ 

(Roig Rechou, 2012), denominación que no caso de Aqueles anos do Moncho a 

investigadora xustifica porque de non ser así 

 

 

el autor, e incluso el editor, a pesar de que Neira Vilas siempre ha dicho que 

esta no obra no se dirigía al lectorado infantil, no la dejarían incluir en este 

ciclo junto a las otras dos que estaban más marcadas, pero que a pesar de las 

complejidades dialoga con ellas y presenta una sintaxis narrativa a la que el 

adolescente llega sin problemas (Roig Rechou, 2012). 

 

 

Como se lembra en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 65-67), en Aqueles 

anos do Moncho o lectorado agardado vai coñecendo, por medio dun narrador 

omnisciente, as vivencias e reflexións de Moncho, un rapaz que vive nunha aldea galega 
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durante os anos previos á contenda e durante os anos da Guerra civil e vai 

comprendendo os acontecementos provocados polo conflito bélico a partir das 

referencias e explicacións que escoita dos maiores, sobre todo do seu tío Lois, e das 

complicidades cos seus compañeiros de xogos.  

 

Moncho descobre pouco a pouco o mundo que o rodea, no que se percibe unha 

profunda pegada do medo provocado pola guerra, reflectida nas referencias a 

recrutamentos, as mortes, a loita nos montes, os fusilamentos, a separación das familias, 

as denuncias de amigos e veciños etc. Toda unha serie de acontecementos que 

configuran un repaso polos anos de infancia do protagonista, que á súa vez perfilan un 

retrato social da vida rural, contexto no que Moncho toma consciencia das dificultades 

nas que se desenvolve a súa vida, especialmente a través dos silencios, os rumores e as 

conversacións a media voz, que desvelan a gravidade dos feitos. 

 

Unha das consecuencias máis directas da guerra é a vinganza que sofre a súa familia por 

permitir que un grupo de homes fuxidos no monte se refuxien na Forxa, unha vella casa 

situada na cima da aldea, onde lles deixan a porta aberta, un pouco de comida e palla 

para que poidan durmir quentes. A colaboración cos fuxidos, que reflicte a afinidade 

ideolóxica, converte os membros da familia en obxecto de represalias, que se 

materializan na corta das súas viñas, na queima do palleiro, en ameazas en escritos 

anónimos e no acoso constante da Garda Civil. Estes feitos revélanlle a Moncho que 

pertence ao bando dos perdedores, chegando a coñecer de primeira man algunhas das 

ideas que moven a estes maquis, fuxidos, a loitar, converténdoos en heroes ante a ollada 

do rapaz, o que propicia que queira fuxir con eles. Outros recordos que atesoura 

Moncho desta escura etapa da súa vida son as detencións, como a do xornaleiro Daniel, 

que permaneceu tres días detido e do que dixeron que lle deran unha malleira. 

 

En definitiva, a Guerra civil española e as súas consecuencias configuran un escenario 

que marca irremediabelmente a vida diaria da sociedade na que se desenvolve o 

protagonista, que dende a súa visión infantil é quen de transmitir con nitidez o medo e a 

necesidade de gardar silencio como garantía de supervivencia, aínda que sen chegar a 

comprender con claridade a situación na que se atopa. Trátase, polo tanto, dunha obra 

que encaixa na denominada guerra vivida. 

 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

79 

No que ás personaxes femininas se refire todas as presentes na obra son secundarias e 

reproducen os roles das mulleres do rural galego que, aínda que viviron a guerra, pois 

como xa se dixo a acción desenvólvese nos anos previos e durante o conflito, non 

tomaron as armas pero participaron nel dun xeito activo. Malia o dito, a personaxe de 

María, a nai de Moncho, lembra as guerrilleiras da chaira (Marco, 2011) posto que, 

aínda que non aparece de xeito explícito na obra, o lector pode intuír que igual que 

outros membros da súa familia participa nas tarefas de axuda aos fuxidos do monte. 

 

Esta personaxe, de quen non se ten o seu retrato pero si a etopea, exerce tamén o rol 

tradicional da muller esposa-nai, potenciado polo franquismo, aínda que non 

desarraigado da sociedade con anterioridade ao réxime, pois os avances da República 

non callaron homoxeneamente en todos os lugares. É a encargada do coidado dos fillos 

(de deitalos e de erguelos, de atendelos cando están enfermos, acudir cando algo 

precisan etc.)
58

, dos anciáns e do fogar, tal como exemplifican, entre outras moitas, as 

seguintes citas, tomadas todas elas da primeira edición: 

 

 

A nai arrolaba no berce ó pequecho que non tiña acougo naquel teimoso 

badúe choromiqueiro (p. 7). 

 

A nai rubeu con el as cinco escaleiras, levando o candil na man dereita. 

Axudouno a espirse (p. 9).  

 

Púxolle unha man na testa; logo deulle unhas pancadiñas no aro do lombo. 

Nada. El seguía na mesma, a cara feita un lume, os ollos moi abertos. Era 

coma se lle fose a estalar a gorxa. Chegou tamén seu pai e a aboa e Felicia 

(p. 13).  

 

Entraba sua nai, abría a xanela, desacochabao con agarimosa orde, e entre o 

balbordo de milleiros de arrás e aquela friaxiña da noite saía da cama sin dar 

chío (p. 31). 

 

                                                 
58

 Nesa lóxica de ―anxo do fogar‖ é quen se inqueda cando Moncho, coa súa afección pola escrita e a 

lectura, mesmo fala só na eira ou no camiño do monte: 

 

Inda non vencera enteiramente o soletreo e dábase xa a ler canto papel tivese diante: recibos do 

fisco, vellas cartas, chamamentos cravados na porta da igrexa; lía o sobre do purgante que lle 

facían beber, e as datas e nomes das catro lápidas de mármore que relocían no adro. Todo. E o 

ferve ferve da sua maxinacion levábao a ver letras e até palabras enteiras ben canxadas na 

sombra dunhos ramalos ou no revoar dunha avelaíña. Sua nai chegou a inquedarse, e máis aínda 

cando, por veces, atopouno falando soio na eira ou no camiño do monte (p. 33).  
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E neso apareceu sua nai, avisada polo cativo; chegou de présa, chorando, 

qué pasou, Moncho, e el, nada, mamai, un chisco de pólvora, nada. E ela 

ergue os brazos, cómo que nada, acabaredes coa miña saúde (p. 60).  

 

Decote era a primeira en erguerse. Baixaba as escaleiras, acencía o lume 

(cun rezo curto sobro do remol), ollaba cada cousa, con renovado agarimo, e 

ía poñendo vida naquel fogar de cada día (p. 73).  

 

María chegou ó coarto levando o candil nunha man e a cunca da cea na 

outra. Chamouno polo nome. Nada. De súpeto, un berro, e o candil 

esnafrado no chan coa torcida alapeando entre os vidrios. O tío Lois estaba 

morto (p. 120). 

 

 

Tamén se salienta a súa maternidade e o seu rol reprodutor, trazo ponderado nas 

mulleres do franquismo, que a personaxe ten asumido:  

 

 

agora sodes tres pero virán máis, de seguro, e na casa do Romano 

estaríamos coma nunha piteira, amoreados, e até o señor cura ten dito que 

eso non está ben, anque ben ou mal, xa se sabe, se o tío vello da América 

non tivese deixado esa manda... (p. 20). 

 

 

Aínda que representada en varias ocasións en espazos interiores 
59

, como era o propio 

das mulleres da época, tal como se viu no contexto previo á análise das obras, María 

traspasa o ámbito doméstico para liberar dalgún xeito a pobreza da familia, sobre todo 

dos fillos: 

 

 

cadaquén sabe as suas. E as ‗suas‘ chámanse figos lampos collidos un a un, 

a punto xusto, nin verdes nin pasados, un cesto sobor da cabeza con molida 

de follas de abrótega pra que non rille, e logo botarse camiño da feira ás 

catro da mañán, dúas légoas a pé, pra vendelos ó miúdo por case nada; ou 

un boliño de manteiga alongado, feituco, con riscos ó longo e ó través, arte 

de garabullo, manteiga da pura tona do leite arrincado no mencer á única 

vaca, famenta, ensumida (pp. 115-116). 

 

 

                                                 
59

Xeralmente está representada no cuarto ou na cociña, só hai unha pequena mención ao acceso da nai de 

Moncho a un espazo exterior: ―Soamente unha vez tiña ido alí con sua nai, pra coller de presa uns 

billardos‖ (p. 48).  
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Este feito amosa literariamente a dobre moralidade do réxime, que, se ben era partidario 

da reclusión no ámbito doméstico das mulleres, non podía evitar o traballo destas na 

loita contra a miseria derivada da guerra, sobre todo no período autárquico (1939-1959). 

 

Finalmente cómpre salientar que a voz narradora dea conta da pouca formación desta 

personaxe, característica das mulleres da época, como se puido observar no contexto 

previo á análise das obras, pois é ela quen le con pouca soltura o anónimo que chega á 

Casa Nova e despois do cal ―viñeron os choros, ai que vai ser de nós, tempos de 

xenreira, fin do mundo‖ (p. 73), manifestacións tamén atribuídas á feminidade das 

mulleres.  

 

A María, que responde ao prototipo feminino das nais de Blanco (1995a), súmaselle, 

exercendo o mesmo rol tradicional, a personaxe da avoa de Moncho, da que se 

descoñece o nome, pero quen aparece descrita como ―velliña, toda enrugas e pelo 

branco‖ e ―moi chusca no falar, inda que non tivera escola nin tratou con xente polida‖ 

(p. 12). 

 

Aínda que viúva, a avoa de Moncho tamén representa a esposa-nai, no seu caso por 

coidar tamén dos máis pequenos e por cederlle ao home, concretamente ao xenro, o 

poder para arranxar os trámites para o cobro da herdanza que a ela e ás súas irmás lles 

corresponde tras a morte do seu irmán na Arxentina.  

 

Outra das personaxes femininas da obra é a Pilara
60

 que se identifica coas feirantas 

―mulleres que actúan no espacio público, é dicir, ás que nesta nova semántica podemos 

denominar ‗mulleres públicas‘, aquelas que se deixan ver na feira que é o mundo‖ 

(Blanco, 1995a: 177).  

 

Contrapunto do personaxe masculino de Daniel ―O Xornaleiro‖, tamén marxinal, Pilara 

é a fanática relixiosa que todos os veciños coñecen: 

 

 

                                                 
60

 Aínda que tamén personaxe feminina secundaria, esta quizais sexa a que maior protagonismo ten na 

obra coa súa presenza constante. 
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Sabían que Pilara lle poñía a todo un chisco de presaxio, de transmundo 

neboento, de inmenso cumio en arrondeo, decote a pique de esmagarnos a 

todos, xa se tratase do vóo do zepelín, da ovella afogada no río, ou dunha 

lumieira meteórica (p. 54).  

 

 

Amósaselle ao lectorado como unha persoa ignorante que ante a chegada de novos 

avances tecnolóxicos (caso do zepelín) ou de fenómenos naturais que descoñece (aurora 

boreal) reacciona de maneira dramática. Pese a isto, todos recorren a ela polos seus 

coñecementos de sabedoría popular para curar que a aproximan á menciñeira de aldea 

(Blanco, 1995a). Así,  

 

 

Chamaron a Pilara. Pra todo ela. Uns rezos, un doerse dos andacios que nos 

manda ‗o de arriba‘ pra tentar a nosa fe, coma cando lle encambou 

disgracias ó probe Xob, asegún o libro santo... E sin máis retrónecas, o 

nome do mal (p. 13). 

 

 

Esta personaxe, para quen ―os maores pecados son estes, os do sexo, os do xuntoiro 

macho-femia‖ (p. 55), quizais por influencia materna, renega de todo aquilo que vaia en 

contra da relixión, mesmo dos xogos da rapazada imitando unha procesión e, 

coñecedora da Biblia, mesmo recomenda a súa lectura e a de libros relixiosos para o 

acceso ao ceo. Como muller marxinal, morre soa, aínda que todos saben axiña da súa 

morte por mor da ausencia no espazo público que lle corresponde segundo o ideario 

tradicional, a igrexa, no que tiña constante presenza. 

 

A mestra, Doña Rosa, é outra das personaxes femininas de Aqueles anos do Moncho. 

Neste caso é unha viúva, con lagoas formativas e didácticas, marcada pola relixión e a 

súa adhesión ao bando nacional, tal como se lle mostra en varias ocasións ao lectorado: 

 

 

Foi doña Rosa, a mestra quen soupo darlle nome a aquelo: aurora boreal, 

dixo. E logo do nome tentou expricar algo arredor dese fenómeno, pero 

quedouse engastallada nunhas palabras, nunhos fiaños de cencia mal 

adeprendida, e todo ficou pra a xente tan escuro coma denantes (p. 53). 
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Sempre a xostra de doña Rosa cimbreando na man revellida. Doña Rosa, 

vestida de negro, coa moeda de prata encolgada nun prego da saia; doña 

Rosa decote rixa, agre, tras daquela verruga que lle foi medrando nunha das 

fazulas desa cara sebenta na que endexamais abrolla un sorriso, nin siquera 

diante dos nenos máis pequechos; doña Rosa, cando máis gabando con 

soidade ós rapaces que ensinou vinte anos atrás, alá por Sarandón, xa homes 

feitos, que cando a atopan danlle apertas e sinte no proido desas barbas o 

anos que fuxiron. Coma se este dagora fosen un refugallo sin mañá; estes 

que lle levan mandiñas de froles dos roleiros cando chega maio, e que no 

inverno, aterecidos, vanse amoreando, de querquenas e cos dedos sin tentos, 

darredor do pote-braseiro onde ela pousa de cheo os seus borceguís (pp. 33-

34). 

 

 

Moitas das súas actuacións son debidas á dor derivada da morte na guerra do fillo, que é 

definido como ―o túzaro argallante que impoñía himnos e saúdos, ditos e xestos, cores e 

insiñas, ‗vivas‘ e ‗morras‘‖ (p. 107) feito que a leva a laiarse diante dos propios 

escolares. 

 

 

Semán a semán no mesmo laio, debruzada na mesa, o xenio irto, sin darlles 

atención ós rapaces nin acender o braseiro, nin sequera ler El Noticiero, pois 

tal llo entregaban cada semán os do correo así o deixaba nun recanto (p. 88). 

 

 

Malia o dito, é quen lle pón nas mans a Moncho obras coma Corazón, tradución de 

Cuore. Libro per i Ragazzi (1886), de Edmundo de Amicis (Oneglia, 1846-Bordighera, 

1908)
61

, e Cuentos de Andersen, tradución de Eventyr, fortalte for Børn. Første Hefte 

                                                 
61

 Esta obra preséntase como un diario escolar no que un rapaz de orixe turinés, Enrico, dá conta dos 

principais acontecementos do ano escolar. No entanto, a obra enriquécese ao presentar máis textos que 

introducen outras perspectivas, como as cartas que lle envían os seus pais e relatos curtos –―o conto 

mensual‖, algúns dos cales se fixeron famosos: ―O pequeno vigía lombardo‖, ―Dos Apeninos aos Andes‖, 

―O pequeno escribente florentino‖. As cartas dos pais de Enrico axudan a percibir o proceso de 

maduración do rapaz e serven para introducir os valores que o autor quere transmitirlles aos mozos 

lectores: o patriotismo, o amor filial, o respecto aos outros e ás súas diferenzas, a necesidade de ter valor 

para se enfrontar á vida cotiá, entre outros. O libro busca provocar a adhesión a estes valores por medio 

da emoción, pois trátase, na súa maioría, de relatos conmovedores. Isto ten sentido no contexto 

sociohistórico no que se escribiu a obra, cando Italia facía o necesario para lograr a unidade e converterse 

nunha nación moderna. A obra de De Amicis traduciuse a múltiples idiomas e foi durante máis dun 

século un clásico da literatura infantil occidental (Roig Rechou, Soto López, Neira Rodríguez, 2015: 44-

45). 
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(1835) e Eventyr, fortalte for Børn. Andet Hefte (1835)
62

, de Hans Christian Andersen 

(Odense, 1805-Copenhaguen, 1875), que ―Tería de coidalos e devolverllos‖ (p. 35). 

 

Amais destas personaxes femininas, na obra aparecen outras chamadas tanto polo seu 

nome propio como polo nome taxonómico. Entre as primeiras destacan a vella 

Esperanza, ―abelenciosa parteira que apañaba sin custe (aunque logo non desbotase 

unhas achas ou un algo de millo) canto meniño nacía na comarca)‖ (p. 11), por dar 

conta dun tarefa considerada propia das mulleres
63

; Felicia, a irmá de Moncho
64

, por 

presentárselle un futuro que lle depararía, segundo o horóscopo que Moncho consulta, 

―viaxes longos‖ (p. 39), feito que contrasta co espazo doméstico no que se sitúan as 

mulleres da súa familia; Elisa, a curmá do protagonista, moza desinhibida que tenta o 

protagonista sexualmente cos seus xogos, e a Señora Amparo, porque  

 

 

A guerra tamén estaba na señora Amparo, velliña, chorando na eira polo 

neto mentres soletrea un telegrama dirixido ós familiares do soldado 

Enrique, dazanove anos, morto en Aragón (p. 57). 

 

 

Tamén poderían mencionarse as diferentes advocacións da Virxe María, unidas por un 

único fin: 

 

 

                                                 
62

 Se ben a escritura dos primeiros contos de Andersen que podemos considerar infantís datan de 1820, 

non será até 1835 cando se publiquen dous pequenos cadernos –Contos de fadas contados aos nenos. 

Primeiro caderno e Contos de fadas contados aos nenos. Segundo caderno– nos que se recollen sete das 

súas máis famosas narracións: ―O isqueiro‖, ―Claus grande e Claus pequeno‖, ―A princesa e o chícharo‖, 

―As flores da pequena Ida‖, ―Polgarciña‖, ―O neno malo‖ e ―O compañeiro de viaxe‖. Andersen seguirá 

publicando os seus contos en sucesivas entregas case até o ano da súa morte. Por esta razón, así como 

pola inmensa sona do autor danés, é extremadamente difícil citar as reedicións e traducións (falamos do 

oitavo autor mundial máis traducido, segundo o Index Translationum da UNESCO), e máis tendo en 

conta que nesa relación terían que considerarse tanto edicións dos contos completos, habitualmente 

dirixidas a un público adulto, como edicións exentas dalgúns dos máis famosos entre eles (Roig Rechou, 

Soto López, Neira Rodríguez, 2015: 39-40). 
63

Outras tarefas das mulleres representadas son aquelas relacionadas co agro e coa costura (a nai do tío 

Lois é lembrada por este ―debullando fabas, cosendo‖); co oficio das pranteiras; ―Viría logo a esmagallar 

entre dúas pedras coma quen esboura noces ou piñós, mulleres nese trafego o día enteiro mentres os 

homes traballaban fóra‖ (p. 61) etc. 
64

É unha nena do rural á quen os familiares máis directos, como poden ser a nai e Moncho, a golpean 

nalgunha ocasión por motivos diferentes. No caso da nai, por exemplo, pola ―rachadela na tea de por 

fora‖ da ucha, o que ―lle custara unha tolena‖ (p. 39). Dende unha ollada do século XXI este feito non 

sería observado con bos ollos, se ben é certo que pegarlle aos máis novos non estaba tan perseguido antes 

coma hoxe en día. 
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señora do Pilar, e do Carme, e do Perpeuto Socorro, e do Rosario etc., todas 

que ao fin son a mesma, aliñados nunha banda, loitando co demo bermello 

(p. 57). 

 

 

Entre as chamadas polo nome taxonómico salientan as mulleres mendicantes, 

representadas na novela, principalmente, pola nai do xornaleiro Daniel e pola nai do 

rapaz que pide esmola e do que Moncho se fai amigo. Neste último caso, a guerra é a 

causante da desgraza desta muller, pois, como lembra o fillo, ―Meu pai morreu na 

guerra; perdémolo vai pra un ano. E a mamái anda tamén a pedir, coa nena. Quedamos 

en atoparnos o día cinco, na feira de Brancelos‖ (p. 102). Privadas de ingresos, sen 

home e con fillos, a mendicidade era a saída para moitas mulleres nese momento
65

.  

 

No que ás ilustracións se refire, a edición manexada neste 

traballo, é dicir, a de 1977, preséntase cunha cuberta na 

que aparece un debuxo de Castelao, do álbum Galicia 

Mártir, mostrando gran conexión coa narración de Neira 

Vilas, xa que se podemos sentir a tristura, a soidade dun 

neno ante a morte, nunha paraxe inhóspita… A cuberta 

xogou coa manipulación do debuxo, queimándoo, ao que 

se lle pode engadir visualmente outras lecturas, tales como 

a de algo arrincado do esquecemento para a súa 

recuperación e análise. 

 

 

                                                 
65

 No caso da nai de Daniel a mendicidade non é causada pola guerra, senón polo abandono do 

pretendente despois do coñecemento de que estaba preñada ―Daquel fragueiro pantasma que liscou 

deixando a unha muller pra diante‖ (p. 78). 
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II. 2. Crecente visibilidade da temática: 1980-2000 
 

 

 

 

II.2.1. A consideración das mulleres no contexto sociopolítico e cultural 
 

 

Un novo clima democrático en todos os ámbitos da sociedade española comezou a 

respirarse neste período, sobre todo nos primeiros dez anos. Como lembran Roig 

Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 69), foi entón cando unha nova xeración de 

académicos tiveron acceso por vez primeira ―a fuentes primarias con las que destruir 

gradualmente los mitos del Franquismo y recrear la historia como realmente sucedió‖ 

(Romero Salvadó, 2010: 259). Para realizar este labor contaron coa información que se 

plasmaba timidamente en novelas, películas cinematográficas, documentais televisivos e 

artigos xornalísticos.  

 

A temática que nos ocupa, xunto con outras consideradas tabú, foi entrando tamén na 

Literatura Infantil e Xuvenil grazas aos principios xerais da lexislación en materia 

educativa recollidos no artigo 27 da Constitución e a promulgación en 1985 da Lei 

Orgánica reguladora do Dereito á Educación (LOE), que, como a Lei Villar Palasí, 

declaraba a educación como servizo público, pretendía que a sociedade participase no 

sistema educativo e regulaba o financiamento dos centros públicos e privados. Pese ao 

comentado e ás axudas concedidas polo Ministerio de Cultura que deron como resultado 

un aumento da produción narrativa española, a Guerra civil española non foi unha das 

temáticas máis tratadas posibelmente ―porque la autocensura aún funcionaba dado que 

el miedo a remover heridas frenó a los escritores a la hora de representarla‖ (Roig 

Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 69). 

 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

87 

Na década seguinte afianzáronse as políticas descentralizadoras, a favor das 

comunidades autónomas estabelecidas durante a Transición en España, iniciadas nos 

anos oitenta baixo o amparo da Constitución. Coa finalidade de cubrir as necesidades 

existentes na sociedade española que debía equipararse ao resto de Europa e 

modernizarse para a entrada no século XXI, producíronse a nivel educativo diferentes 

reformas, algunha das cales interesa especialmente pola relación coa temática abordada 

neste traballo. É o caso da Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), lei 

que estivo vixente dende 1990 até 2006 e que substituía á Ley General de Educación de 

1970, en vigor, como se viu, dende a ditadura franquista, que modernizaba o sistema 

educativo español e que o adaptaba aos cambios aplicados noutros países europeos cos 

que España tentaba construír un proxecto común
66

. Así, entre os seus fins propoñíanse: 

―La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia‖, 

―La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España‖ e ―La 

formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos‖, ademais de 

atender a principios como ―La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo 

a todo tipo de discriminación, y el respeto a todas las culturas‖. En definitiva as 

reformas obrigadas polas normativas promulgadas entre a Lei de 1970 e a nova lei 

permitiron que dende os anos noventa callase unha resposta contundente á demanda 

dunha escola pública, galeguizada, democrática, renovada didacticamente, coeducativa, 

antiselectiva e laica (Costa Rico, 2007: 18-36).  

 

Tamén é de destacar a Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEG), vixente dende 1995 a 2006, que buscaba garantir o pleno 

dereito á educación de todos os cidadáns, sen discriminación de ningún tipo, regulando 

as actividades escolares complementarias e as extraescolares e estabelecendo a 

autonomía na xestión dos centros docentes, a inspección a realizar polas administracións 

educativas e os órganos de goberno dos centros escolares.  

 

                                                 
66

 O sistema educativo español adaptábase na súa estrutura e funcionamento ás transformacións culturais, 

tecnolóxicas e produtivas experimentadas pola sociedade española nos últimos vinte anos e asumía a 

ampliación do ensino obrigatorio e gratuíto até os dezaseis anos, idade mínima para incorporarse ao 

mundo laboral. Na súa nova estrutura estabelecíanse as etapas de Educación Infantil, Educación Primaria 

e educación secundaria (composta pola Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato e a Formación 

Profesional de Grao Medio), a formación profesional de grao superior e a educación universitaria.  
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No que ás mulleres se refire o marco legal da Constitución do ano 1978 estabeleceu, de 

maneira xeral, os seus dereitos, mais, como xa se anunciou, as reivindicacións das 

organizacións feministas non estaban plenamente satisfeitas.  

 

No eido político, o feito de que en 1982 o Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) 

gañase as eleccións con maioría absoluta
67

 supuxo a fin da transición política española e 

o inicio dun novo panorama cun cambio significativo para as mulleres xa que, a partir 

destas eleccións, comezou o proceso de construción das institucións públicas e a 

promulgación dunha lexislación en materia de xénero axeitada á nova ordenación 

constitucional. 

 

Se ben no programa electoral deste partido non se incluía ningunha proposta concreta 

sobre a loita contra a discriminación feminina, unha vez chegado ao goberno, o PSOE 

decidiu que se incluíra como área de traballo a ter en conta. Neste senso, unha das 

medidas que máis institucionalizou as políticas de igualdade, en máis dunha ocasión 

realizadas tanto neste momento coma con posterioridade por suxestións de órganos 

europeos, foi a creación en 1983 do Instituto de la Mujer (Lei 16/1983, de 24 de 

outubro) como organismo autónomo dependente do Ministerio de Cultura (a partir de 

1988 entraría a formar parte do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).  

 

Este Instituto tiña como obxectivos levar a cabo o desenvolvemento e cumprimento de 

políticas encamiñadas a promover as condicións que posibilitan de modo efectivo a 

igualdade de sexos e a participación da muller na vida pública, cultural, económica e 

social, de maneira que impulsou dúas liñas básicas de actuación: a creación de 

programas e servizos de información, formación e atención ás mulleres e unha serie de 

actuacións para promover e coordinar políticas específicas dirixidas ás mulleres dende a 

Administración. Convertido en punto de referencia para o coñecemento da realidade das 

mulleres e as súas reivindicacións propiciou que nas Comunidades Autónomas fosen 

xurdindo organismos semellantes a partir de mediados dos anos oitenta
68

. 

 

                                                 
67

 Até 1981 Adolfo Suárez foi o presidente do goberno. Tras a súa dimisión entrou Leopoldo Calvo 

Sotelo, cuxo mandato chegou até 1982. 
68

A comezos dos anos noventa todas as Comunidades contaban co seu propio Instituto e, por tanto, cun 

marco institucional co que erixir unha política de Xénero. No caso galego, o nome da institución foi o 

Servizo Galego da Promoción da Igualdad de Oportunidades. 
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Creado por medio dunha lei, feito que o dotou de estabilidade pois a súa supresión ou 

modificación esixe a aprobación doutra nova lei, estivo baixo a dirección da socialista 

Carlota Bustelo e doutras mulleres integrantes do movemento feminista que tamén 

entraron a formar parte do PSOE, de maneira que o debate sobre as actuacións da 

institución e a favor das mulleres tamén se fixeron no seo do partido (pénsese na 

aprobación da democracia paritaria, pola cal ningún xénero podía dispoñer de máis do 

60% ou menos do 40%, e a consolidación da democracia paritaria, de xeito que a 

proporción de 60% e 40% sinalada sería aplicábel á composición das candidaturas 

electorais)
69

. Grazas a isto, foise aumentando a presenza feminina nos niveis de decisión 

e as mulleres foron acadando cargos internos e postos de elección nas listaxes electorais. 

 

O proceso iniciado polo PSOE serviu de referencia para que o Partido Popular, que con 

anterioridade tiña un discurso conservador con respecto ás mulleres e un maior número 

que militantes que o PSOE, a partir de finais dos oitenta aumentase a representación 

feminina nas súas listaxes, feito non exento de debates internos no propio partido, pero 

que lle axudaron a sacar vantaxe electoral sobre a oposición e a mudar a súa imaxe. Así, 

coa chegada ao goberno a mediados dos noventa, os populares decidiron manter o 

Instituto de la Mujer e poñer en marcha novas políticas de igualdade de oportunidades, 

que combinaron a estratexia lexislativa e a actuación positiva. 

 

Así, despois da Constitución de 1978, pouco e pouco foron aparecendo novas normas 

que ían cubrindo as carencias existentes e reivindicadas polas feministas. É o caso, por 

exemplo, da Lei de divorcio e doutras que regulaban a igualdade de dereitos dos 

cónxuxes e a igualdade de dereitos dos nenos e nenas nacidos dentro e fóra do 

matrimonio, todas elas do ano 1981; das diferentes medidas adoptadas respecto á 

familia e á sexualidade, tales como a despenalización do aborto (1985)
70

, o permiso de 

maternidade e o de paternidade (1989), a ampliación do permiso de 

maternidade/paternidade a dezaseis semanas; o permiso para a presentación da 

declaración da renda (IRPF) de maneira separada (1989); a lei que tipifica a figura do 

acosador sexual dentro dos delitos contra a liberdade sexual (1995); as medidas para 

conciliar a vida laboral e familiar (1999);  as normas que aprobaron a liberdade sobre a 

                                                 
69

Téñase tamén en conta que naquel momento o PSOE tiña unha ampla hexemonía nas diferentes 

convocatorias electorais e dispoñía dunha rede de mulleres en cargos institucionais.  
70

Só para tres circunstancias concretas: perigo para a saúde ou da vida da nai; malformación do feto e 

embarazo produto dunha violación. 
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elección da orde dos apelidos para as fillas e os fillos (1999); os plans de acción contra a 

Violencia Doméstica (1998; 1999) ou a modificación do código penal de 1995 en 

materia de protección ás vítimas de malos tratos e a Ley de Enjuiciamiento Criminal 

(1999), entre outras moitas.  

 

No que ao sistema educativo se refire, as reformas levadas a cabo permitiron que as 

mulleres tivesen no ensino a primeira vía de acceso ao ámbito público, así como o 

acceso a un nivel educativo máis alto e equiparábel ao do nivel masculino.  

 

Ao longo deste período a universidade puido formar un maior número de licenciadas 

que de licenciados, o que levou a un cambio social importante no que a diferenza de 

formación entre a xeración de mulleres e homes desa época e a precedente é 

considerábel. 

 

Así mesmo, a educación foi un dos programas máis importantes impulsados polos plans 

de igualdade de oportunidades, no que, por exemplo, se puxo especial atención en 

desterrar os estereotipos sexistas dos textos escolares e en formar o profesorado na 

igualdade de oportunidades.  

 

No eido laboral, as mulleres foron incorporándose cada vez máis ao mercado de 

traballo, aínda que o sector servizos seguiu sendo o principal ámbito de ocupación 

feminina. A inestabilidade e a precariedade afectaron á poboación feminina máis que á 

masculina e as mulleres tiveron peores condicións de contrato que os homes. En 

definitiva, as mulleres foron gañando un posto na sociedade que cada vez as igualaba 

máis aos homes e ás mulleres do resto de Europa, pero aínda quedaba moito camiño por 

percorrer. 

 

Finalmente lembrar que, no que ás asociacións de mulleres se refire, a comezos dos 80 

moitos grupos feministas desapareceron, así como as actividades de asistencia masiva 

que tiñan lugar durante a Transición. Aínda así, seguiron manténdose programas de 

institucións varias e continuaron as actividades de estudo e desenvolvemento de 

políticas, un traballo institucional froito do desenvolvemento do movemento feminista 

dentro dos partidos de esquerda con representación parlamentaria. 
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Tamén habería que salientar o traballo de organizacións supranacionais, como por 

exemplo Nacións Unidas, que tiveron un papel destacado na construción da maquinaria 

institucional en España en relación coa posta en marcha das políticas de xénero.  

 

 

 

 

II.2.2. Corpus narrativo. Roles das mulleres 
 

 

 

 

Chamábase Luís (1989) 
 

 

A primeira obra que se publicou no grupo denominado guerra lembrada foi Chamábase 

Luís (1989)
 71

, de Marina Mayoral (Mondoñedo, 1942)
72

, autora que igual que Neira 

Vilas procede da literatura institucionalizada (Roig Rechou, coord., 2015: 16-17) e que 

recorda episodios da Guerra civil, aínda que esta non sexa a súa temática principal. 

 

Esta novela, que mereceu o Premio Losada Diéguez en 1990
73

 e que igual que a obra 

comentada de Neira Vilas saíu a lume primeiramente nunha colección da literatura de 

adultos, tamén foi analizada por diferentes críticos. É o caso de Camino Noia (1993), 

quen a cataloga de ―novela-reportaxe‖; Tarrío Varela (1994: 435), quen considera que 

pese á colección na que foi incluída na primeira edición  

 

 

                                                 
71

Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Crónica, 132 pp.  
72

Novelista e catedrática de Literatura española na Universidade Complutense de Madrid ten produción, 

en galego e castelán, dirixida ao lectorado adulto e ao infantil e xuvenil. Ademais ten realizado diferentes 

traballos de investigación, por exemplo, sobre as autoras galegas Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán, 

e estudos analíticos sobre poetas e prosistas contemporáneos. 
73

Premio convocado anualmente dende 1985 polos concellos de Boborás e O Carballiño co patrocinio da 

Deputación de Ourense no que se galardoan as obras publicadas no ano anterior de entre as presentadas 

polas editorias nas categorías ―creación literaria‖ e ―investigación‖, esta última a partir de 1990.  
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posúe a virtualidade dunha lectura literaria e, neste caso, dunha novela que 

está a a medio camiño entre a realidade (da que a autora tomou os datos para 

narrar o casa dunha familia atribulada pola drogadicción) e a ficción, que lle 

serviu para artellar un interesante e ameno relato, 

  

 

ou Dolores Vilavedra (2010), quen despois de se referir ás duras críticas de Xesús 

González Gómez en A Nosa Terra (n.º 418, 1-II-1990), considera a novela un ―produto 

híbrido‖ e ―falido‖ (Vilavedra, 2010: 228), e quen apunta que a súa ambigua identidade 

fenomenolóxica ―é o seu maior atractivo pero tamén unha importante barreira para os 

receptores‖ (Vilavedra, 2010: 231). Quizais polas razóns sinaladas, Chamábase Luís 

incorporouse en 1999
74

 a unha colección de fronteira, a colección ―Fóra de xogo‖
75

, se 

ben é certo que xa en 1995 fora traducida ao castelán e ao catalán nunha colección 

destinada aos máis novos
76

. 

 

Chamábase Luís
77

 introduce na narrativa xuvenil galega unha nova temática pois trata 

―a modo de crónica, o problema da drogadicción, enfocado a partir de múltiples 

perspectivas sobre o mozo que o padece, así como as consecuencias no medio familiar‖ 

(Isabel Mociño González, 2015: 164).  

 

Como C. F. B. lembra en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 89-91) e tamén 

sinalaron M.ª del Carmen Ferreira Boo e Isabel Mociño González (2014), 

investigadoras que analizaron esta novela de fronteira dende a crítica infantil e xuvenil, 

Chamábase Luís está estruturada nun ―Limiar‖ e tres partes e a súa acción, localizada 

no Madrid dos anos oitenta, xira arredor da próxima morte de Luís, un mozo drogadicto, 
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 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 35, 155 pp. // (7ª ed., 2007). 
75

 Coa intención de se dirixir aos niveis máis altos da escolarización obrigatoria xa que esta colección, 

unha das máis emblemáticas, ―Fóra de xogo‖, acolle textos fundamentalmente narrativos que responden a 

diferentes correntes e tendencias formais e temáticas –novela realista, ficción científica, policial, 

aventuras, terror, intriga, diarios adolescentes…– e que abordan un amplo abano de temas e conflitos que 

preocupan á mocidade e aos adultos dende relacións interpersoais a problemas sociais e comunitarios, con 

marcas peritextuais cheas de elementos da cultura xuvenil, polo tanto con clara intención de se dirixir en 

primeira instancia ao lectorado avezado. Nela reeditáronse obras doutras coleccións, do sistema 

institucionalizado e mesmo doutros selos editoriais que foran ben acollidas pola mocidade (Neira 

Rodríguez, 2009a: 54-56) 
76

 Referímonos a Se llamaba Luis, publicada Grijalbo Mondadori-Junior na col. Arca abierta, n.º 5, e Es 

deia Lluís, traducida por Pau Joan Hernàndez para a mesma editorial e a col. Arca oberta, n.º 1. En 

castelán tamén foi publicada co mesmo título en 1997 por Círculo de Lectores e en 2004 polo Grupo 

Anaya, col. Espacio abierto, n.º 13. 
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Conta coa tradución ao portugués Chamava-se Luís (1999), de Margarida Machado, en Porto: Ambar 

Editora, col. Quarto Crescente, 158 pp. 
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heroinómano e seropositivo. Esa circunstancia é o punto de partida para que, a xeito de 

crónica, os diferentes membros da súa familia e as persoas máis próximas a esta 

reconstrúan, cunha perspectiva múltiple, a tráxica traxectoria vital de Luís e relaten 

anécdotas, opinións persoais e sentimentos, ofrecendo unha visión plural sobre o mundo 

da drogadicción e compartindo o desexo de que Luís morra. 

 

Así mesmo, para C. F. B. en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 90) esta 

novela ―alude a la Guerra civil española a partir del acontecimiento que determinó la 

trayectoria vital de algunos personajes‖, se ben Ferreira Boo e Mociño González (2014), 

decántanse pola guerra lembrada, opción pola que se opta neste traballo e que, malia o 

dito, xa se intuía en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 89-91), posto que en 

Chamábase Luís a Guerra civil convértese nun acontecemento que marca a traxectoria 

vital dunha das personaxes da historia, Rosa, quen lembra as súas consecuencias dende 

a idade adulta.  

 

Pese ao que se podería pensar a partir do título da obra e do dito nas liñas anteriores, as 

personaxes femininas son as protagonistas de Chamábase Luís e a quen se lles dá voz. 

Así, na primeira parte desta novela tres dos catro relatos en primeira persoa que se 

recollen débense a voces femininas. Trátase do relato de Rosa, a nai de Luís; Maribel, a 

cuñada, e Lola, a irmá. Na segunda e terceira parte, conformadas cada unha delas por 

dous relatos, hai cadansúa narración en primeira persoa dunha voz feminina. 

Correspóndese respectivamente co relato da dona da casa na que traballa Rosa e co 

relato de Mónica, a filla de Luís e Cati. 

 

Como xa comentaron as investigadoras anteriores o relato de Rosa ocupa os oito 

primeiros capítulos, é o que maior peso ocupa na trama e a través do cal se amosan os 

recordos da vivencia da guerra. Rosa é descrita como unha muller de case sesenta anos 

(ten cincuenta e sete), viúva dende había dez anos e nai de catro fillos, dous deles 

drogadictos. Esta muller urbana, que traballa como empregada do fogar, vai narrándolle 

ao longo deses oito capítulos numerados a unha terceira persoa, a quen trata de vostede, 

a vida dos seus fillos e a súa propia. 

 

A narración desta personaxe constitúe o relato máis relevante, conmovedor e dramático 

sobre o calvario dos seus fillos drogadictos, sobre todo de Luís, pero tamén fai un 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

94 

repaso retrospectivo á súa vida dende a nenez até o momento no que se sitúa a acción da 

trama (finais dos anos oitenta). Nese repaso, descóbrese unha nena de catro anos, de 

familia pobre e filla dun carpinteiro republicano que ―non se metía cos curas nin con 

ninguén e sempre foi traballador e moi bo coa miña nai e connosco. Só que tiña as súas 

ideas e, o empeza-la guerra, foise cos roxos‖ (p. 28)
78

. Como se ve polo relato de Rosa 

unha boa persoa que a diferenza de moitos, non bebía, pois ―era moi corrente que o 

home bebese e lle dese moi mala vida á muller e á familia toda‖ (p. 27), referencia 

directa á violencia de xénero tan denunciada na actualidade mais non en anos anteriores. 

 

A Rosa adulta amósase unha muller descoñecedora, ou cando menos pouco informada, 

dos acontecementos da guerra e do que supuxeron pois 

 

 

Agora, segundo me dixeron, non é nada malo que fose dos roxos, pero 

despois de tantos anos oíndo falar dos roxos como se fosen o demo, pois a 

min aínda me parece que non o podo dicir, que é unha cousa mala, pero 

coido que xa non (p. 28). 

 

 

No seu relato, lembra á nai metendo nun fardelo roupa para que seu pai pasase fóra uns 

días,  

 

 

Dixo uns días, diso acórdome, e tardou en volver unha chea de anos. ¿Canto 

durou a guerra…? Pois os tres da guerra e dous que estivo nun campo deses 

de reconcentración e despois dous máis na cadea, porque lle fixeron un 

xuízo e resultou que tiña unha escopeta que non debería ter. Non sei ben que 

pasou, pero o caso foi que polo asunto da escopeta levárono dous anos máis 

á cadea. En total, sete anos fóra da casa. Cando volveu non me coñecía (p. 

28). 

 

 

Convertida en filla e irmán de roxos, sobrevive primeiramente xunto aos seus grazas a 

que súa nai lle lavaba a roupa aos soldados, quen eran, a ollos de Rosa, ―boa xente‖ xa 

que ―Á hora de xantar chamábannos ós nenos e os primeiros pratos que se enchían eran 

os nosos‖ (p. 29). Máis tarde, por causa da fame, Rosa lembra o seu traslado á casa dos 
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 Esta cita e as seguintes tómanse da primeira edición da obra na colección ―Fóra de Xogo‖. 
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avós, colleiteiros de viño, e, de aí, á casa dun matrimonio sen fillos até os catorce anos 

―en que morreu a muller, e miña nai quixo que volvese para a casa‖ (p. 30). Tamén o bo 

trato recibido na casa deste matrimonio, onde traballaba un pouco no bar e na casa, e 

―tratábanme ben e andaba ben comida e ben vestida‖ (p. 30). Pese a isto, a súa 

mocidade trúncase seguramente, nunha referencia aos abusos e á violencia de xénero,  

 

 

porque me fixen muller moi nova e sempre fun de moito peito e ben 

parecida. Coido que foi por iso polo que miña nai quixo que volvese con 

eles. Nas vilas a xente fala e, ademais, ás veces teñen pasado cousas raras 

(p. 33).  

 

 

Malia o dito, a moza medrara practicamente allea aos sucesos que a rodean, como 

amosa o contraste entre a felicidade que ten por levar roupa e calzado novos cando se 

vai reencontrar con seu pai despois de que este saia do cárcere e o feito de que non se 

recoñezan, momento no que acaba chorando porque os outros tamén o fan.  

 

Introducida no ―servizo doméstico‖ pola nai a comezos dos anos cincuenta (―miña nai 

púxome a servir‖, p. 33), Rosa lembra as tarefas que levaba a cabo: ―Eu facía todo o dos 

nenos: coidaba da pequena, lavaba a roupa, paseábaos, levábaos ó colexio, e tamén 

durmía con eles e atendíaos se choraban pola noite‖, actividades moi acordes co modelo 

da muller da ditadura, aínda que para a protagonista ―Naqueles tres anos fiquei máis 

farta de nenos ca un galo de tripas‖ (p. 34).  

 

A mentalidade propia dunha muller criada nun sistema patriarcal como era o da ditadura 

franquista, facíalle ver como normal o feito de que Ramón, o seu pretendente, se 

deixase querer por ―algunhas rapazas que ían atrás súa‖ (p. 34). A comparación da vida 

de Rosa coa deste personaxe amosa tamén a diferenza entre homes e mulleres. Así, se 

ben Ramón, que non conta coa boa mirada da nai de Rosa, ―traballaba para meu avó e 

pola noite estudiaba‖ (p. 34), a protagonista decide deixar de coidar nenos e optar por 

traballar de doncela ou de cociñeira, actividades novamente moi aptas para as mulleres 

da época e que as unen co terreo privado e da domesticidade. 
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Na liña da esposa-nai, que xa se vira en Aqueles anos do Moncho, de Neira Vilas, a nai 

de Rosa ―estaba todo o día dándome a roncha con que se era un rapaz moi serio e que 

era rico e que buscaba unha muller para casar e non perde-lo tempo, ou para 

aproveitarse, coma outros‖. Malia o dito, Rosa rebélase contra o que se espera dela e á 

terceira cita co pretendente do gusto materno  

 

 

estaba xa tan farta que lle dixen: Se tanto lle gustas á miña nai, que case ela 

contigo. E deixeino plantado. Debín dicirllo a miña nai e non a el, quen, ben 

mirado, non tiña culpa ningunha, pero co xenio dela calquera se atrevía a 

dicirlle nada (p. 35).  

 

 

Estas palabras amosan a incomunicación ou difícil comunicación entre pais e fillos, 

máis concretamente a relación entre mulleres. 

 

Aínda que a nai de Rosa a manda chamar para que regrese á casa despois de descubrir 

que o pretendente que non quería siga á moza a Madrid, onde Rosa está a traballar de 

doncela, esta rebélase á autoridade materna xa que ―Atopábame a gusto na casa en que 

estaba, e non volvín á vila‖ (p. 36). 

 

Na capital Rosa lembra que comezara a saír con Ramón, mais ―non fixemos nada malo, 

anque ocasións non faltaron‖, clara referencia á perda da virxindade, virtude de gran 

valor na época e no sistema patriarcal estabelecido. Alí vese obrigada a desenvolver o 

papel que dela, como muller, se agardaba, pois  

 

 

El estudaba e tiña a ilusión de facerse mestre, pero eu estaba todo o día 

metida na casa traballando e con pouco proveito porque case tódolos cartos 

llos mandaba a miña nai e, do pouco que gardaba para min, raro era o mes 

que non tiña que pagar algunha cousa, un vaso ou un prato que escachaba. A 

dona da casa descontábamo do soldo, iso era corrente daquela (p. 37).  

 

 

Nesta ocasión o relato de Rosa dá conta da dependencia familiar, así como das 

condicións do traballo feminino do momento da posguerra. 
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Na mesma idea de dependencia económica das mulleres sitúanse as razóns polas que 

Rosa e Ramón non casan. Así ―El estaba xa traballando, quedara no exército e gañaba 

un soldo, pero non facíamos plans de casar porque tiña que mante-la nai, que quedara 

viúva, e unha irmá máis nova, que non traballaba‖ (p. 37). 

 

A Rosa moza, aburrida de facer sempre o mesmo con Ramón (―Así botamos oito anos. 

Eu xa estaba un pouco aburrida, as cousas o que son‖, p. 37), finalmente casa con Pepe, 

con quen ―nun ano casei con el, e cando casei ía preñada de catro meses‖ (p. 37). 

Novamente o tema da virxindade que, como a propia Rosa lembra ―Antes a esas cousas 

dábaselles moita importancia‖ (p. 37). Tal é así que por despeito Ramón afirma que 

―Dende entón tódalas mozas que tiven paseinas pola pedra, todas, fosen virxes ou 

santas. Con todas me deitei por aquilo que ti me fixeches‖ (p. 38), o que dá conta da 

actitude masculina da muller como obxecto. 

 

A pesar de non estar ben visto que as mulleres soas fosen ao baile Rosa rachara a norma 

o día de Aninovo que a chaman por teléfono dicíndolle que Ramón, o seu noivo, está 

preto de Badaxoz vendo outra muller: ―Era por Aninovo e eu tiña unha amiga que 

sempre estaba no baile. Entón iso estaba mal visto e eu só ía bailar con Ramón, pero 

como estaba enrabechada collín e fun‖ (p. 39). No baile coñece a Pepe quen valora que 

Rosa conte ―cunha dianteira mellor ca do Real Madrid‖ (p. 39), feito do que ela se sente 

orgullosa e que a asocia coa muller obxecto de desexo. 

 

Coa pretensión de coller rendas da súa vida, enfróntase a Pepe e a Ramón, optando polo 

primeiro, pois ―Gustábame: era máis vello, tiña máis experiencia e sabía máis. Empecei 

en broma, para darlle celos a Ramón, por picalo un pouco, e acabei enguedellándome. 

Fíxomo pasar moi mal‖ (p. 41). Afeito á liberdade, Pepe quérea converter en nai 

solteira, condición que ela estaba disposta a asumir, mesmo despois do ofrecemento de 

Ramón de casar aínda e todo con ela, pois era consciente de que ―non quería que toda a 

vida me estivese refregando polos fociños o que fixera‖ (p. 42). 

 

O relato de Rosa continúa coa vida de casada que a relega xa oficialmente ao papel de 

esposa-nai que dela se esperaba mentres o home ―andaba en Madrid facendo o que lle 

petaba‖ (p. 42). Malia o dito, neste caso é unha muller esposa-nai que traballa de 
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doncela na casa dunha marquesa onde coida dos catro fillos que ten con Pepe e  queda 

recluída á domesticidade:  

 

 

Eu tiña que face-la comida para a xente que traballaba na finca e ter todo 

limpo e preparado para cando chegaban os señores. Os nenos estaban 

comigo no campo e medraban ben, e eu podía ocuparme deles. Pero 

atopábame moi soa. Pepe era moi celoso e non quería que saíse para nada da 

finca nin que tivese amizades. Paseino moi mal. Non era mal home, cos 

nenos era bo e a min non me maltrataba, pero era moi mullereiro, sempre 

con outras, e eu traballando pechada na casa (p. 42). 

 

 

A voz narradora desta muller adulta dá conta da súa infelicidade no matrimonio, mesmo 

a nivel sexual. Neste senso son claras as súas palabras, só posíbeis de pronunciar no 

contexto democrático no que se sitúa o seu relato: 

 

 

Cando morreu, sentino moito, iso si. Pasei tres anos enteiros sen saír, sen 

ver un home, porque lle tiña agarimo: vintecinco anos xuntos, como non llo 

había ter. Pero feliz non fun, nin sequera como muller. Pasalo ben, o que se 

di pasalo ben, eu non o pasei ata que non me deitei con Ramón. Xa de vella, 

case con sesenta anos, xa ve (p. 43). 

 

 

Quizais o comentado por Rosa se debe á educación das mulleres, para quen falar de 

sexo seguía estando vinculado á submisión e acatamento do imposto masculino. 

 

O sentirse obxecto de desexo é motivo de satisfacción para a narradora que, con ―Eu 

tiña xa os catro fillos, pero aínda non fixera os trinta e estaba moi guapa. Non me 

quitaba os ollos de enriba‖ (p. 43). 

 

A propia voz narradora recoñece que ―Con Ramón, de certo viviría mellor: máis 

estimada, máis descansada e satisfeita, en tódolos sentidos‖. E el tamén comigo teríao 

pasado mellor‖ (p. 44). 

 

Finalmente Rosa lembra a súa relación cos fillos, de maneira que nesas páxinas 

obsérvase a relación entre irmáns e os problemas que ela e o home tiveron con eles ou 
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que ela tivo cando xa quedou viúva: as recriminacións de Alberte por gardar os 

agasallos que lle fai ou por darlle cartos ao irmán drogadicto que logo malvende por 

vicios; os problemas de Lola por mor do seu matrimonio e posterior divorcio; a loita 

constante con Luís, fillo ao que lle desexa a morte en moitas ocasións e que se debate 

entre axudalo ou non; a comparación entre os sufrimentos que lle supuxo o fillo maior, 

tamén drogadicto e o máis novo, Luís; as complicacións que lle supón o traballo etc. 

 

Outras personaxes femininas con voz propia nesta primeira parte da obra son Maribel e 

Lola, que, aínda que alleas á temática bélica, interesan para este traballo polo rol que 

representan. Ambas as dúas dan conta das mulleres liberadas existentes na sociedade 

española a partir do período de transición e do inicio da democracia, neste caso mulleres 

separadas ou divorciadas con fillos a cargo.  

 

Maribel é unha muller nova de vinte e oito anos, separada e cun fillo de seis. Filla de nai 

separada e alcólica
79

 representa á nena maltratada e á nena acosada, pois a nai 

maltratábaa fisicamente e o pai  

 

 

Andaba sempre sobando en min, e non me atrevía a contarlle a ninguén o 

que pasaba porque tiña medo de que pensasen que era pola miña culpa, así 

que calaba e facía por non estar soa na casa con el (p. 81). 

 

 

Casada durante un tempo cun home maior ca ela (leváballe trece anos),  

 

 

A xente, sabendo que casaba, preguntábame: ¿Estás embarazada? Pero eu 

non ía preñada. Casei con el porque me mimaba e me coidaba como 

ninguén o fixera antes. 

……   

o que quería era gozar da miña liberdade: tiña dezanove anos, un traballo e 

moitos amigos. Non quería estar na casa agardando por el. Separámonos de 

mutuo acordo (p. 82).  

 

 

                                                 
79

A nai de Maribel preséntaselle ao lectorado como unha muller separada, que traballa para manter a filla 

e mandala á escola ―porque meu pai nunca lle deu cartos nin se ocupou para nada de min‖ (p. 80). 
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Esta personaxe renega de ser unha Penélope á espera do home na súa casa, motivo polo 

que se divorcia. 

 

Xa na capital (Maribel cambia de residencia en varias ocasións) atopar traballo 

resúltalle difícil: ―Fixen de todo: vendín pisos, libros, coidei nenos, traballei de 

camareira, sempre eventual, sen ningunha seguridade. (p. 83). Ademais atráenlle as 

saídas nocturnas á discoteca, espazo público que ―era un pouco como a miña casa, algo 

meu‖ (p. 83).  

 

A primeira noite que coñece a Alberte xa vai cear con el, de xeito que ―Fomos a un piso 

e díxome que había ovos e bistés na neveira, e que tería que cociñar eu. Puxen un 

mantelo e fixen a cea‖ (novamente o rol de esposa-nai que se espera dela). Esa noite 

pásaa con el, igual que os tres días seguintes, até que chega Rosa, quen, para Maribel 

era a empregada do fogar, dado que  

 

 

Alberte díxome que a súa nai era quen lle lavaba e lle pasaba a roupa, e 

quen lle arranxaba a casa. Así foi. Rosa chegou e púxose a limpar todo e a 

face-la comida. Comemos xuntos e, despois de comer, fregou os cacharros. 

E cando acabou sentouse a ve-la tele. A tarde foi pasando e eu pensaba: 

¿Cando se irá? Esta señora non parece que teña intención de marchar... E 

non a tiña (p. 84).  

 

 

No momento en que queda preñada de Alberte, a familia deste pón en dúbida que o 

neno sexa seu, polo que  

 

 

Pareceume mal en Alberte e mais nos irmáns, pero aínda peor en Rosa, 

porque ela pasara por algo semellante e casou porque a súa nai foi ve-lo 

mozo e díxolle: Ou casas ou mátote. Antes unha nai solteira era algo 

terrible. Hoxe é outra cousa. Así que saín de alí e fun para unha residencia 

de nais solteiras. Só puiden estar tres meses, e sempre enganando ás monxas 

porque eu era separada, non solteira, e non podía dárlle-los papeis que me 

pedían (p. 87). 
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Curiosamente esta situación, que lembra a liberdade sexual da muller na época, ausente 

en períodos anteriores, permítelle a Maribel entender mellor a súa nai: ―Cos anos 

entendía mellor o que lle pasaba, e dábame pena‖ (p. 87). Malia isto, á personaxe ―Non 

lle importaba que el non quixese casar, nin mesmo que fose con outras, con tal de que 

non me deixase a min‖ (p. 88).  

 

Pola súa parte, Lola é unha muller de vinte e sete anos, divorciada e casada de novo. Nai 

de dous fillos (unha filla de nove anos froito do primeiro casamento e un fillo de catro 

resultado do segundo) non é unha muller traballadora fóra do ámbito doméstico, se ben 

o lector implícito coñece polo seu relato e polo doutras voces femininas da obra que si 

ten traballo por tempadas, igual que súa nai, como empregada do fogar. 

 

Esta figura feminina representa ás mulleres criadas na ditadura e educadas en colexios 

de monxas que, privadas de liberdade, ignoran moitas cousas relacionadas co sexo. Así, 

no seu relato recoñece que casou co home ―porque pensaba que estaba preñada, 

faltoume dous meses a regra, e pensei que era iso‖ (p. 96). Á vergoña de ―andar por aí 

coa barriga‖ (p. 96) uníase que  

 

 

pensaba que despois de casada había ter máis liberdade, porque a min non 

me deixaban saír de noite, ás dez xa tiña que estar na casa, nin me deixaban 

tampouco ir soa de vacacións. Tiña amigas da miña idade que collían e 

marchaban co seu mozo en moto por aí, e saían de noite ás discotecas. Eu 

nin soñalo. Meu pai era moi cariñoso, pero tíñame moi suxeita, coma se 

aínda fose unha nena pequena. Coido que foi iso o que me empurrou a 

casar, máis aínda có do fillo. Tiña ganas de divertirme, de entrar e saír ó 

meu antollo, de ter liberdade. Por iso casei, e, verdadeiramente, cagoume o 

demo no camiño, porque non pode imaxina-lo que foi a miña vida de casada 

(p. 97)  

 

 

Como se pode observar, a voz desta personaxe reproduce a idea da época pola cal a 

única saída das mulleres era o matrimonio. 

 

Outras personaxes femininas a destacar, aínda que sen voz propia na obra, polo rol que 

representan son Cristina e Cati. A primeira é a moza de Pablo, o outro fillo drogadicto 

de Rosa xa falecido, e ensínalle ao lector as mulleres drogadictas.  



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

102 

 

Esta personaxe tamén serve para poñer de relevo a relación entre mulleres xa que 

Maribel denuncia que  

Facía o que lle petaba, sen preocuparse dos demais. Só se ocupaba de Pablo. 

Os outros, coma se non existísemos. Podía deixar unhas bragas sucias no 

medio do cuarto de estar e non recollelas, por máis que llo dixese, ata que 

lle facían falta. Non lavaba, nin fregaba, nin recollía, e Rosa pretendía que 

fose eu quen o fixese, quen se ocupase de todo, porque ela traballaba fóra e 

non o ía facer volvendo cansa. Por iso discutiamos (p. 86).   

 

 

Pola súa parte, Cati representa á muller vítima da violencia de xénero, igual que no 

caso de Cristina. Sábese dela polo relato doutras personaxes, de aí que quen le coñeza 

que ía poucas veces pola casa da familia de Luís e, cando ía, facíao para que a axudasen 

a convencelo de que deixase a droga. En palabras de Maribel, ―Ela aparecía moitas 

veces pola casa da Rosa con mazaduras e marcas de golpes‖ (p. 88), de maneira que a 

familia, aínda que consciente do maltrato, amósase impasíbel, seguramente reflexo da 

invisibilidade social que a violencia de xénero presentaba hai uns anos. O seu final é 

tráxico, pois é atopada morta polo seu fillo despois dunha forte discusión con Luís, 

razón pola que ―na caixa ela ía coa meixela e a queixada dun lado toda inchada e 

renegrida‖ (p. 88). Todas as personaxes coinciden en afirmar que sufriu moito con Luís. 

 

Coa fotografía da cuberta destácase a influencia das 

linguaxes xornalística e cinematográfica como parte 

de recentes formulacións nas ilustracións e nas 

cubertas de literatura xuvenil (no interior non hai 

ilustracións). 

 

A fotografía presente na cuberta de Chamábase Luís 

está pensada para crear unha atmosfera cotiá e gris, 

unha atmosfera entristecida. Ao caracterizar 

visualmente a personaxe-muller está transmitindo 

unha gran carga semiótica e cultural, grazas á cal, 

sitúa a quen a observa no escenario da narración 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

103 

textual antes de empezar a ler o texto. O título, con tipografías diferentes, pero na que 

predomina visualmente o nome de Luís, por ser unha fonte de maior tamaño e por ser de 

cor vermello e sombreado, axuda a aumentar o ton dramático do libro. 

 

Unha vez lida a obra pódese identificar facilmente esa personaxe con Rosa. Nela 

amósase unha muller nunha cociña atendendo a comida. Esta muller está de costas a 

quen mira a imaxe (é como se se vira dende atrás), facendo do seu rostro unha 

personaxe anónima, nunha postura un tanto encorvada, de submisión e cansancio. Como 

se pode observar dáse unha imaxe que reduce o papel feminino de Rosa ao do rol 

tradicional, no ámbito interior, o rol de esposa-nai, sacrificada á familia. 

 

 

 

 

A misteriosa montaña da pena negra (1991) 
 

 

En 1991 apareceu publicado o relato A misteriosa montaña da pena negra (1991)
80

, de 

Concha Blanco, nome literario de María Concepción Blanco Blanco (Lires-Cee, 

1950)
81

, primeira autora da ―Xeración do 68‖ (Roig Rechou, coord., 2015: 17) que se 

achegou ao tratamento da Guerra civil española. 

 

Este relato fantástico-realista, que Roig Rechou (2008b: 89) encadra no cuarto grupo 

temático que estabelece, é dicir, no denominado ―A Guerra Civil lembrada, referida ou 

aludida a partir de narradores adultos‖ e que foi moi pouco analizado, está dedicado ―A 

Manuel Canosa Barreiro, quen, coas súas vivencias aló polo ano 1936, me inspirou para 

crea-lo personaxe Blin‖.  

 

                                                 
80

Ilust. Cristina Losantos, A Coruña: Casals, col. O trolebús, n.º 2, a partir de 11 anos, 87 pp.  
81

 Mestra e autora de materiais didácticos para o ensino da lingua galega. Pola súa produción ten 

merecido diversos galardóns, entre outros, o segundo premio do Barco de Vapor por ¿Andrómenas? 

(1988); o Premio Novela por Entregas La Voz de Galicia, por Habitación 202 (2007); o IV Premio 

Arume de poesía para nenos, por Cantos da rula (2008), ou o VI Premio de Literatura Infantil e Xuvenil 

Pura e Dora Vázquez, por Encontros ás agachadas (2008).  
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Por medio dun narrador omnisciente e da voz dos personaxes, vaise coñecendo esta 

historia que ten lugar no Nadal do ano noventa, nunha vila que pola narración se pode 

intuír próxima a Muxía, máis concretamente nun lugar ficticio: a montaña chamada 

Pena Negra.  

 

Por causa dunha gran nevada, Lucía, unha adolescente excursionista, vese na obriga de 

permanecer uns días nese lugar, que está rodeado de lendas e no que poucos meses antes 

desaparecera outro mozo, Víctor Soneira. En Pena Negra a protagonista é axudada en 

primeiro lugar por Víctor, agora convertido en lagarto, e posteriormente por Blin, un 

solitario septuaxenario que, animado pola compañía dos dous rapaces, relatará como 

chegou a residir en Pena Negra dende hai cincuenta e catro anos. Deste xeito, como se 

sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 120-121), na obra un fuxido 

da guerra irá cobrando protagonismo. 

 

O lector descubrirá como Blin, con vinte e poucos anos, casado e cun fillo de dezaoito 

meses, abandonou o seu fogar o día catro de agosto de 1936 coa promesa de regresar en 

poucos meses e de traer un gran lote de libras de chocolate para o seu pequeno fillo, por 

non querer acudir á fronte de batalla unha vez iniciada a guerra, xa que  

 

 

Os meus ideais eran outros, que non se conseguían con armas nin coa forza 

física. Eran os de conservar unha familia unida polo respecto, polo cariño, 

polo traballo. Por todo iso sei que loitaba eu día a día. Foi ese o motivo de 

decidi-la fuxida até que rematase [a guerra] (p. 62).  

 

 

Blin narra como na súa fuxida inicialmente estivo acompañado de Xaquín, un veciño 

con ideas semellantes ás súas; como conseguían alimento e se refuxiaban en diferentes 

lugares até que, un día, e tras oír o comentario de dous mozos que afirmaban que unha 

muller os vira e que os consideraban uns covardes, Xaquín decidiu regresar mentres que 

Blin, quen nunca volveu ter noticias do seu amigo, optou por non volver xamais por 

medo a que esa opinión estivese xeneralizada e tamén fose a de familiares e amigos. 

 

Grazas ao relato deste ancián, que tamén lles ofrece aos seus novos compañeiros datos 

da súa profesión e afeccións, Lidia poderá recoñecer a súa historia e identificar a Blin 
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con Guillelme, o avó de Andrés, o noivo da súa irmá Lucía, co que garda gran parecido 

físico.  

 

No que ás mulleres representadas se refire, a única protagonista é Lidia, unha 

adolescente de case catorce anos que se presenta como ―moi activa‖ (p. 10), amante da 

lectura e ―tremendamente curiosa‖ (p. 16), aínda que nalgúns momentos do relato 

demasiado infantil para unha moza adolescente de hoxe en día
82

. 

 

De ―corazón inquedo, pero cheo de bondade e gratitude‖ (p. 18), como amosa en 

diferentes momentos ao longo da narración, sobre todo no desenlace final, a rapaza vese 

atrapada na montaña por mor dunha nevarada, mais  

 

 

Lidia non se botou a chorar. Poucas veces o facía. Cando sucedía, era máis 

ben por mágoa dos demais. Agora sentía xenreira pola dor que lle producía 

a seus pais, a súa irmá e ata ós seus compañeiros e mestres (p. 23).  

 

 

Ante as circunstancias nas que se atopa, cunha actitude valente e racional, cavila nas 

situacións posíbeis que se lle poden presentar e toma as súas primeiras decisións. Neste 

senso cómpre salientar que entre as posíbeis alternativas que baralla atópase a de ter que 

camiñar ao longo de tres horas, cuestión que non a asusta pois ―Estaba acostumada a 

deambular polo monte cando ía de caza co seu pai‖ (p.23), afección pouco habitual 

aínda a día de hoxe nas mulleres. 

 

Cunha actitude positiva e decidida, aínda que fisicamente non se atope ben, vai 

superando as diferentes adversidades coas que se atopa como, por exemplo, o seu medo 

ao lagarto de dous rabos que se achega a ela, que noutra situación a arrepiaría, pero que 

nesta non teme, e que non é outro que Tucho, Víctor Soneira, o rapaz que desaparecera 

había uns meses na mesma montaña. 

 

                                                 
82

 Esta idea pódese reafirmar se se atende a que ao longo do relato a voz narradora en vez de referirse a 

Lidia como moza ou adolescente chámaa reiteradamente ―nena‖. 
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Descrita fisicamente como unha moza loira e de ollos azuis
83

, amosa a súa preocupación 

por Tucho dende que o coñece (por exemplo, tenta tranquilizalo despois de lle contar 

como se converteu en lagarto e búscao antes de desmaiarse cando chega ao lugar no que 

vive Blin) e grazas a ela o rapaz recupera a súa forma orixinal. 

 

En canto a Blin, é Lidia quen se propón que ―saian do seu corazón esas palabras caladas 

desde hai tanto tempo‖ (p. 43) e quen anima ao ancián a que lles relate a ela e a Tucho a 

súa historia. Tamén é a que vai atando cabos para descubrir a verdadeira identidade de 

Blin e quen lle ensina aos dous personaxes masculinos o mapa da cova que ―sinala o 

lugar de Pena Negra onde habita a estrela que coida a pedra dos bos desexos‖ (p. 73). 

Neste lugar é a moza quen gabea por riba dos ombreiros dos seus compañeiros para 

acadar a mochila de Tucho. Ela mesma organiza o que deben facer o propio Tuco e Blin 

para poder interpretar o mapa que descubriu na súa anterior visita á cova. 

 

Na despedida cos compañeiros aconsella ao septuaxenario ―que na vida é mais 

importante dobrarse coma un bambú, que aferrarse ás ideas coma un carballo á terra‖ (p. 

79) e, axudada por Víctor, conseguirá que Guillelme regrese ao seu fogar o día de Reis 

para cumprir a promesa feita ao seu fillo moitos anos antes.  

 

Por todo o comentado pódese afirmar que Lidia representa unha adolescente inqueda 

por saber e descubrir, unha desveladora do significado dos silencios, concretamente os 

motivos da estancia de Blin no monte. 

 

Amais de Lidia, en A misteriosa montaña de Pena Negra aparecen chamadas polo seu 

nome propio outras personaxes secundarias, tales como Lucía, a irmá da rapaza, 

algunhas das compañeiras da clase de Lidia; Mamá Helena e Neves, a muller de Blin. 

De todas elas destaca esta última por estar vinculada directamente co tema da guerra. 

Neves identifícase coas mulleres de fuxidos que ―aínda comprendéndome non deixaba 

de bagullar en silencio‖ (p.61) nas despedidas dos homes que en moitas ocasións 

percibirían que serían para sempre.  

 

                                                 
83

Sorprende algo que se describa a protagonista mediado o relato e cando se describe tamén o aspecto 

físico de Blin, o ancián fuxido da guerra. 
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Tamén aparecen algunhas personaxes secundarias 

designadas polo nome taxonómico, entre as que 

destaca a ―dona‖ que viu a Blin e ao seu 

compañeiro ao lonxe, que os identificou como 

―dous fuxidos da guerra‖ e que co susto ―quedara 

durante unha hora sen fala, pois disque teñen o 

pelo e a barba longa e andan rachados‖ (p. 68). 

Esta personaxe podería identificarse coas mulleres 

delatoras. 

 

A ilustración da cuberta presenta a montaña que 

lle dá título á obra e, sobre ela, á nena 

protagonista. No interior, as ilustracións en branco 

e negro representan obxectos ou situacións 

concretas da narración: unha mochila, un 

helicóptero, un esquío nunha árbore, o neno 

desaparecido Víctor Soneira con aparencia 

humana, dúas lebres agarradas por unha man, a 

paisaxe dunha casa na que fumega a cheminea 

unha noite de ceo estrelado e os tres protagonistas 

da obra mirando cara ao ceo. Desas sete 

ilustracións interiores que a obra acolle ningunha 

delas relaciona a obra coa temática bélica e só 

unha reflicte a personaxe feminina protagonista, 

que aparece a carón dos outros dous personaxes na 

última ilustración que ten a obra. Nesta última 

imaxe non hai ningún trazo que a identifique como integrante do xénero feminino. 
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A teima de Xan (1991) 

 
 

 

En 1991 saíu tamén a lume A teima de Xan
84

, de Antonio García Teijeiro (Vigo, 

1952)
85

, autor que, se ben se iniciou na literatura institucionalizada, axiña decidiu 

dirixirse preferentemente aos máis novos (Fernández Vázquez e Ferreira Boo, 2015: 

199) e que xa é un clásico da Literatura Infantil e Xuvenil galega (José António Gómes 

e Roig Rechou, 2007; Roig Rechou, 2008a).  

 

Esta novela de iniciación, estudada polo miúdo por Neira Rodríguez (2008, 285-296) e 

en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 121-123), foi incluída por Roig 

Rechou (2008b: 79) no grupo temático ―Sombras e descubertas‘ da Guerra Civil‖ e, 

segundo esta investigadora,―é a primeira obra que enfoca deste xeito a Guerra‖
86

.  

 

A teima de Xan iníciase coa dedicatoria ―A Susi, polo seu alento continuo. A meus 

fillos, Antón e Noa, coma sempre. E tamén a Nacho Bulnes‖, chiscadela do autor á 

familia que é unha constante no conxunto da súa produción, e está estruturada en catro 

partes, constituídas por capítulos breves numerados en arábigos e, en ocasións, tamén 

intitulados. 

 

Por medio dun narrador omnisciente e da voz do protagonista, Xan Facal Simóns, un 

narrador adulto que rememora o seu pasado, coñécese a evolución persoal de Xan, así 

como a relación existente entre este e o tío Camilo, máis coñecido polo alcume, herdado 

dos tempos da guerra, ―O Peixoto‖, ―un home certamente abandonado á súa sorte por 

                                                 
84

 Ilust. Pepe Carreiro, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Sotelo Blanco infantil e 

xuvenil, serie Ordenador, dos 12 anos en adiante, 105 pp. Conta cunha segunda edición no ano 2005 

ilustrada por F. Lorenzo, Vigo: Editorial Galaxia, col. árbore/galaxia, n.º 134, a partir de 12 anos, 115 pp.  
85

Docente involucrado en múltiples actividades e publicacións didácticas, achegouse á literatura dende a 

escrita, a crítica, a promoción lectora, a realización de talleres etc. A súa produción literaria infantil e 

xuvenil galega abrangue textos narrativos e, sobre todo, textos poéticos nos que destacan, entre outros 

títulos, Na fogueira dos versos (1996, Premio Merlín 1996, finalista do Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil 1997, incluído na Lista de Honra do IBBY 1998 e Premio Internacional Pier Paolo 

Vergerio 1998); Versos de agua (1989), publicado en galego como Cacarabín, Cacarabón (1991) e 

incluído entre as cen mellores obras de Literatura Infantil e Xuvenil do século XX) e Aire sonoro (2001, 

finalista do Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil). 
86

 Con posterioridade, concretamente en 2002, García Teijeiro tamén publicou Trala liña do horizonte, 

obra na que novamente volve tematizar a guerra, aínda que agora recorre a estampas nas que se reflicten 

as graves consecuencias que os enfrontamentos bélicos provocan nos máis novos por todo o mundo. 
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todos‖ (p.8)
87

, como lembra Neira Rodríguez (2008: 289), ―un exiliado interior por 

causa das súas ideas durante o período bélico (1936-1939)‖. 

 

O detonante da trama é a morte do tío Camilo no asilo de anciáns no que residía nos 

últimos tempos, feito que impulsa o seu sobriño Xan, situado na trintena
88

, a subir ao 

faiado e a recuperar o caderno verde da súa adolescencia, no que ten recollidos os 

acontecementos e sentimentos que o abafaban naqueles anos de adolescencia (segundo 

as referencias do texto comezos dos anos sesenta) nos que descobre a existencia de ―O 

Peixoto‖ e a viraxe que este imprimiu á súa vida.  

 

Grazas fundamentalmente á voz do adolescente Xan, recollida no diario de cando tiña 

trece anos e que se vai intercalando no texto, o lector coñece as vivencias do mozo e a 

súa familia nun país ferido por unha guerra fratricida e unha férrea ditadura. As 

anotacións do caderno, a recreación da infancia e xuventude de Xan e as súas reflexións 

dende a idade adulta permítenlle imaxinar ao lectorado a vida monótona e submisa da 

sociedade española da posguerra da que os pais de Xan, Rosendo e Carme, son fiel 

retrato.  

 

Fronte os proxenitores, que 

 

 

falaban pouco. Comentaban entre eles algunhas novas de actualidade e 

observaban unha conducta rigorosamente marcada polos tempos que 

corrían. Tiñan presente a miúdo ‗o que dirán‘, contaban cuns amigos moi 

escollidos e eran fieis gardiáns dos bos costumes zarriscados por claros 

tintes patrioteiros (p. 21). 

 

 

Xan amósase como un mozo reflexivo e inquedo que ao non entender determinados 

feitos da historia do seu país (por exemplo, por qué sabe tan pouco da historia de 

Galicia ou por qué non falan abertamente seus pais de ―O Peixoto‖) cada vez se sente 

máis confuso. 

 

                                                 
87

 Todas as citas tómanse da primeira edición da obra. 
88

 Este feito e algunhas referencias textuais permítennos situar a historia a finais dos anos setenta ou 

comezos dos oitenta. 
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Axudado por Armando, un profesor de literatura novo que rompe cos moldes da época 

cunha conduta pouco ortodoxa no sistema educativo do réxime franquista, entra en 

contacto co vello Camilo. Grazas a este personaxe, representación manifesta daqueles 

que decidiron rebelarse e non acatar as normas impostas pola forza (―O Peixoto‖ 

abandonara a primeira liña de guerra e fuxira aos montes para logo dedicarse ao ensino 

daquela rapazada que tiña os pais loitando na fronte) (E. A. C., en Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 122), Xan ve como se abre ante el un novo mundo que 

o introduce na idade adulta e que remata coa ignorancia que ten da súa terra (o tío 

Camilo convérteo en depositario dos seus escritos e dos seus coñecementos sobre a 

tradición cultural e a historia de Galicia). 

 

Co recordo da sacrificada e silenciosa vida do tío Camilo, o sobriño xa adulto, o 

profesor de Literatura Galega que sente unha grande admiración por ese defensor duns 

ideais nobres que tivo que sufrir os agravios da barbarie e da mesquindade derivados da 

guerra, réndelle a ―O Peixoto‖ unha sentida homenaxe negada en vida, á vez que revive 

as experiencias, desenganos, amoríos, angustias e contradicións que foi experimentando 

ao longo do seu proceso de maduración.  

 

Este percorrido pola etapa postbélica, a través do descubrimento do tío Camilo, e a 

viaxe instrospectiva de Xan materialízanse, como xa se recolleu en Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 123), ―en un discurso narrativo ágil, en el que la prosa 

poética aflora sobre todo en aquellas secuencias más sentidas y personales‖. Así mesmo, 

a correcta engrenaxe dos feitos narrados e a correcta escrita enriquécense coas 

referencias intertextuais de carácter musical (Chopin, The Beatles, Paco Ibáñez etc. ) e 

literario (Ramón Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro, Federico García Lorca etc.) que 

contribúen a unha mellor definición da época e dos personaxes, entre os que destacan os 

masculinos, que se representan  

 

 

en xeral como fortes e consecuentes cos seus ideais, agás Rosendo, o pai de 

Xan, un home de ideas fixas que só quere o ben para a súa familia e que non 

é crítico coa sociedade que o rodea, motivos polos que a incomprensión 

entre pai e fillo é unha barreira insalvábel malia o amor que se teñen (Neira 

Rodríguez, 2008: 290). 
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Así, para esta obra, seguindo a Neira Rodríguez (2008: 290-292), Antonio García 

Teijeiro elixe tres personaxes que representan diferentes visións e situacións da figura 

do mestre. Primeiramente, o tío Peixoto, representante dos mestres republicanos 

preocupados porque non se perda a lingua galega e que enlaza, en certa medida, cos 

homes da Época Nós (1916-1936) nos anos inmediatos á contenda, un grupo de homes 

que se preocuparon por formar os nenos e nenas na súa lingua e cultura, feito polo que, 

en moitas ocasións, como lle acontece ao personaxe de A teima de Xan, foron castigados 

e condenados a vivir no exilio; na ficción de García Teijeiro na fraga de Bela Nena, un 

lugar de difícil acceso aínda que non moi lonxe da civilización.  

 

En segundo lugar, Armando, o mestre ―estrafalario‖ pola súa vestimenta, polos seus 

costumes e, especialmente, polo seu atrevemento (intúese que en tempos da xa avanzada 

ditadura) a falar en galego cos rapaces e compañeiros, feito que, xunto coa súa 

independencia e liberdade, provoca a crítica de quen o rodea e a fuxida final do amigo 

de Xan a Inglaterra, lugar no que, por outra parte, se atopa a súa parella. Personaxe, 

polo tanto, que non coñece totalmente a historia do país, pero que tenta recuperala e 

ensinala como pode.  

 

Finalmente, Xan, o mozo criado en lingua castelá que lentamente vai descubrindo a 

lingua e os costumes do país e, xa como mestre de Lingua e Literatura galegas, ten que 

preparar para a clase do día seguinte co seu alumnado o tema dos poetas do 

Rexurdimento, período moi significativo para a recuperación da conciencia do ser 

galego. 

 

En definitiva A teima de Xan correspóndese cunha novela de iniciación que se enmarca 

na que se ven denominando neste traballo guerra lembrada.  

 

No que ás personaxes femininas se refire, todas as que aparecen na obra son 

secundarias, ―rexistrándose apenas dous casos de personaxes femininas de certo 

interese‖ (Neira Rodríguez, 2008: 290). De entre elas, destaca a personaxe de Carmen 

Simóns, a nai do protagonista, que responde ao rol da esposa-nai característico da 

época franquista. Esta muller corentona, urbana e de fala castelá é, segundo descobre 
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Xan nas súas expedicións nocturnas, ás que seus pais son alleos, filla de solteira, trazo 

que mesmo dificulta o seu casamento.  

 

Educada polos seus padriños, de quen o tío Camilo era o fillo maior, aparece descrita na 

obra por comparación co seu home
89

. Así,  

 

 

Miña nai é un pouquiño máis nova. Está sempre na casa encargada dos 

labores da mesma. Gusta de amolarme para que faga isto ou que deixe de 

facer aquilo. Non me deixa pasar unha. ¡Ah… chámase Carme!‖ (p. 19).  

 

 

Sempre atenta ao coidado do fillo cando está enfermo (―A súa nai achegárase onda el en 

dúas ou tres ocasións, verdadeiramente asustada. Déralle de beber auga, secáralle a 

fronte e tapárao cun agarimo que Xan agradecera naqueles momentos‖, p. 57), a ollos 

de Xan 

 

 

Carme Simóns era una muller reservada, sen iniciativa. Todo o que facía 

estaba dirixido ó benestar do home e do seu fillo. Algunha vez escoitara que 

tiña unha saúde delicada. Podía resumi-la súa existencia entre a cociña, o 

coidado da casa, as novelas da radio e a lectura das revistas ‗do corazón‘. 

Pouco máis (p. 21). 

 

 

Quizais por mor das súas contestacións evasivas ante as preguntas que o fillo lle fai para 

saber máis en relación co tío Camilo (―–Sonche cousas que non che importan. Nada 

teñen que ver contigo. Ti preocúpate do teu‖, p. 45), para Xan a súa voz e as súas 

constantes indicacións até se converten en repetitivas e molestas. Malia o dito, Xan 

advirte que a sombra de Rosendo,  

 

 

non era forte. Aínda lembraba a súa ollada tristeira tódalas veces que tentou 

falar do tío Peixoto con ela. Fuxía do tema cun aquel enchido de temor. 

                                                 
89

Chama a atención que na descrición do pai se comece polo nome, ―Meu pai chámase Rosendo‖, e 

despois se continúe polas características, mentres que no caso da nai a orde sexa a inversa. O que non se 

nomea, non se visibiliza. 
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¡Que de ocasións estivo a piques de abrazala e facela falar! Non o fixera por 

medo. Por un medo compartido perante unha situación que ningún dos dous 

dominaba. 

 

¿Sentía medo a súa nai daquel home con quen casara había tantos anos? 

 

Case estaba seguro de que non. Ámbolos dous compartían unha vida 

uniforme, monótona pero artellada baixo as estrictas normas dun 

conservadurismo atroz. Unha vida cunhas regras establecidas dende fóra, 

diante das que ningún dos dous nin sequera pensara transgredir. Era algo tan 

insconciente coma o mesmo decorrer dos días grises, nunha época negra en 

tódolos aspectos (pp. 79-80). 

 

 

A esta personaxe súmanse outras, aínda que pouco tratadas ou simplemente nomeadas 

no discurso. Polo nome propio desígnase a Ánxeles, a futura muller de Xan, unha 

muller nova situada na trintena. Representa á profesora ou mestra, profesión ben 

acaída para desempeñar as mulleres segundo o sistema patriarcal e neste caso ademais 

remárcase que é activa e ten preocupación pola formación contínua, como o demostra o 

feito de estar a facer un curso de psicomotricidade. 

 

Tamén a señora Milagros, a veciña dos Facal, a quen Carme encarga o fillo cando ela 

non está para lle facer de comer, e Uxía, a nora de ―O Troulo‖, o vello amigo do tío 

Camilo, a quen coida e acompaña para darlle razón a Xan do que lle aconteceu a ―O 

Peixoto‖, ambas as dúas representantes da esposa-nai xa presente nesta e noutras obras 

anteriores. 

 

Finalmente atópase Adelina, ―unha vella muller, sempre vestida de negro, cuns ollos 

chorosos, que vivía nunha casa humilde preto do colexio. A bruxa Adelina chamada por 

todos‖ (p. 24) á que moitos rapaces petan na porta para aldraxala e que representa a 

muller marxinal, mesmo en certo senso a muller represaliada. E rapazas das que Xan 

se namora: Amparín, que non lle fai caso ningún ao protagonista, e Sariña, rapaza coa 

que Xan ten a súa primeira experiencia amorosa, o seu primeiro bico e que o vai ver e 

lle aplaude en todos os partidos de fútbol. Dúas mozas que, curiosamente, son 

designadas co emprego de diminutivos, uso que non existe no caso dos rapaces da 

mesma idade nomeados no texto.  
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Polo nome taxonómico e pola súa relación cun personaxe masculino desígnase a nai de 

Tito, un compañeiro do adolescente Xan, que representa as viúvas da guerra, neste 

caso do bando republicano. Descóbrese que rexenta unha tenda na que o fillo máis novo 

ten que colaborar, até o punto de deixar os estudos, porque o irmán maior foi chamado 

para cumprir o servizo militar. Tamén a avoa de Pedro, que representa á muller galega, 

a quen a Xan lle gusta oír porque fala galego, e a moza inglesa de Armando, da que só 

se sabe que Armando vai xunta dela nas vacacións e que representar na obra a muller 

estranxeira. 

 

Tamén é salientábel a enfermeira que exerce de directora no asilo de anciáns no que 

remata os seus últimos días o tío Camilo. Representa as mulleres que comezan a ocupar 

no eido laboral algún cargo significativo, pero aínda en profesións ―propias‖ de 

mulleres, tal é o caso do labor vinculado cos coidados aos máis débiles, enténdase por 

tales os nenos ou os anciáns e, polo tanto, na liña de oficios lícitos para as mulleres.  

 

Ás nomeadas, engádense as mulleres obxecto de desexo, as mulleres espidas que 

aparecen nas revistas que a Xan lle deixou Xoaquín e que vai tirar. 

 

No que ás ilustracións se refire, se ben é verdade que 

na primeira edición da obra, publicada por Sotelo 

Blanco, Pepe Carreiro (Vigo, 1954) ofrece acenos 

que, xa dende a propia cuberta, remiten á temática 

bélica e máis concretamente á Guerra civil española, 

na edición do ano 2005, desta vez na editorial 

Galaxia, a intención do ilustrador Fino Lorenzo 

(Baiona, 1962) semella ser, cando menos nun 

primeiro momento, algo diferente.  

 

Así, Carreiro presenta na cuberta un home cunha 

arma na man e unha vestimenta que o lector 

identifica coa dun soldado e cunhas cores no fondo 

(vermello e amarelo) que fan pensar na bandeira española. No interior, recorre á mesma 

técnica empregada na figura do soldado da cuberta, que deixa ver a trama da impresión 

e lembra as fotografías de prensa ampliadas. A narración textual acompáñase da figura 
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de iconas características da época tales como Franco, John Lenon, un Dous Cabalos etc. 

Todo o cal provoca a identificación do desenvolvemento da acción na Guerra civil 

española do ano 1936 e na conseguinte posguerra.  

 

Pola súa banda, Fino Lorenzo sitúa na cuberta un 

mozo nunha estrada sinalizada, un rapaz que ben 

podería ser o adolescente protagonista da obra na 

busca dun camiño, na busca do pasado. O 

ilustrador deixa a un lado a temática bélica nun 

primeiro momento, mais no interior retómaa en 

certo senso ao recorrer a unhas ilustracións 

realizadas a dúas tintas, negra e vermella, que 

xeran un contraste visual moi forte e que pola cor 

poderían asociarse co loito e coa perda de persoas 

que traen consigo as guerras, e co sangue das 

vítimas que inmediatamente nos suxire a cor 

vermella. Curiosamente, esas dúas cores son 

tamén representativas doutros movementos 

políticos que chocan coa temática bélica e a 

ditadura franquista do libro, tales como o 

comunismo ou o marxismo. Así mesmo, en 

relación con isto, pódese sinalar que, nalgunhas 

ocasións, a tipografía e a composición das 

ilustracións recordan o cartelismo ruso. 

 

Ademais, pola aparencia da vestimenta dos 

personaxes (elaborados con grandes manchas e 

formas augadas pouco definidas, carentes de 

expresividade e de diferentes idades) que 

presenta Fino Lorenzo, as ilustracións tamén 

falan dunha época pasada, vivida por algúns e 

lembrada por outros. Únense así, a narración visual e textual. 
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Finalmente lembrar que as personaxes femininas non se representan en ningunha das 

dúas edicións desta obra que, á parte deses cambios nas ilustracións, só se diferencian 

en que na segunda edición se inclúen os cambios lingüísticos cara á norma ao uso e a 

modificación do nome da personaxe feminina coa que Xan se comunica telefonicamente 

cando está inmerso nos recordos xurdidos despois da morte do Peixoto. 

 

 

 

 

 

Mañá fará bo día (1993) 
 

 

En 1993 sae do prelo a primeira tradución ao galego que trata a temática na que se 

centra este traballo. Trátase de Mañá fará bo día (1993)
90

, do orixinal francés Il fera 

beau demain (1993)
91

, da autoría de Luce Fillol (Jemmapes-Argelia, 1918)
92

, escritora 

que comezou a publicar para os máis novos na década dos setenta e da que, malia ter 

sido galardoada cunha mención de honra no Premio Hans Christian Andersen por mor 

da súa produción, non se conta con ningunha outra obra traducida ao galego. 

 

Mañá fará bo día¸ que foi recollida por María Jesús Agra Pardiñas e Roig Rechou 

(coords., 2004) no apartado ―Campos de concentración e refuxiados‖ por desenvolver 

parte da súa acción nun campo de concentración, encádrase na que se vén denominando 

guerra vivida porque se desenvolver de cheo no momento bélico. 

 

Dedicada ―A Jacqueline e Raoul Dubois de quen a súa grande humanidade me foi 

sempre tan precisa‖, a acción da trama, que ten como protagonista á familia Cubellas, 

                                                 
90

Ilust. Ángeles Maldonado, Vigo: Galaxia, col. Árbore, serie azul (a partir dos doce anos). 
91

Ilust. Martine Bourre, Pere castos Flammarion, Castor Poche.  
92

Luce Fillol naceu en Alxeria en 1918, no seo dunha familia de colleiteiros franceses. Estudou 

Maxisterio e exerceu o ensino por todo o territorio alxeriano. Dende a súa chegada a Francia a comezos 

dos anos sesenta, no éxodo subseguinte á independencia de Alxeria, traballou durante dez anos como 

responsábel dun centro de animación socio-cultural e desenvolveu unha brillante carreira literaria, 

dedicándose preferentemente ao público xuvenil. As súas máis de trinta obras publicadas para o lectorado 

máis novo mereceron un amplo recoñecemento da crítica e dos lectores, chegando a obter unha mención 

de honra no Premio Andersen, e algunhas delas mesmo foron traducidas a outras linguas, tales como o 

castelán, o italiano, o catalán, o portugués, o grego, o coreano ou o xaponés. Amais da creación literaria, 

ten exercido como animadora sociocultural e participado en encontros cos máis novos en bibliotecas, 

escolas, liceos… 
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sitúase en diversos lugares de Cataluña e Francia entre os anos 1939 e o final da II 

Guerra Mundial. 

 

Paratextualmente organízase a narración en once capítulos titulados. Por medio dun 

narrador omnisciente e da voz dos personaxes dáse conta da vida de Emilio e da súa 

familia dende que se ven na obriga de abandonar en febreiro de 1939 a aldea catalá na 

que viven, Figueres, deixando atrás a maior parte das súas pertenzas e mesmo algúns 

dos seus familiares, por medo ás represalias derivadas de o pai de familia ter participado 

como voluntario na guerra do bando republicano. A esperanza nun futuro mellor, que 

queda reflectida no título da obra e que recolle a frase que o protagonista repite como 

símbolo de esperanza en diferentes momentos da historia, permítelle ao pequeno Emilio 

de seis anos e a seus pais superar as diferentes vicisitudes ás que se enfrontan.  

 

O lectorado da obra descobre como os Cubellas se incorporan á manchea de xente que 

se dirixe a Francia, onde agardan un futuro máis esperanzador. No país veciño a 

realidade é diferente á esperada e vense integrando primeiramente en Le Boulou nun 

Centro de Refuxiados da Cruz Vermella e, a seguir, recluídos no campo de 

concentración de Argelès, lugar do que conseguirán saír grazas aos contactos da familia 

Quintó coa que os Cubellas estabeleceran amizade no camiño de desterro cara ao país 

galo. Nunha granxa do sur de Francia, na que se instalan xunta os Quintó e a familia 

Grandó, iniciarán unha nova vida. Neste fogar Emilio, xa convertido nun adolescente de 

trece anos, axudará, como os seus veñen facendo dende hai un tempo, a aquelas e 

aqueles que sofren as consecuencias da Segunda Guerra Mundial e que, como eles foron 

nun tempo, son refuxiados. Unha vida chea de dificultades que lles ensina a respectar, 

como xa indicaron Agra Pardiñas e Roig Rechou (coords., 2004) aos que non pensan 

igual e a tomar conciencia dos despropósitos a que levan as posturas radicais.  

 

Polo comentado, Mañá fará bo día correspóndese cunha novela de iniciación que se 

enmarca en relación ao tema desta tese, como xa se adiantou, na guerra vivida. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, destaca dende o inicio da obra a personaxe de 

Luísa, a nai de Emilio. Ao inicio da historia, igual que a Penélope de Ulises, espera na 

casa, nun lugar interior, a chegada do home, Xosé, que prometera volver. Deste xeito, 
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―Desde había unha semana ela esperaba a súa volta. El non estaba alí. E ela debía saír a 

preguntarlle ós soldados cos que batese onde estaba o seu marido‖ (p. 9). 

 

Encargada do coidado do fillo, como pode observarse en diferentes puntos da narración, 

sae co seu pequeno á rúa, un lugar exterior, na busca de Xosé, actitude que deixa intuír 

certo incorformismo co rol que dela se espera. Malia o dito, unha vez que os tres 

membros da familia se atopan, Xosé comunícalles que teñen que saír rapidamente de 

España, decisión que Luísa non entende, aínda que se verá na obriga de acatar: 

 

 

– Pero ti non fixeches nada malo. Mobilizáronte como soldado sen pedirche 

a túa opinión. Estabas obrigado. Ninguén pode impedirnos vivir no noso 

país. 

Subitamente el fíxolle fronte. A cólera atronaba na súa voz.  

 

–¡Xa abonda! ¡Cala, Luísa! ¡Para salva-lo pequeno e para quitarme 

problemas de enriba, ti contarías sabe Deus o que! ¡Ti sabes perfectamente 

que me alistei voluntario! Que era voluntario para loitar contra os outros. 

¿Por quen queres facerme pasar? ¿Por un cobarde, por un monicreque que 

se leva a dereita ou a esquerda? ¿Como o prefires, eh?‖ (p. 10). 

 

 

Afeita ao coidado do fogar e dos seus, son moitas as mostras presentes no texto que dan 

conta do rol de esposa-nai que Luísa representa. Entre outras moitas, pódese nomear o 

feito de que no momento de marchar do seu fogar catalán ―Luísa inconscientemente, 

poñía todo en orde na casa. Pechou o armario. Colocou a vaixela que traía e secou o 

vertedeiro‖ (p. 11), actitude que desespera a Xosé. Tamén o feito de defender diante do 

home a necesidade de levar o asno atopado no camiño ao desterro ante a imposibilidade 

de que o pequeno consiga andar a pé todo o percorrido que lles agarda. 

 

Así e todo, en relación con isto, cómpre destacar que sexa ela quen porte baixo do 

refaixo os aforros da familia na chegada a Francia e quen negocie co francés que os 

estafa o cambio das pesetas por francos. Así,  

 

 

Luísa apalpou de seguida a faldriqueira que tiña debaixo do refaixo atada á 

cintura.  
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Aforrara durante meses e meses para enche-la bulsa baleira. Levaba tamén o 

seu colar. Un colar fino de Toledo que Xosé lle regalara polo seu 

aniversario de voda. Despois, polos outros aniversarios, non lle regalara 

nada. Xa non podía. 

 

Tiña tamén as dúas alianzas. Todo iso ía ben agochado no dobre fondo da 

faldriqueira, debaixo do refaixo de Luísa. 

 

(...) 

 

Luísa sacou a súa bulsa. Contaron. Volveron a contar. Discutiron. Relearon. 

Cos cartos franceses non era fácil entenderse. Finalmente Luísa aceptou as 

moedas que lle entregou e mais algúns billetes. E colocounos na bulsa que 

diminuiu sensiblementeme de grosor.  

 

O home aínda lle fixo outra proposta: 

 

–Vin que leva algunhas xoias na bulsa. Mércollas tamén. 

 

Decididamente, ¡non  lle escapaba unha! A Luísa non lle gustaba aquela 

mirada brillante naquel rostro gordo e colorado. 

 

Negou secamente e o home alonxouse (p. 32). 

 

 

Máis rechamante é a atención que se lle presta no texto á preocupación pola limpeza 

desta personaxe, tanto da propia coma dos seus e do fogar. Aínda que xa manifesta na 

súa chegada a Portús, onde lle lava a cara ao fillo e lava a súa propia e os pés e mesmo 

peitea e recolle nun moño o longo cabelo que lle chega á cintura
93

, ou nos consellos 

dados ao pequeno Emilio, é no campo de concentración de Argelès onde esta 

preocupación queda máis patente.  

 

Entre arames, Luísa e outra máis das mulleres refuxiadas, que ten que marcar de ―modo 

ostensible o territorio conquistado‖ (p. 39) e convivir con aqueles que, por chegaren de 

últimos, os miran ―con mala cara‖ (p. 39), aqueles que aínda por riba non comprenden a 

súa lingua, o catalán, nin ela comprende a deles.  

 

Por momentos, sente que non ten forzas para seguir adiante (―E Luísa nin sequera tiña 

forzas para rebentar en queixas e en reproches‖, p. 38, ou ―Nin sequera tiña forzas para 

tomar unha iniciativa‖, p. 41), mais vai adaptándose ás circunstancias, á vida nese 

                                                 
93

De xeito que ―Sentiuse limpa e cómoda. Un ánimo completamente novo florecía nela‖ (p. 31). 
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campo no que ―Durante a noite, tódalas mulleres e nenos debían estar no interior dos 

barracóns‖ (p. 41). Así, por exemplo, fai de comer co que pode; manda o neno aos 

recados fóra do campo polo tobo que a rapazada ten feita para saír deste, aínda que xura 

que non a collerán novamente de ilusa despois da volta que este lle trae; leva o fillo, a 

quen por momentos non entende (―Luísa moveu a cabeza sen comprender nada. Ela 

abrazouno rosmándolle un pouco: –¡Este rapaz era antes tan razoable!...‖, p. 44), ao 

barracón no que outro refuxiado, Luís, imparte escola
94

 etc. 

 

A descuberta no fillo de piollos e nela mesma arrepíaa, de xeito que, pese a rexeitar con 

anterioridade todo contacto cos franceses que os ollan dende fóra do arame do campo 

como se fosen monos, decídese a pedirlle a unha parella que lle faciliten produtos que 

ela considera de primeira necesidade e ao prezo que sexa: xabón e vinagre, para a loita 

cos piollos e as enfermidades; papel de escribir e sobres, para procurar que unhas mans 

amigas, as da familia Quintó, os axuden na súa desgraza, e touciño para ir loitando coa 

fame. Con todo, nun exercicio que se pode considerar un aceno ás mulleres peladas, 

ten que renunciar á súa longa cabeleira, elemento visto como símbolo de beleza e 

orgullo para ela e a súa familia: 

 

 

Xosé, disgustado, seguía coa cabeza baixada, ensimesmado no seu barco. 

Luísa ergueuse e fixo un movemento para saír. 

Entón, Emilio abrazouse bruscamente ás pernas de súa nai. Agarrouna e 

acaneouna para expresa-la súa rabecha cuns berros nos que vibraba unha 

especie de cólera desesperada: 

–¿Por que? ¿Por que fixeches iso? 

 

Luísa fixo como se comprendese de súpeto. Botou as mans á cabeza: 

–¡Ah!, ¿É por iso? 

Cun sorriso que máis ben parecía un aceno, repetiu. 

–¿É por iso? ¿É mellor así? 

–¿Quen che fixo iso? –berrou o rapaz. 

Ela contestou con calma, con aparente indiferencia: 

–Eu. Fun eu quen empezou. Pero, como as tesoiras eran demasiado 

pequenas e eu soa non podía, tivo que axudarme teu pai. 

Emilio xa non berraba. 

Contemplaba con inmensa tristura o novo aspecto de súa nai. Aquela cabeza 

case descoñecida parecíalle máis estreita, con aquela coroa de cabelos 

curtos, moi curtos. De cabelos de home. 

                                                 
94

Esta escena lembra os denominados ―Barracóns da cultura‖. 
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Luísa volveu a sentarse na caixa. Tiña unha expresión esquiva, dura, distinta 

da habitual coa que recibía ó seu fillo á volta da escola. 

Emilio pasou a man polos cabelos curtos e tupidos de súa nai. Estaban 

mollados e cheiraban a vinagre. 

E dixo el docemente: 

–¿Cortáchelos por culpa dos piollos? 

Ela asentiu coa cabeza. 

–¿Tamén por iso papá afeitou a cabeza? 

Asentiu unha vez máis. 

–¿Que fixeches co pelo? 

Foi Xosé quen respondeu cunha voz que era un murmurio de tatexos. 

–Os cabelos de túa nai... facían unha  morea... Se ti viras iso... desde que 

veu ó mundo nunca os cortou... Nunca verás cabelos tan fermosos... 

queimámolos. 

O xenio de Luísa estourou con violencia: 

–Si... unha morea... pero estaban cheos de lendias... Tamén teu pai tiña un 

fermoso pelo... Mira... ¡e agora tócache a ti!‖ (p. 54-55) 

 

 

Pouco afeita a escribir, como pode intuírse no feito de que a carta que lle envía aos 

Quintó sexa a máis longa que nunca antes escribiu, é unha muller tenaz que fará todo o 

posíbel por saír do campo de concentración: ―Se aquel procedemento fracasaba 

intentaría outro. Outros mil se facía falta. Todo, antes ca morrer naquel campo, 

devorados polos piollos‖ (p. 51). Malia o dito, representa esta personaxe a muller 

próxima ao bando republicano que ten unha mínima formación. 

 

Esperanzada por momentos, segundo o seu home Xosé ten que comprender que el se 

apunte como voluntario para traballar nas estradas francesas e para ―saír fóra deste 

cercado de arames, por facer algo, ¿comprendes?‖ (p. 56), como se ela non tivese esa 

mesma necesidade da liberdade. Secasí, ela queda recluída no interior do campo, como 

é de esperar das mulleres e da nenez, aínda que constitúe unha voz crítica co que a rodea 

e, de seguro, reflicte o sentir de moitas mulleres na súa mesma situación de reclusión ou 

en situacións semellantes: 

 

 

Luísa miraba con tristura como se desenvolvían os tratos entre propietarios e 

refuxiados. 

Aquel día estaba dun humor negro. Emilio, perto dela, oíaa laiarse: 

–Claro, ¡madia leva!. Contrátanos. Van traballar por catro pesetas e virán 

por aquí unha vez por mes. Deixan á muller e ós fillos no campo e eles están 

contentos (p. 57). 

 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

122 

Aínda nas circunstancias nas que se atopa, desempeña o rol tradicional que se espera 

dela, de maneira que cando Xoán Quintó e o señor Grandó chegan ao campo a buscalos 

e a propoñerlles o trato que os sacará de Argelés ela está colgando a roupa ―gris, tesa, 

lavaba sen lixivia‖, que apesta a vinagre, e que ―reavivou a amargura que tiña dentro 

dela‖ (p. 57).  

 

A personaxe de Luísa desexa que a axuden, mais non por compaixón, de aí que explique 

as razóns polas que ten os pés encarnados e inchados sen que ninguén lle pregunte: 

 

 

–O único que podemos facer aquí é camiñar cos pés espidos. Primeiramente 

porque saímos de España cos zapatos de inverno, que non son prácticos 

nesta praia, e entérranse e énchense de area. Tamén porque só temos cada 

un seu par de zapatos e hai que coidalos. Se un día nos deixan marchar, 

haberá que calzalos (p. 60). 

 

 

Grazas á súa iniciativa de escribirlle ás mulleres da familia Quintó, aos Cubellas 

ábreselles a posibilidade de abandonar o campo de concentración de Argelès, iso si, no 

caso dela, por ser muller, e do fillo, por ser un neno, agochados baixo cobertores, unha 

nova mostra da consideración feminina na época na que se sitúa a acción. Pese ao dito, 

unha vez explicado o plan de saída do campo por Xoán e Pedro Grandó, malia o medo 

dela e do fillo aos bruscos modais do dono da granxa e pese a que este discutirá o 

salario co seu home, ―a ledicia fixo desaparecer calquera reparo. ¡Eles ían marchar e ser 

libres de novo! ¡Traballarían e xa non serían nunca máis nin prisioneiros nin escravos!‖ 

(p. 61). Para a consecución dese obxectivo, as advertencias de nai a fillo para que garde 

silencio non son poucas pois que alguén delate a súa intención significa a renuncia á 

liberdade. 

 

No camiño ao novo fogar no coche do señor Grandó é Luísa quen anima a falar a Xosé 

e lle amosa a este o seu apoio colléndoo da man cando o propietario da granxa lle fai 

unha pregunta que o inqueda en relación a se Xosé é un asasino ou non. Superada esta 

proba, chega á casa, onde todo, aínda que en mal estado, lle semella, despois do 

barracón no que viviu, un pazo.  
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Neste novo fogar que restauran os Cubellas nos terreos do señor Grandó Luísa 

convértese nunha das mulleres traballadoras do rural, mulleres que ―non lle poñían 

reparos ó traballo‖ (p. 76). Así mesmo é destacábel que, fóra da casa de Figueres, fóra 

do campo de refuxiados, no novo fogar no que agora reside e no que dará a luz á 

pequena Francisca, baixe a miúdo ao pobo (espazo non doméstico), onde estabelece 

contacto coa xente do lugar e trae información do que acontece na zona (pénsese, por 

exemplo, na escaseza de determinados produtos nas tendas ou na chegada de soldados 

nazis). Esta actitude, xunto co apoio aos homes da granxa Grandó para que axuden aos 

refuxiados franceses a escapar polo carreiriño do monte próximo á súa casa, convértea 

nunha figura próxima ás guerrilleiras da chaira. 

 

Igual que Luísa, María, a súa filla Felicitas e a señora Grandó, Antía, son mulleres 

traballadoras do rural. A primeira delas, María, é a maior das mulleres desta historia. 

A ollos de Emilio a primeira vez que a ve é unha muller vella, máis o lectorado 

descobre que ten arredor de cincuenta anos. Ela é a primeira en decatarse do estado 

febril de Emilio, a quen antes xa observara e a quen eloxiara ante súa nai.  

 

Esta personaxe observa a indefensión e a soidade que sente Luísa ao verse cun fillo 

enfermo e formando parte dunha multitude atemorizada que camiña cara ao país veciño 

que non sabe como a acollerá. No camiño cara ao desterro que comparten ambas as 

mulleres, convértese na primeira en ofrecerlle axuda aos Cubellas e, por conseguinte, en 

representante, en primeiro termo, das mulleres solidarias da historia
95

. Xunto coa súa 

filla Felicitas e con Luísa representa tamén as mulleres refuxiadas de orixe catalá.  

 

Ao longo da narración o lectorado agardado é testemuña de como lle explica en máis 

dunha ocasión ao pequeno Emilio as interrogantes que o preocupan ou mesmo, nos 

peores momentos, quen consegue que non teña medo. En definitiva libérao, dalgún 

xeito, das angustias que o invaden. Na granxa dos Grandó encárgase, entre outros 

labores, da escolla da froita e legumes nas cestas, e ―A miúdo falaba da guerra‖ (p. 78), 

de maneira que se converte en representante das mulleres transmisoras da memoria da 

guerra . 
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 Ao longo da narración esta personaxe mostra a súa solidariedade non só cara a familia Cubellas, senón 

tamén cara a outras familias refuxiadas no campo de Argeles. 
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Pola súa banda, Felicitas descríbese como unha muller moza, de cabelo ―curto, rizado e 

case louro‖ (p. 31). A ollos do neno protagonista é unha muller guapa, aínda que  

 

 

Coas meixelas luxadas pola lama do camiño e o seu pano da cabeza de 

vella, non se decatara diso. E o rapaz observaba con interese como se 

peiteaba, como se amañaba, igual que facían as mulleres doutra época. 

Doutra época: ¿Cando? Antes de todo este follón. Antes deste medo que os 

facía fuxir (p. 31). 

 

 

Felicitas é quen ―esborranchaba nun papel‖ (p. 33) o enderezo para que os Cubellas 

poidan poñerse en contacto con ela e a súa familia, os Quintó, e quen tende así, 

novamente, a man solidaria á familia protagonista converténdose, como súa nai, en 

representante das mulleres solidarias. Así mesmo, o feito que esborranche nun papel o 

enderezo e non escriba con trazos ben realizados pode xustificarse polo apresuramento 

da despedida, aínda que tamén podería estar xustificado pola escasa formación feminina 

da época, aínda pertencendo esta personaxe ao territorio republicano e máis interesado 

na educación das mulleres que os residentes no territorio franquista. 

 

Antía, a señora Grandó, representa tamén as mulleres traballadoras do rural. Xa 

dende antes de que o lectorado coñeza a súa voz, é o señor Grandó quen advirte que ―a 

miña muller traballa tamén a terra‖ (p. 69). Amante do coidado das flores, representa 

unha vez máis as mulleres solidarias, que no seu caso se amosa, entre outros aspectos, 

no apoio á familia Cubellas ou mesmo a outras familias do campo de Argelés ás que lles 

proporciona roupa, alimentos ou produtos de primeira necesidade.  

 

Descrita como ―pequena e gordecha como seu marido. E espelida. E impetuosa‖ (pp. 

72-73), sábese que elabora queixos que vende no pobo xunto co leite sobrante unha vez 

satisfeita a necesidade dos habitantes da granxa. Tamén se descobre como unha 

personaxe valente, que é quen de enfrontarse aos nazis cando interrompen na casa dos 

Cubellas no momento de Luísa dar a luz. 
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Chamadas polo seu nome propio aínda que totalmente secundarias na narración 

atópanse a tía Dolores, anciá, ―demasiado enferma para aquelas historias‖ (p. 16) que 

prefire quedar en Barcelona e non converterse nunha muller refuxiada; a señora Amelia, 

a mestra de Figueres, quen, a diferenza do novo mestre do campo de Argelès, lle tirara 

das orellas a Emilio e é prototipo da mestra tradicional moi do gusto do réxime que se 

instaurou en España a partir de 1936; Alicia de Alicante, outra das mulleres refuxiadas 

da guerra española, neste caso de orixe alacantina; as rapazas do campo de Argèles: 

Marida, de once anos, amiga de Bernaldo, ―tan pequena e delgada que non se vía‖ (p. 

62), ou Margarida, ―gordecha e fazuleira‖, que son mostra das nenas da guerra; a 

muller do señor Nederman, muller de orixe xudía que igual que o seu fillo quedou 

marcada ―pola violencia exercida contra os seus e por aquela fuxida abraiante‖ (p. 96), o 

que a converte en representante das mulleres de relixións diferentes á católica e das 

mulleres refuxiadas, de orixe alemá, e, finalmente, Francisca, a pequena irmá de Emilio 

cuxo nacemento ten lugar ao final da historia e que simboliza a esperanza nun futuro 

mellor. 

 

Outras mulleres que aparecen designadas polo nome taxonómico son as mulleres dos 

oficiais republicanos que van nos coches mentres os demais foxen a andar cara a outro 

país; mulleres que realizan labores de asistencia, tales como as dúas mulleres, quizais 

enfermeiras, que levaban nunhas angarellas un corpo, ou as señoras que no Centro de 

refuxiados de Le Boulou lle ―repartiron leite en vasos‖ (p. 35); as mulleres refuxiadas 

doutros lugares de España, tales como a castelá que lle ofrece a laranxa a Emilio e coa 

que a Luísa ―Gustaríalle falar con aquela muller, pero non entendía o catalán. Viña de 

Valladolid e só falaba o castelán‖ (p. 35); ou as mulleres francesas que observan dende 

fóra o campo de refuxiados como se esa realidade non lle afectase, é dicir, as que se 

poderían denominar mulleres fisgonas. 

 

No que ás ilustracións se refire, na cuberta preséntase a Emilio e o burro Pepiño en quen 

confía, con quen xoga e a quen lle conta as súas preocupacións, alegrías e penas. No 

interior, as ilustracións realistas en branco e negro, todas elas figurativas, describen 

escenas do relato, caracterizan os personaxes e conseguen dar a sensación de 

dramatismo a través de debuxos, en técnica seca, que busca volume nas súas formas, 

marcado sobre todo polo claroscuro. Estes debuxos ambientan o relato e dan conta 

dunha época determinada, gris e triste. Como se indica en Agra Pardiñas e Roig Rechou 
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(2008), soamente na derradeira ilustración, ao 

desaparecer e limpar o fondo e pola propia expresión 

da cara do protagonista e a luminosidade das teas, se 

deixa un pouso de alegría, de esperanza, de algo novo e 

bo que comeza. 

 

Polos intereses deste traballo, de entre as oito 

ilustracións que acompañan o texto desta obra destacan 

a que aparece no capítulo 2, por representar en 

primeiro plano á nai do protagonista co pequeno en 

brazos e unha muller acariñándoo; a do capítulo 5, que 

amosa a mestra e os nenos e nenas nunha escola; a do 

capítulo 6, na que aparecen os Cubellas no campo de 

concentración e despois do pelo 

rapado por causa dos piollos, e a 

do capítulo 11, no que aparece a 

nai do protagonista coa mirada 

ausente e Emilio agarrado a ela 

no momento en que esperan a 

reacción dos soldados nazis na 

súa visita á granxa dos Grandó. 
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Tristes armas (1994) 
 

 

En 1994 publicouse nunha colección das denominadas de fronteira, Tristes armas 

(1994)
 96

, de Marina Mayoral (Mondoñedo, Lugo, 1942), novela que se encadra na que 

neste traballo se denomina guerra vivida e na que se realiza fundamentalmente unha 

homenaxe aos nenos e nenas españois, fillos de republicanos, que foron enviados a 

Rusia por causa da Guerra civil. 

 

A obra, que con posterioridade foi traducida a outras linguas
97

, foi duramente criticada 

no momento da súa aparición por Antonio Rey Otero (1995: 2), para quen é unha 

novela ―sensibleira chea de lugares comúns e repleta de episodios inverosímiles‖. 

Posteriormente foi comentada e analizada en Agra Pardiñas e Roig Rechou (coords., 

2004), que a encadran na etiqueta que denominan ―Consecuencias directas ou indirectas 

das guerras e posguerras sobre a infancia e a mocidade‖; en Roig Rechou (2008b), que a 

inclúe na ―Ruptura de traxectorias vitais e aprendizaxes á forza‖; en Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 125-126) e por Fernández Vázquez (2013a: 113-123, 

2013b: 185-194), María del Carmen Ferreira Boo e Isabel Mociño González (2014: 57-

71) e Marta Neira Rodríguez (2015, en prensa), que analizan máis polo miúdo a 

construción desta obra en relación coa temática bélica que nos ocupa. 

 

Dedicada ―A meu pai, que ten oitenta anos e sufriu dúas guerras, e que, cando era neno, 

caeu e rompeu o único xoguete que lle trouxeran os Reis: unha tartaniña da que aínda se 

lembra‖ (p. [7]), Tristes armas toma o título dun poema da obra Cancionero y 

Romancero de Ausencias, de Miguel Hernández, que se reproduce nas primeiras 

páxinas da novela e que vincula esta directamente co conflito bélico do 36:  

 

 

Tristes guerras 

Si no es amor la empresa. 

Tristes. Tristes. 
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 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 2, 141 pp. Foi esta unha das obras coas que se 

iniciou a colección. Unha colección emblemática que deu a coñecer obras de autores da literatura 

institucionalizada ou de adultos que, co seu prestixio e traxectorias consolidadas, achegaron correntes e 

tendencias á literatura xuvenil galega.  
97

 Como ao castelán Tristes armas (2001), Madrid: Anaya, col. Espacio Abierto (autotradución da 

autora);  ao portugués, Tristes armas (2002), Porto: Editorial Ambar, e ao polaco, Smutny to orez, co nie 

broni sie stowem (2004), Warszawa: MUZA, SA. 
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Tristes armas 

Si no son las palabras. 

Tristes.Tristes. 

 

Tristes hombres 

Si no mueren de amores. 

Tristes. Tristes. 

(P. [9]) 

 

 

Dividida en tres partes e un epílogo, por medio dunha voz narradora en terceira persoa e 

da voz dos personaxes, a novela presenta na primeira e na terceira partes as 

consecuencias directas da guerra vividas polas protagonistas, dúas nenas, Harmonía e 

Rosa, que teñen que ingresar nun orfanato e, posteriormente, partir dende Xixón cara a 

Rusia, xunto con outros nenos españois, nun cargueiro francés custodiado por membros 

da Cruz Vermella.  

 

Neste país, que as salvagardará das duras condicións que a súa estancia en España lles 

depara por seus pais terse posicionado a favor do bando republicano, vivirán un 

prolongado exilio, primeiramente en Leningrado e despois, por mor dos avances da II 

Guerra Mundial, en Kirov, alleas ao que acontece en España e á sorte de seus 

proxenitores. O ciclo migratorio das protagonistas péchase co seu regreso a España coas 

súas respectivas familias, grazas á caída do muro de Berlín e á apertura de Rusia cara ao 

exterior. 

 

A segunda parte da obra céntrase no destino da nai de Harmonía e Rosa, Carmiña, en 

España durante a guerra e, despois da morte do home na Batalla do Ebro, no exilio en 

Francia e posteriormente na Arxentina. Deste exilio amósase a dura loita e resistencia 

nos míseros campos de refuxiados, as penurias económicas e mesmo as reiteradas 

reclamacións das fillas sen éxito.  

 

Trátase dunha obra na que, como a comentaron as investigadoras sinaladas, amais de 

dar conta da estancia das rapazas en Rusia, se amosa a guerra dende a óptica do bando 

republicano e das persoas e países afíns a este. Tamén dun relato no que se dá conta das 

relacións de amizade e respecto mútuo que existen entre os membros dos dous bandos 

enfrontados. Nel plásmase como aspectos relacionados e derivados da loita fratricida a 
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guerra vista como algo malo que non debe defenderse xa que só xera calamidades e non 

achega solucións; a falta de esperanza que vai inundando o bando republicano segundo 

avanza o conflito armado aínda que non desertan; os procedementos seguidos cos 

apresados e os castigos que se lle infrinxen; o fin do enfrontamento bélico e a censura 

aplicada ás cartas procedentes de países que apoiaron o bando republicano.  

 

No que ás personaxes femininas se refire, como se puido ver, as protagonistas son 

Harmonía e Rosa, dúas nenas refuxiadas, dúas nenas da guerra, dúas nenas 

evacuadas, a quen, como a moitos outros rapaces, ―non lles preguntaron a súa opinión: 

dixéronlles que era cousa de poucos días e enseguida volverían por elas‖ (p.11). A elas 

súmaselle tamén como personaxe principal da novela Carmiña, a nai das rapazas, a quen 

se lle cede protagonismo na segunda parte da obra, como xa se viu. 

 

Harmonía e Rosa son nenas de familia de rojos que son levadas por seus pais 

primeiramente a un orfanato e, con posterioridade, trasladadas a Rusia, pois, por causa 

da guerra e malia teren parentes, estes ―eran de ideas contrarias ás de seus pais e eles 

preferiron deixalas no orfanato antes que na casa dunhas xentes que criticaban a súa 

postura en asunto tan importante como o que se estaba ventilando‖ (p. 11). 

 

Harmonía é una moza de doce anos, ―case unha muller‖ (p. 14), como lle lembra seu pai 

no momento en que se despiden, que ten que velar de súa irmá. Malia as ganas de 

chorar cando ve que súa nai non chega a despedirse delas na viaxe que van comezar, 

sobreponse pois ―non quería chorar, porque sabía que, se ela choraba, tamén choraría 

Rosa, que xa estaba poñendo o bico de parrulo e preguntando a cada minuto: por que 

non vén mamá?‖ (p. 13) e tranquiliza á pequena dicíndolle que súa nai se decatará que 

non foi culpa delas a razón de que non puidesen despedirse. Pese a estas súas palabras 

de ánimo, ela tamén queda con sentimento de culpa por non terse despedido, tal como 

se amosa na primeira carta que lle escribe á familia: 

 

 

Xa todos acabaron de escribir, mamá, papá, quérovos moito, non esteades 

enrabechados con nós, vide axiña, moitos bicos e apertas, e tamén de Rosa, 

que vos manda unha galiña (p. 30). 
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No seu paso á adultez, descobre o amor por León, outro ―neno da guerra‖, mais se ben o 

lectorado coñece claramente as reaccións que este sentimento provoca no personaxe 

masculino, non acontece o mesmo no caso de Harmonía. Así, para León esa moza de 

―cara pálida de doces ollos pardos un pouco tristeiros‖ (p. 100) convértese nun 

―elemento perturbador‖ nas súas fantasías: 

  

 

Ás veces víase atravesando as chamas do incendio con ela nos brazos, ou 

rescatándoa das embravecidas ondas do mar. (...) Con gran frecuencia, víase 

morrer abrazado a ela, e, curiosamente, aquela visión non lle producía gran 

desasosego; polo contrario, case diría que se sentía feliz. E non se 

avergonzaba do que experimentaba no seu corpo cando pensaba no corpo de 

Harmonía apertado contra o seu; xa dende ben pequeno súa nai explicáralle 

que aquilo era normal. (pp. 100-101). 

 

 

Pola súa parte, para Harmonía ―Era unha cousa rara que non se explicaba: temía e ao 

mesmo tempo desexaba que el estivese alí‖. O feito de non poder ver a León nunca máis 

―encollíalle o corazón e dáballe ganas de chorar‖. Aínda así, ―decidiu calar e esperar a 

ver que pasaba‖ (p. 35), actitude que anuncia o rol tradicional de esposa-nai que 

Harmonía representa, pois a súa decisión por moitos anos é quedarse en Rusia para 

seguir o exemplo das súas coidadoras. 

 

Pola súa parte Rosa é unha nena ―que non tiña máis que seis anos‖ cando marcha do seu 

país. Descrita fisicamente como unha nena de ―cara guapa e expresiva‖ (p. 99), pelo 

louro e ollos claros e vivos cos que olla para todo, destácase o seu carácter alegre e 

desenvolto, así como a súa intelixencia: ―entendía máis cousas das que un pensaría 

dunha nena da súa idade‖ (p. 32). Ademais, co que non entendía ―metíao na caixa da 

memoria e, cando unha estaba máis distraída, preguntaba‖ (p. 33). Tamén a madureza 

que presenta para a idade que ten, de xeito que, cando é preguntada pola mestra que tal 

lle vai na clase cos nenos da súa idade, a súa contestación é ―Vaime ben, pero son todos 

uns nenos‖, pois ―–É que eu son pequena por fóra, pero por dentro síntome grande, case 

tan grande como Harmonía. E iso que Harmonía tamén é máis grande por dentro que 

por fóra‖ (p. 99).  
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Cunha ―grande habilidade para imitar os movementos da xente e dos animais e mesmo 

das plantas.‖ (p. 27), é a primeira en decidir o seu destino: ―–Harmonía, eu quero ser 

bailarina‖ (p. 106), o que dá mostra da actitude dunha muller decidida que non pide 

permiso a ninguén e é dona dos seus propios actos. 

 

Aínda que son varias as dificultades coas que se atopa  

 

 

Rosa tiña xa nove anos; era, pois, demasiado vella para empezar, e ademais 

non era rusa. Podíase supoñer que en calquera momento a reclamaría súa 

nai, ou que ela sentiría nostalxia do seu país e querería volver alí. As 

posibilidades de que fose admitida nesas circunstancias eran nulas (p. 107), 

 

 

Rosa non abandona o desexo de ser bailarina do ballet ruso, profesión que aínda que é 

historicamente aceptada para as mulleres, esixe moita disciplina, fortaleza, 

determinación e, en moitos casos, renuncias, tales como a de non poder formar unha 

familia ou a de non ter unha residencia fixa senón, pola contra, ter que realizar 

continuas viaxes, feitos que afastan a protagonista do rol tradicional das mulleres 

españolas das posguerra. 

 

Cualificada en varias ocasións na obra como unha muller guapa, Carmiña ―era unha 

muller forte, unha loitadora‖ (p. 51) que non representa un rol tradicional, como se verá 

a continuación, e que por este feito tamén é chamada por algún personaxe masculino 

―mala pécora‖ (p. 71) ou adxectivada como muller que ―corta un pelo no aire‖ (p. 69) e 

é ―máis lista cás lebres‖ (p. 69).  

 

Antes de coñecer ao home, igual que a súa irmá Neves, ―Facía trisaxios e novenas e 

coidaba que con iso xa tiña cumpridas as súas obrigas coa sociedade‖ (p. 50), mais 

despois dáse conta de que ―era unha rapaza estúpida‖ (p. 50) e, por influencia do home, 

que lle falou ―dun mundo mellor, máis solidario, máis xusto, polo que valía a pena 

loitar... e morrer.‖ (p. 50), comeza a participar na política asistindo a mitins e facendo 

crítica de curas e ricos, feito criticado por Neves, quen a chama ―mestra Cirola que non 

sabe ler e pon escola!‖, e mesmo a participar na guerra. Nesta, mentres o home participa 

na loita activa como soldado republicano, ela traballa de enfermeira nun hospital de 
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campaña, onde procura estar sempre no posto de socorro para comprobar que o seu 

home non era ningún dos soldados feridos ou mortos que chegan. Cando comproba que 

non está alí, respira con alivio, mais por este motivo ―andaba sempre tristeira e con 

poucos azos‖ (p. 42). 

 

Unha concisa comunicación oficial convértea nunha viúva da guerra. A partir dese 

momento ―seguiu cumprindo os seus deberes de enfermeira, pero, dende que recibiu a 

noticia da morte do seu home, caeu nunha especie de insensibilidade; o que máis temía 

xa sucedera‖ (p. 49).  

 

A apatía lévaa a pensar en que as fillas están seguras e ben coidadas en Rusia e no que a 

ela se refire, non lle importa o que lle poida pasar, ―o que quería, máis ben, era morrer‖ 

(p. 50). A vida sen o home parécelle, como antes de coñecelo, baleira e sen sentido, 

polo que mesmo se cuestiona ―coller un fusil e ir á fronte coma un soldado máis‖ (p. 

50), idea que a identifica coas mulleres milicianas, un rol máis quebrantador. Pese a 

isto, conclúe ―A miña obriga é seguir aquí, coidando feridos‖ (p. 51), decisión que se 

ben non se identifica co rol tradicional, si se aproxima a este en certa medida pois 

vincula á muller co coidado de nenos, vellos e enfermos, actividade apropiada para ela 

no sistema patriarcal. 

 

O avance do exército nacional convértea nunha muller prisioneira e, derivados desta 

condición, os fusilamentos que axiña se inician fan que se dispoña a ―morrer con 

dignidade‖ (p. 51) e a piques de converterse nunha muller fusilada
98

.  

 

A amizade do defunto marido cun fillo do xeneral militar libéraa da morte, mais 

condúcea ao exilio a Francia: 

 

 

Miguel, voume. Teño que deixar España, e Deus sabe cando poderei volver 

á nosa terra. Pero levareina comigo a onde vaia. Axúdame a seguir loitando 

                                                 
98

 Polo feito de ser roja outra posíbel represalia que baralla o xefe de Correos é a cadea, o que a 

convertería nunha muller encarcerada, aínda que segundo este personaxe trataríase dunha condea curta 

pois ―Ás mulleres era máis ben coma un escarmento, e no caso de Carmiña xa movería el as súa 

influencias. Ela habíalle de estar agradecida...‖ (p. 81). 

 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

133 

por todo o que ti defendías, que non sei se saberei facelo soa. E coida tamén 

das nenas... Miguel, meu amor... eu non te esquecerei nunca (p. 56). 

 

 

No país veciño é trasladada polos soldados franceses ―a uns campos de refuxiados que 

máis ben parecían de concentración, dado o miserábel das condicións‖ (p. 56), 

circunstancia que a sitúa na condición, como as súas fillas, de muller refuxiada.  

 

O trato recibido, máis que de seres libres, é de prisioneiros, polo que axiña Carmiña 

maquina como saír de alí. Na súa idea é axudada por Irene, a quen lle comenta: 

 

 

Oín que na Arxentina axudan aos refuxiados republicanos. Eu son 

enfermeira e teño case acabada a carreira de Maxisterio; axudáballe ao meu 

home na escola. E ademais sei coser e cociñar. Se é necesario traballarei de 

criada. E cando teña un traballo seguro reclamarei as miñas nenas que están 

en Rusia. Pero non sei como chegar alí (p. 59). 

 

 

O traslado á Arxentina converte a Carmiña nunha muller exiliada que ten poucas 

posibilidades de conseguir traballo por mor dos seus poucos estudos nun país alleo e 

cheo de xente preparada (médicos, avogados, profesores de universidade etc.) disposta a 

traballar no que sexa preciso para sobrevivir.  

 

Os traballos nos que tenta colocarse, tales como o de enfermeira ou o de señora de 

compañía dalgunha muller de idade, fracasan, mentres que os que leva a cabo, como o 

de criada en varias casas ou de limpadora nunhas oficinas, fan dela unha muller que 

traballa fóra do fogar pero enfróntana a outros problemas, os ―que dimanaban de ser 

unha muller soa e vivir nunha gran cidade‖ (p. 84), é dicir,  

 

 

Carmiña fartouse de repartir labazadas aos que pensaban que as nádegas 

femininas estaban feitas para recibir moxetes ou palmadas do primeiro ao 

que lle apetecese. O malo da réplica era que, cando o que recibía a labazada 

era o dono da casa, ou estaba por riba dela no traballo, que era case sempre, 

Carmiña acababa na rúa (p. 84). 
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Como se pode ver, a personaxe é unha vítima da violencia de xénero, máis 

concretamente dun acoso psicolóxico, co fin da obtención de contactos sexuais a 

cambio, propiciado tamén pola diferente posición xerárquica do home no sistema 

patriarcal. 

 

O feito de atopar un sobre con cartos mentres limpa unhas oficinas faina pensar en 

posíbeis saídas ás súa precaria situación económica, así: 

 

 

Con aqueles cartos, pensou Carmiña, ela manteríase un ano enteiro ou, se 

fosen seus, mercaría unha pasaxe para Rusia para ver as súas nenas e, xa 

que non podía traelas, quizais ficar con elas alí (p. 86). 

 

 

Mais, como muller honrada que é, unha posíbel ―aventura do seu xefe‖ (p. 88) a ollos da 

secretaría de Míster Butwin e unha ―morena arrogante‖ (p. 89) a ollos do americano, 

devolve o sobre atopado a este coa única solicitude de que non a despidan ―por pararlle 

os pés‖ (p. 90) a quen se propase con ela, contestación pola que Míster Butwin ―ficou 

pensando que cunha muller así a calquera lle gustaría propasarse‖ (p. 91). 

 

A piques de cumprir os corenta e asentada en América, casa co americano, voda que 

marca definitivamente o seu futuro: ―Carmiña ficou dun lado, e Harmonía e Rosa do 

outro‖ (p. 93). 

 

A personaxe da tía Neves é o contrapunto da de Carmiña, con quen é comparada en 

máis dunha ocasión ao longo da obra. Cando recibe a noticia de que chegou unha carta 

das sobriñas alégrase, pois, dado que non ten descendencia, tenlles aprecio e mesmo 

pensa en axudalas.  

 

O seu propósito entra en conflito coa opinión do seu home, para quen 

 

 

–Ti es parva. Toda a intelixencia parece que a levou túa irmá, que é 

demasiado lista. Quen che di que isto non é unha trampa? Igual as pequenas 

escriben ao ditado o que lles manda outro, comprendes?, e estes queren 

saber se nós estamos no allo do asunto. Por que non trouxo a carta? Hai que 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

135 

dicir que nos facemos nós responsábeis, non te decatas? Colles a carta e 

acabas no cuartel da garda civil, mallado a paus; porque nós, aínda 

querendo, non lles podemos dicir nada, porque nada sabemos, e eles 

pensarán que estamos ocultando cousas (p. 73). 

 

 

A discusión lévaa a pensar que o que lle pasa ao seu home é que ten medo e, sobre todo, 

que as nenas non son do seu sangue, pois de ser así reaccionaría doutro xeito, mais só 

lle di: ―–Moi ben, morra o conto; xa se fixo o que ti querías‖ (p. 74), ante o que o 

marido contesta ―–Ti fíate de min, que destas cousas da política entendo máis ca ti‖ (p. 

74).  

 

Estas citas mostran ás claras o rol tradicional da esposa-nai que esta personaxe 

representa, o rol das mulleres subxugadas ao home, do que mesmo soportaban insultos, 

cando non maltrato físico, que non teñen liberdade nin para manifestar a súa propia 

opinión nin tomar decisións propias, en definitiva, o poder do patriarcado.  

 

Malia o comentado, a tía Neves baralla reclamar as nenas mentres son pequenas, pois 

deste xeito ―ela ensinaríalles o catecismo e faría delas unhas mulleres de ben, como 

debe ser, e non uns marimachos como a nai, que prefería pegar tiros e facer de 

enfermeira‖ (p. 74), ideas representativas do rol sinalado.  

 

No seu pensamento, se non reclama agora as rapazas  

 

 

medrarían naquela terra de infieis, sen Deus e sen relixión. Pasarían anos e, 

se algunha vez volvían a verse, serían coma súa nai; consideraríana unha 

beata e non quererían saber nada dela. E ela pasaría a vida soa, cun home 

que lle chamaba parva cada dúas por tres (p. 74). 

 

 

Razoamentos os da tía Neves que poñen de manifesto novamente a ideoloxía fascista 

interiorizada nalgunhas mulleres. 

 

Disposta a reclamar as sobriñas, decide primeiramente escribirlles para que ―elas lle 

collesen outra vez agarimo, que se lembrasen de cando lles facía filloas con mel, e 
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rizáballe o pelo a Harmonía, e poñíalle a Rosa laciños nos tirabuzóns...‖ (p. 75), mais 

esa determinación axiña desaparece na oficina de Correos, cando desiste de recoller a 

carta que vén a nome de súa irmá, pois ―se ma atopa o meu home podemos ter un 

disgusto serio, e total para nada, porque igual miña irmá está xa en Rusia coas nenas e 

non hai nada que facer‖ (p. 80).  

 

Este feito fai impacientar ao xefe de Correos, que pensa que ―a maioría das mulleres 

eran coma viraventos, tan pronto pensaban unha cousa coma outra‖ (p. 80) e para quen 

―Que diferentes as dúas irmás! Carmiña tan decidida, tan botada para diante e tan guapa, 

e esta tan apoucada e tan indecisa, e por riba máis ben fea‖ (p. 81), declaracións que 

curiosamente sitúan este personaxe masculino a favor dun rol de muller non tradicional. 

 

Outras personaxes femininas designadas na obra polo seu nome propio son María do 

Mar e Irene, quen representan en primeiro termo ás mulleres militantes da 

solidariedade, pois axudan nos seus países, Rusia e Francia, a Harmonía e Rosa e a 

Carmiña respectivamente. 

 

María do Mar é a que rexenta a casa rusa á que chegan Rosa e Harmonía e que ante o 

traslado a Kirov intercede perante as autoridades para que as rapazas e León non sexan 

separados. Descrita como unha muller nova, ―aínda que vestise como unha muller 

maior‖ (p. 37), agarimosa e de ollos tristeiros, ―que perdera ao seu home na guerra de 

España, loitando coas brigadas internacionais‖ (p. 17), representa ás mulleres viúvas da 

guerra, unha guerra neste caso allea ao seu país. 

 

Así mesmo é representante do rol da muller tradicional, o de esposa-nai, pois en 

diferentes momentos da narración incídese en que ao non ter fillos ―dedicábase por 

vocación a aquel traballo de coidar os nenos refuxiados de guerra‖ (p. 17), dos que se 

encargaba de que estivesen ben alimentados, non enfermasen, andasen limpos e ben 

vestidos etc. exercendo, para moitos, ―coma unha nai‖ (p. 104). 

 

Tamén é unha das personaxes femininas da obra que dá a súa opinión sobre os conflitos 

bélicos e incide nas consecuencias negativas para as mulleres: 
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As guerras, Harmonía, son mala cousa. Pode ser que, ao comezo, uns sexan 

os bos ou os que teñen a razón, e outros os malos e os que non a teñen. Pero 

despois dalgún tempo todos se fan iguais. As guerras só traen dor e 

calamidades. Sobre todo para as mulleres (p. 24). 

 

 

Pola súa parte, Irene aparece descrita como unha muller corpulenta, de ―cara simpática e 

cordial‖ (p. 57), que aínda que vai vestida cun uniforme ―non parecía policía‖ (p. 57). 

Empregada en Correos, é igual que María do Mar, unha viúva da guerra e sen fillos 

pois o home morreulle ―nunha guerra allea‖, na batalla do Ebro, xa que ―Era membro 

das brigadas internacionais‖ (p. 57).  

 

A diferenza da anterior personaxe feminina analizada non responde ao rol de muller 

tradicional que o franquismo propugnaba, senón que representa ás mulleres 

traballadoras fóra do fogar, rol que non comparte xa que non considera que un dos 

lugares das mulleres sexa a igrexa, pois os cristiáns ―de agora non son santos da miña 

devoción. Están facendo o contrario do que predica o evanxeo‖ (p. 58). 

 

Finalmente salientar que, aínda que unha muller resignada, pois ―Así é a vida‖ (p. 58), 

amósaselle ao lectorado, igual que María do Mar, como unha voz feminina crítica co 

conflito bélico, así: 

 

 

Os homes sempre poñen as súas ideas por riba dos sentimentos. E 

engánanse. Non é xusto deixar unha muller, nin unha nai, nin uns fillos para 

ir loitar por unha idea. Este mundo é así porque os homes o fixeron así. Se 

as mulleres mandásemos non habería guerras. Ningunha guerra vale un fillo 

morto, ou un pai ou un marido... e as ideas pódense defender sen facer 

guerras... (p. 58). 

 

 

Amais das anteriores conviría citar aquelas personaxes femininas que aparecen 

nomeadas nalgún momento da narración sen nome propio, tales como a filla de 

Henrique, da mesma idade que Rosa e que morre con seu pai, a causa dun bombardeo 

cando intentaban saír da cidade na que se atopaban e que representa ás nenas da fame, 

aquelas que, a diferenza das nenas da guerra protagonistas, quedaron en España durante 

a guerra e que ou morreron nela ou padeceron a miseria derivada do conflito nos anos 

que este tivo lugar ou nos da inmediata posguerra ao verse privadas de alimentos ou 
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roupa, cando non dos seus familiares etc; a nai de Henrique, representante das mulleres 

fascistas, pois é a muller dun alto cargo, ou a secretaria do americano, ―moi posta e 

moi estirada‖ (p. 87), ―tan posuída do seu papel de intermediaria‖ (p. 88), que dubida se 

―aquilo sería un asunto privado, unha aventura do seu xefe que podería converterse nun 

escándalo‖ e que representa ás mulleres con formación que traballan fóra do fogar.  

 

No que ás ilustracións se refire, a fotografía da cuberta, de Manuel G. Vicente, 

sérvenos, como se sinalou en María Jesús Agra Pardiñas e Roig Rechou (2008) e como 

comentaron Agra Pardiñas e Carmen Franco Vázquez (2014: 296),  

 

 

as a connective element. It sets the reader in the mood of the book by 

creating an atmosphere charged with historical and cultural connotations for 

the two female characters. Their clothes, the colour and the setting (the steps 

of a ship) of the two figures, with a dark brown background formed by the 

ship‘s hull set the scene and lead the reader to think of a specific moment in 

history: The Spanish Republican Exile. 
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Polo comentado, a imaxe da cuberta sitúa a quen a observa na trama da obra, se ben 

cabería sinalar como curiosidade que esta imaxe para un lector atento entra en parte en 

contradición coa descrición feita da personaxe de Rosa na narrativa textual. 

 

 

 

 

Neve en abril (1996) 
 

 

En 1996 publícase por vez primeira o relato Neve en abril
99

, galardoado co IX Premio 

de Narracións Xuvenís ―Rúa Nova‖ 100, de Inma López Silva (Santiago de Compostela, 

1978)
101

, autora procedente da literatura institucionalizada que, até o momento, non 

volveu sacar do prelo ningunha outra obra na Literatura Infantil e Xuvenil galega (Roig 

Rechou, coord., 2015: 16-17).  

 

Este relato, dedicado ―A meu avó‖, que se publicou na primeira edición acompañado do 

texto galardoado co accésit no mesmo premio Rúa Nova, ―O grelo mecánico‖, de Xoán 

Fernández García, e que coñeceu unha segunda edición de xeito independente en 

2005102, ofrece, como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 127),  

la narración de un tiempo en el que la justicia fue tomada en muchas 

ocasiones por la mano de aquellos que, pasado el tiempo, no siempre 

supieron soportar el cargo de conciencia que sus acciones conllevaron.  

 

 

                                                 
99

 Neve en abril /O grelo mecánico, IX Premio de Narracións Xuvenís ―Rúa Nova‖ 1996, Santiago de 

Compostela: Fundación Caixa Galicia/Biblioteca Nova 33, col. Nova 33, n.º 16, 195 pp.  
100

 Premio patrocinado pola Fundación Caixa Galicia e organizado pola Biblioteca Nova 33 que 

galardoaba textos literarios de autores mozos. 
101

 Licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e Doutora en Filoloxía 

por esa mesma universidade, é investigadora e crítica teatral. Actualmente exerce como profesora na 

Escola Superior de Arte Dramática de Vigo e colabora en diversas publicacións periódicas. Como 

escritora en lingua galega, publicou, dende o ano 2000, novelas para o público adulto polas que recibiu 

premios coma o Xerais 2002 por Concubinas ou o Blanco Amor 2007 por Memoria de cidades sen luz. 

Tamén é autora de textos ensaísticos, tales como A recepción do teatro galego contemporáneo (1990-

2000) (2003), Teatro e canonización: a crítica teatral na prensa periódica galega (1990-2000) (2005) ou 

Maternosofía (2014). 
102

 Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, 108 pp. É a que se segue para as citas neste traballo. 
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Por medio dun narrador en terceira persoa e tamén da voz en primeira persoa do 

personaxe principal (representada tanto polo estilo directo como polo emprego do 

monólogo interior) e dalgún dos personaxes secundarios, o lectorado descobre como 

Elixio Axuda, un home xa maior, se ve obrigado a lembrar o seu pasado para 

desentrañar un misterio con raíces na Guerra civil española, feito que sitúa Neve en 

abril na que se vén denominando neste traballo guerra lembrada. 

 

Elixio é o propietario dunha empresa mobiliaria familiar, situada en Lideme, na que 

tamén se realizan traballos funerarios. A recepción dunha carta manuscrita asinada por 

un tal Avelino de Leboreiro pono en contacto con este vello e enfermo emigrante que lle 

solicita a súa axuda antes de morrer para resolver un misterio que dende o ano 1942 o 

rodea. 

 

Na entrevista que manteñen Elixio e Avelino, este faille un repaso á súa vida dende que 

o 11 de abril de 1942 se supón que o asasinaron, feito coñecido entre os veciños do 

lugar, mesmo transmitido de boca en boca en folletos de feira e cantigas populares, e 

que o levou a emigrar á Arxentina, lugar no que finalmente o destino non o tratou mal, 

xa que alí casou, tivo fillos, estudou Dereito e amasou unha fortuna. Na conversa 

Avelino de Leboreiro revélalle que a quen verdadeiramente asasinaron no ano 1942 foi 

ao seu curmán Aurelio Otero Souto, mozo co que Avelino gardaba moito parecido 

físico e que, no momento do infortunio, levaba a súa roupa. 

 

Pese ás reticencias iniciais de Elixio a axudalo, o repentino falecemento do verdadeiro 

Avelino de Leboreiro no hotel no que se aloxa poucas horas despois da reunión que 

mantiveron leva o protagonista a tratar de esclarecer as razóns desa morte, con máis 

afán aínda despois da morte da súa propia muller, María. Deste xeito, Elixio lembrará a 

Guerra civil, a súa participación nela e a dos seus compañeiros e familiares.  

 

Elixio traerá á memoria a súa relación co mozo Aurelio Otero Souto e con outros tres 

homes máis, Antón Sanxoán, Santiago Baamonde e Xoán de Ulloa, durante a guerra, na 

que todos eles loitaron polo bando fascista compartindo tanto malos momentos, caso 

dos fusilamentos que nalgún momento tiveron que realizar ou da ameaza constante das 

bombas e das balas, coma os poucos que tiveron bos, caso dos festexos da noite de fin 

de ano.  
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As súas investigacións farano caer na conta de que Xoán de Ulloa morreu en combate 

durante a contenda, mentres que Antón Sanxoán morreu no ano 1942 a mans duns 

grupo de republicanos que buscaban vinganza. Elixio investigará se o terceiro dos seus 

compañeiros, Santiago Baamonde, morreu realmente atropelado por un coche, tal como 

lle dixo o seu consogro e socio no negocio de mobles, o republicano Cándido, ou se as 

razóns da súa morte foron outras. 

 

Grazas á presión que exerce sobre o seu cuñado Manuel, outro republicano do lugar que 

rematará suicidándose polos remorsos xurdidos tras as conversas que ambos manteñen, 

Elixio descubrirá que ningunha das mortes dos seus compañeiros foi accidental e que 

Aurelio non morreu por equivocación co seu curmán Avelino, senón porque as 

vinganzas entre republicanos e falanxistas estaban moi presentes durante a posguerra.  

 

En definitiva, Neve en abril constitúe  

 

 

la narración de un tiempo en el que la justicia fue tomada en muchas 

ocasiones por la mano de aquellos que, pasado el tiempo, no siempre 

supieron soportar el cargo de conciencia que sus acciones conllevaron (Roig 

Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 127). 

 

 

No que ás mulleres  representadas se refire, todas elas son secundarias. Só a personaxe 

de María, a muller de Elixio, podería adquirir unha mínima significación na trama por 

ser obxecto de preocupación do home. Descrita como unha muller de ―ollos grises 

combinados coa cor dos cabelos, aquela faciana pálida e pouco engurrada‖, é unha 

muller ociosa á que lle gusta moito durmir e que ―tendía a esaxerar todo ata o máximo, 

mesmo sabendo que esa esaxeración a podía prexudicar a ela‖ (p. 60), actitude que 

―parecía algo innato, do que nin sequera se decataba, de xeito que os que a coñecían 

aprenderan a restarlle moito ao que ela contaba‖ (p. 60) e que mesmo a podería 

aproximar á figura da tola. 

 

Tras o ingreso do home no hospital pola mordedura dun can, vese ―como nunca se vira 

antes: vella e soa‖ (p. 63), ademais de inútil, pois, despois de cincuenta e un anos 

levándolle o home o almorzo á cama, cando por vez primeira en moitos anos é ela quen 
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o prepara, nin sequera sabe onde atopar un trapo para limpar un pouco do café que se lle 

derrama.  

 

Cansada da vida, ―dunha vida de comodidades e facilidades que, agora ao final, se lle 

antollaba sen amor‖ (p. 79), decide cunha actitude valente por primeira vez en moitos 

anos ―morrer antes ca Elixio, adiantando ese momento se fose necesario‖ (p. 63), pois 

descobre que ―Fixo falta moito tempo para que a muller se decatase de que a compañía 

de Elixio era o único que a mantiña viva, e desta vez soubo que sen el xa non quería 

vivir‖ (p. 63) . 

 

Trátase, en resumo, dunha muller que non responde ao rol tradicional de esposa-nai, 

aínda que presenta trazos característicos deste como a dependencia do home. Así, é 

unha muller dependente e medoñenta que non concibe levar unha vida adiante despois 

da morte do home, tan acostumada como está a que el fixese todo, como amosa a 

seguinte cita: ―Tiña medo á soidade, medo a enfrontarse soa a unha vida que ata entón 

afrontara o home só‖ (p. 63). 

 

Outras personaxes que aparecen na obra son Xambela, neta de Elixio e María, moza 

cunha ―mirada examinante que todos din que só ela ten‖ (p. 64), moi faladora, 

imaxinativa e cariñosa cos avós, na que podería intuírse a desveladora do significado 

dos silencios; Sara, a alegre asistenta que lle dá conversa á vella María mentres realiza 

os labores da casa, que representa á muller traballadora fóra do fogar e que amosa algún 

trazo do estereotipo das criadas, pois ―Era coma a prensa, coma o F.B.I.; sabía todo, e 

logo contábao‖ (p. 66); e, finalmente, Amelia, a nora de Elixio e María, que lembra o 

rol tradicional da esposa-nai, pois é quen se encarga de chamar a todos para comer e 

servir a comida.  

 

En canto ás ilustracións, na cuberta da primeira edición represéntase sobre un fondo de 

cor azul agrisado, a figura, en cor negro, dun soldado que contrasta coa cor branca da 

súa camisa. Tamén aparecen en cor branca os títulos dos relatos que se inclúen, o nome 

dos dous autores e o logotipo da colección.  
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Na contracuberta reprodúcese parte da información 

anterior (títulos dos relatos, nome dos autores, 

logotipo da colección) e o mesmo debuxo do 

soldado, aínda que nesta ocasión o fusil que o 

soldado porta sitúase na parte superior da imaxe, 

baixo o breve resumo da obra en cor branca que se 

engade. A imaxe do soldado dá indicios de que a 

historia está vinculada cunha guerra. 

 

Na segunda edición varían os paratextos. A cuberta, 

sobre un fondo de cor violeta, presenta o nome da 

autora e o logotipo da editorial en cor branco e o 

título da obra en cor laranxa. Tamén o nome da 

colección, aínda que este de maneira menos 

destacada. Na esquina superior dereita reprodúcese a fotografía dunha pistola, que 

vincula a historia coa morte e cos asasinatos, aínda que non necesariamente cun conflito 

bélico.  
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Na contracuberta, amais dun breve resumo da obra, dunha biografía da autora, do nome 

desta e do título do libro, así como do logo da editorial, aparece unha fotografía do 

rostro da autora.  

 

No que á relación das cubertas co conflito bélico se refire, esta esvaécese na edición 

máis recente. Pola súa parte, as mulleres non se visualizan en ningunha das dúas 

edicións de Neve en abril, que, por outro lado, tampouco presentan ilustracións 

interiores.  

 

 

 

 

Crónicas de Media Tarde (1997) 
 

 

En 1997 tradúcese ao galego Crónicas de Media Tarde103, a partir do homónimo título 

en castelán publicado un ano antes
104

. Esta obra, da autoría dun dos ―architects of the 

evolution of children‘s literature in the twentieth century‖ (César Sánchez Ortiz, 2014: 

116), Juan Farias, nome literario de Juan Farias Díaz-Noriega (Serantes, Ferrol, A 

Coruña, 1935-Villaviciosa de Odón, Madrid, 2011)105, acolle conxuntamente a triloxía 

composta por Años difíciles (1983), para cuxa creación literaria o autor percibiu unha 

axuda do Ministerio de Cultura en 1982 (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 

71), El barco de los peregrinos (1984) e El guardián del silencio (1985), tres títulos 

ilustrados por Reyes Díaz e publicados en Valladolid pola Editorial Miñón na colección 

―Las Campanas‖
106

. 

                                                 
103

 Trad. Xavier Senín Fernández, presentación de Carlos Casares, A Coruña: Everest Galicia, col. Punto 

de Encontro, 140 pp.  
104

 Ilust. Juan Ramón Alonso, Madrid: Gaviota, col. Trébol, 144 pp. 
105

 Destacado escritor cuxa produción narrativa tivo unha primeira etapa na que escribiu para o público 

adulto e, unha segunda, para o lectorado infantil e xuvenil, que foi a que lle deu maiores recoñecementos. 

A súa narrativa infantil e xuvenil caracterízase polo compromiso político, unha minuciosa descrición do 

mundo rural, sobre todo con ecos da súa Galicia natal, tal como recolleu Xavier Senín (sd.), e un claro 

interese pola sociedade da posguerra. Entre os galardóns que obtivo destacan o Premio Nacional de 

Literatura Infantil e Xuvenil 1980 por Algunos niños, tres perros y más cosas, e o Premio Iberoamericano 

de Literatura Infantil e Xuvenil 2005. Para máis información: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Portal de autor: http://bib.cervantesvirtual.com/bib–autor/juanfarias/. 
106

 Posteriormente, no ano noventa, as dúas primeiras foron publicadas por Susaeta coas ilustracións da 

mesma autora e na mesma colección.  
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Ábrese o volume cun texto introdutorio de Carlos Casares, ―A maneira de 

presentación‖, na que este clásico da Literatura Infantil e Xuvenil galega (Roig Rechou 

e outras, 2007: 53-94) lembra o momento en que descubriu as obras deste compatriota, 

lamenta o descoñecemento que se ten destas e lóaas, pois son libros escritos  

 

 

no ton que lle corresponde, e isto fai que despois os vaian encaixando os 

demais –editores e lectores– no espacio que consideran máis axeitado, 

sempre, xaora, no amplo territorio da imaxinación que chamamos literatura, 

que é onde habita, para o seu gozo e mailo noso, este magnífico escritor (p. 

6)107.  

 

 

A este peritexto súmase a dedicatoria ―A Marta, Paula, Juan, Diego e Pablo, fillos de 

Juan, da tribo de José‖ e o texto marco, titulado ―Hai moitos anos, cando estas terras 

aínda non eran de ninguén‖, que introduce as tres partes en que se divide o volume 

(―Anos difíciles‖, ―O barco dos peregrinos‖ e ―O gardián do silencio‖) e que dá conta 

do espazo imaxinario creado polo autor para situar a acción, Media Tarde, lugar que, 

como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 105), 

 

 

podría ser cualquier pueblo español, escasamente poblado y de condición 

humilde, de los años en que tuvo lugar la Guerra Civil, un acontecimiento 

que sucede en contra de la voluntad y el deseo de casi todo el mundo. 

 

 

Ou lugar, como indicou Sánchez Ortiz (2014: 115), que é 

 

                                                 
107

 Chama a atención que as edicións independentes en lingua castelá das dúas primeiras partes desta 

triloxía, é dicir, Años difíciles e El barco de los peregrinos, contasen, seguindo a Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos (2012: 71 e 72), con presentacións de Fernando Altés Bustelo moito máis reivindicativas 

ca esta de Casares no que á relación entre o conflito bélico e o achegamento deste á nenez se refire. Así, 

na presentación de Altés de Años difíciles reclamábase que ―la niñez debe conocer la verdad sobre la 

existencia de guerras y las consecuencias que originan ‗para que aprendan a aborrecer la guerra, todas las 

guerras‘ (p. [3]) pues, frente a lo que opina el personaje de Don Justo, no cabe comulgar con ambos 

bandos, ya que cuando finalizan y llega la paz quedan vencedores y vencidos, todos maltratados por la 

guerra, y además ninguna razón justifica iniciar una nueva guerra porque no existe ninguna ‗guerra justa‖ 

(p. [4]) (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 71). Pola súa parte, na presentación da segunda 

obra, El barco de los peregrinos, Altés apuntaba ―como propósito del escritor gallego que la niñez sea 

consciente de la ‗estupidez de todas las guerras‖ (p. 5) para que no se inicien otras nuevas‖ (Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 72). 
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probably the most emblematic in all of Juan Faria‘s work. It is a microcosm 

which relives, through the narratives of different characters, the tragic 

confrontation of our Civil War an its terrible consequences. 

 

 

Igualmente, en ―Hai moitos anos, cando estas terras aínda non eran de ninguén‖, o 

lectorado coñece como ―un tal Damián, acróbata de ferias‖ (p. 11) asenta coa súa filla 

en Media Tarde, cativo lugar no que a moza pare, e no que el, ―tan coitado que cría nos 

prodixios‖ (p. 11), ve sinais para que se queden e ao que van chegando outros 

habitantes: un matrimonio que escapa dunha guerra; un mouro farto de oír o seu rei 

tocar o tambor, un xastre, unha muller que sabe de ungüentos e tisanas etc.  

 

Pola súa parte en ―Anos difíciles‖, primeira parte da triloxía, un narrador en terceira 

persoa, omnisciente, retrotráese á infancia do neno Xoán de Luna para reflectir a tristeza 

provocada en Media Tarde pola chegada da Guerra civil, de xeito que esta primeira 

parte, que se abre cunha cita de Bertolt Brecht (―A guerra que ha de vir non é a 

primeira‖, p.[17]), poderíase encadrar na que vimos denominando neste traballo guerra 

vivida.  

 

O relato non amosa o conflito bélico en Media Tarde, senón que o que vai dando conta 

de diferentes acontecementos que con sutileza se van producindo, algúns dos cales 

plasman ―el clima de tensión y lucha de los dos bandos enfrentados‖, tales como a falta 

de alimentos e de determinados produtos, como o tabaco; a chegada da fame; a 

desaparición do cura e o peche da igrexa; a non recepción do xornal do bando 

republicano para don Xacobe; a chamada a filas dos mozos casadeiros, algún dos cales 

morre en batalla; a fuxida ao monte do pai de Xoán de Luna; a visita dos soldados na 

busca dos fuxidos; a matanza do pai de Xoán de Luna e outros veciños da aldea fuxidos 

ao monte; o desenterramento dos corpos por parte dos veciños para lle dar sepultura no 

cemiterio etc. (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 72) 

 

Rematada a guerra, un novo cura, ―un home novo, alto, azul, en mangas de camisa, 

cruzado de coiro negro, con botas altas e brillantes, sen esporas‖ (p. 58) chega para 

―poñer todo en orde‖ (p. 58) e nomea como alcalde a don Paulo, quen promete celebrar 

a paz, malia os habitantes de Media Tarde non teren ―ganas de celebrar nada‖ (p. 58). 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

147 

Péchase o relato, de protagonismo colectivo, cunha posdata, que en Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 72) se considera que se debe atribuír ao autor, na que se 

aclara que ―aquela paz‖ (p. 58), eufemismo da ditadura franquista, supuxo a felicidade 

para os vencedores e andar ―na punta dos pés‖ para os vencidos, xa que ―En realidade 

non era a paz. Había vencedores e vencidos, e isto adoita facer moi difícil a canción 

final‖ (p. 58)   

 

Na segunda parte, ―O barco dos peregrinos‖, que, segundo a tipoloxía que se vén 

empregando neste traballo, se encadra na denominada guerra lembrada e que se inicia 

igual que a parte anterior cunha cita de Brecht (―A guerra que ha de vir non é a 

primeira. Houbo outras guerras‖, p. 61), un narrador en primeira persoa adulto lembra a 

súa experiencia como polisón dun barco nos primeiros anos da posguerra. 

 

O mozo protagonista, ávido lector das novelas de aventuras (especialmente das creadas 

por R.L. Stevenson e Jack London) embarca como polisón no barco Aturuxo movido 

polo desexo de vivir experiencias similares ás dos personaxes principais dos relatos que 

tanto lle gusta ler.  

 

Na embarcación, axiña é descuberto por Macario, un dos pescadores, quen lle 

proporciona alimento e o defende ante a restante tripulación e quen tamén lle conta as 

súas lembranzas da guerra. Así, o mozo protagonista, que de polisón pasa a grumete, 

descobre unha realidade diferente á que el coñece do conflito, pois ―sólo conocía la 

realidad vivida por su propia familia, vencedora de la contienda bélica, donde el padre 

fue herido en un brazo y mereció una medalla‖ (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 

2012: 73).  

 

Macario, natural de Media Tarde, cóntalle como con vinte anos un oficial que chegou á 

súa terra lle deu ―unha escopeta e mais un gorro. O gorro era para que o inimigo 

soubese que eu era tropa regular e non un bandido‖ (p. 84). Ante a contestación de 

Macario, que lle di que ten que recoller as cabras, o oficial enfádase, chámalle estúpido 

e dille: ―A Patria precísate‖ (p. 85), razón pola que se ve obrigado a sumarse ao grupo 

de soldados do bando nacional. No camiño, un compañeiro infórmao que van atacar 

Padín, unha vila próxima a Media Tarde, ―porque en Padín fan queixos e mantas para o 

inimigo‖ (p. 85). Perante esta contestación, Macario decide agocharse no monte, pois 
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nesa vila tiña amigos e coñecidos. Pasado un tempo, a nai mándalle aviso de que todo 

está ben, mais non era así, pois ―Os que gañaron aínda din o que hai que facer e como 

hai que facelo, e se non fa-lo que eles din, daquela vaiche mal; por iso son mariñeiro‖ 

(p. 84).  

 

Deste xeito ao protagonista dálle ―a impresión de que o Aturuxo ía tripulado ‗polos 

outros‖ (p. 77) e ―descubre, por los comentarios de Macario y de los tristes pescadores, 

los sufrimientos que atormentan a estos vencidos en la Guerra Civil española, que se 

enrolaron únicamente porque no pueden regresar a sus casas‖ (Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos, 2012: 73).  

 

Na despedida, o mozo protagonista promételle a Macario visitar Media Tarde e darlle 

saúdos ás ras que tanto lle gustan ao mariñeiro. 

 

Esta segunda parte complétase cunhas ―Notas‖ nas que o narrador explica diferentes 

puntos da narración, tales como quen son determinados personaxes literarios, onde está 

situada Media Tarde e como é, cales son as partes dun barco etc. De entre esas notas 

destaca aquela na que se introduce unha crítica ao profesorado ao afirmarse que 

―Despois de tódalas guerras, sempre hai alguén que cre que ten a obriga de aprenderlles 

ós nenos a ser intolerantes co que foi inimigo seu‖ (p. 98). 

 

Finalmente, ―O gardián do silencio‖, despois da cita de Brecht (―A guerra que ha de vir 

non é a primeira. Houbo outras guerras. Ó final da última só quedaron vencedores e 

vencidos‖, p. 101), ábrese cun breve texto a xeito de introdución no que un narrador en 

primeira persoa lembra que un verán, coa intención de escribir un libro de aventuras no 

mar, se trasladou a unha aldea de pescadores. Dous anos despois, do libro só afirma 

levar escritas ―media ducia de páxinas‖ (p. 103) que tratan sobre un ―neno agochado na 

bodega dun barco‖ (p. 103), clara intertextualidade coa parte segunda de Crónicas de 

Media Tarde, mais grazas ás vivencias na aldea de pescadores, coñece a Marcial, un 

médico que o agasalla cunha historia, que reproduce a continuación, xa que  

 

 

Marcial díxome: 

–É algo verídico e paga a pena contalo en voz alta. 
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Creo que tiña razón (p. 104). 

  

 

A continuación, por medio dun narrador omnisciente e da voz dos personaxes, Marcial, 

o médico de Padín
108

, e o vello Xusto, descóbrense as razóns polas que en Media Tarde 

só habita este último. 

 

Ante o pouco traballo do médico no lugar de Padín, debido a que todos os veciños se 

van consultar coa menciñeira da aldea, e ante a pouca axuda das autoridades, o alcalde e 

o cura, para solucionar este conflito de intereses, Marcial comeza a tocar a frauta e a 

pasear por sitios cada vez máis arredados do núcleo de poboación. Nun deses paseos 

bótaselle enriba a noite e na busca dun lugar onde gorecerse atopa unha aldea na que só 

hai luz nunha casa. Este feito sérvelle a Farias, como se sinalou en Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 74), para ―para introducir la representación de una 

consecuencia de la Guerra Civil española: la despoblación paulatina de Media Tarde‖. 

 

Na casa do vello Xusto, personaxe que xa aparecía en ―Anos difíciles‖, relato no que lle 

recomendaba ao pai de Xoán de Luna aprender as cancións e ter as bandeiras dos dous 

bandos dado que este non sabía as razóns da guerra, este cóntalle a Marcial como foi 

marchando ou morrendo a xente da vila, aínda que para o vello ―O de írense aínda non 

importa tanto. O malo é o de non volveren nunca‖ (p. 111). 

 

O vello Xusto sinala que todo ―comezou a suceder despois dunha guerra que houbo, 

cando o alcalde parecía que o nomeaba Deus, e o señor cura, que chegou novo, de non 

sei onde, dixo que xa ninguén ía bailar dentro da igrexa á media tarde no día de san 

Cosme‖ (p. 11). A partir dese momento, Martiño tivo que marchar por causa da política, 

pois este ferreiro mandou o alcalde ir muxir ras despois de que dixese que ía levantar un 

―monumento en memoria dos heroes de Media Tarde‖ (p. 114); tempo despois regresou, 

mais só para amosar a súa mellora despois de marchar de Media Tarde e para facerlle 

unha figa cos dedos ao alcalde.  

 

                                                 
108

 Como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 74) é curioso que este personaxe 

teña o mesmo nome que o compañeiro do pai de Xoán de Luna, tamén fusilado, que aparece na primeira 

parte desta obra. 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

150 

Despois do ferreiro tivo que marchar Angustias, por ser acusada polo alcalde ante o cura 

de tentar botarlle o mal de ollo; logo os mozos que comezaron a traballar ao xornal 

noutras vilas (caso de Xerardo, que pasou a traballar nun matadoiro); a seguir, o cura, 

que foi substituído por un novo, don Serxio; tamén o fillo de Xosé, que marchou cunha 

mula cargada de porróns e nunca máis volveu; o propio don Serxio, que tivo que 

marchar por orde do bispo e pechou para sempre a porta da igrexa etc. até que todos 

marcharon quedando só os vellos que, pouco a pouco, coma o alcalde, foron morrendo 

até só quedar o vello Xusto. 

 

Noutra clara intertextualidade coa segunda parte da obra, ―O barco dos peregrinos‖, 

introdúcese tamén o personaxe de Macario, quen se fora por causa da guerra, deixando 

moza formal, e quen ―durante dez ou doce anos foi mariñeiro nun barco e deu a volta ó 

mundo‖ (p. 124) para aforrar para ―ter un rabaño de cabras e algo máis de terra‖ (p. 

124). Este personaxe regresa a Media Tarde, mais nese momento Xusto acaba de 

enterrar a seu pai, razón pola que marcha novamente.  

 

Remata esta terceira parte da obra co narrador en primeira persoa entrevistándose co 

médico Marcial, que o agasallara cos cadernos nos que estaban recollidas as conversas 

co vello Xusto, para indagar se o personaxe de Xusto era real ou unha pantasma pois 

para o narrador  

 

 

Xusto ben podía ter sido o último en morrer e quedar condenado entre as 

rúas de Media Tarde para recibir a quen chegase perdido na noite, ofrecerlle 

acubillo e sopa, contarlle todo, queixarse en voz alta e desaparecer despois 

de toca-la campá do mencer que, ás veces, polo que eu teño escoitado, son 

os anxos os que a tocan (p. 128).  

 

 

Péchase Crónicas de Media Tarde cun ―Epílogo‖ no que un narrador en primeira 

persoa, despois dunha viaxe longa, dá conta da súa chegada a Media Tarde onde todo 

está abandonado e onde  

 

 

Busquei recordos de todo o que oíra contar. Atopei algún, pero desfeito ou 

comesto pola matogueira desbordada. Media Tarde, que non aparece nos 
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mapas, que non figura nas enciclopedias, morreu consumida pola soidade 

(p. 135)  

 

 

Nesta triloxía, na que ―es interesante el juego de las voces narrativas que se despliega‖ 

(Raúl Tamargo, sd), cómpre sinalar a sinxeleza do estilo narrativo do autor que 

 

 

no es impedimento para que muchos momentos de la historia destaquen por 

su lirismo. Aunque no hay muchos recursos retóricos, el autor no elude la 

exactitud en la descripción ni la dureza de ciertas expresiones, cuando es 

necesario; y es que la historia que nos cuenta no tiene nada de alegre: es una 

historia muy real y muy triste (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 

2012: 105). 

 

 

No que ás figuras femininas se refire, en ―Hai moitos anos, cando estas terras aínda non 

eran de ninguén‖ aparecen varias personaxes secundarias que son chamadas polo nome 

taxonómico ou por un que as vincula co xénero masculino. É o caso da filla de Damián, 

da que o lectorado só sabe que ―non era moza forte das que poden parir e seguir camiño 

coma se tal cousa‖ (p. 11). Trátase dunha muller que acaba de dar a luz e á que lle entra 

a tristura no momento en que a parella decide marchar do lugar de Media Tarde, 

converténdoa nunha representante das mulleres abandonadas. 

 

Tamén da ―muller vella‖, que xunto co home, representa ás mulleres fuxidas, pois vén 

escapada pola ―angustia de sabelo a el na guerra‖ (p. 13), aínda que non se trata de 

fuxidas da Guerra civil, e da ―muller que sabía de ungüentos e tisanas‖, que representa 

as meigas. 

 

En ―Anos difíciles‖ é a nai de Xoán Luna a personaxe feminina a destacar en primeiro 

termo. Se ben con certa presenza na historia, curiosamente non se chama polo nome 

propio, senón polo nome taxonómico e en relación co parentesco con Xoán de Luna. No 

texto descríbese, de nova, como ―máis alta, lanzal e alta, tanto como para poder acada-lo 

bote das galletas sen ter que empolicarse nunha banqueta‖ (p. 19), mentres que no 

momento en que se sitúa a acción ―é pequena e antiga, máis baixa có seu fillo, está 

acachoupada e mira para dentro‖ (p. 19). Supersticiosa, igual que o seu home, 
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representa ás rojas, mulleres familiares de republicanos acosadas polos fascistas que, 

igual que don Paulo, as visitan para que lle digan aos seus homes que se entreguen ou 

onde están. A nai de Xoán de Luna, do mesmo xeito que outras mulleres da época, tenta 

explicarlle ―que o seu home sabía moi ben o que estaba a facer‖ (p. 38). 

 

Precavida, busca consello noutra persoa, don Xacobe, quen lle advirte da posibilidade 

de que lle fusilen o home, razón pola que, asustada, ―pensou que debía avisa-lo seu 

home‖ (p. 39). Xunto coa muller de Marcial, acode ao monte ao caer a noite, onde as 

reciben cun ―–Non debedes andar soas polo monte e menos aínda destas horas. Pódevos 

pasar calquera cousa‖ (p. 39). Trátase, polo tanto, dunha actitude valente que, non 

obstante, é recriminada pois rompe co rol propio das mulleres que, segundo o sistema 

patriarcal, deben estar recluídas no ámbito doméstico. 

 

A partir do momento no que o seu home foxe ao monte, a nai de Xoán comeza a tecer 

unha manta. A obra intertextualiza así claramente coa Odisea, de Homero, o que 

converte a nai de Xoán nunha representante das penélopes, nunha muller que agarda 

pola chegada do home mentres coida dos fillos, da mesma maneira que fixera a 

Penélope de Ulises,. Así, ―A nai de Xoán de Luna tardou moito tempo en rematar 

aquela manta. Traballaba tódalas noite. Servíalle para agardar polo sono‖ (p. 39). 

 

A ollos de Xoán de Luna, 

 

 

A nai era grande. Ben mirado, era enorme, pero iso non importaba. Xoán de 

Luna, sentado no colo dela, quedaba durmido e non tiña pesadelos. 

 

A nai de Xoán de Luna era máxica, sen dúbida ningunha (p. 41)  

 

 

Advertida polo home de que non volvese ao monte porque a poderían seguir, 

comunícase con este por medio das diferentes posicións dun espantallo, de xeito que 

esta personaxe podería lembrar algúns dos roles desempeñados polas guerrilleiras da 

chaira, quen, entre outros labores, como se viu liñas máis arriba, lles comunicaban aos 

fuxidos as situacións de perigo. 
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Tal como lle manifesta ao home no momento en que ela e o fillo o reciben na casa por 

última vez, a nai de Xoán de Luna está asustada, e máis cando é visitada por segunda 

vez por Don Paulo, quen lle recrimina que o home fixo mal en fuxir ao monte, aínda 

que tratará de interceder por el ante o oficial. O medo enmudécea, de xeito que ―A nai 

de Xoán de Luna nin sequera ergue a cabeza‖ (p. 52), proba unha vez máis dunha 

situación na que as mulleres son privadas da súa voz. O seu silencio, do que é testemuña 

Xoán de Luna, mentres os veciños tratan de recuperar o corpo do pai de familia para lle 

dar un enterro digno, non é quebrado até moito tempo despois. 

 

Morto xa o pai de Xoán de Luna, a nai, da que nalgún momento da narración se destaca 

a súa pouca formación (―Aprendeu antes a ter fillos ca a ler‖, p. 46)
109

, cuestión, como 

xa se viu, non allea a moitas mulleres españolas da época pois os avances da II 

República non chegaran do mesmo xeito a todos os sectores da poboación nin a todos os 

lugares, convértese nunha das mulleres transmisoras da memoria, ao conservar no 

faiado da casa os recordos daquel tempo (caso do espantallo co que se comunicaba co 

home) e, sobre todo, ao contarlle ás xeracións máis novas, concretamente ás netas, a 

―historia de todas esas cousas pequenas‖ (p. 47). 

 

Outras personaxes femininas chamadas polo nome taxonómico son a irmá de Macario, 

―que non era birolla‖ (p. 40); a neta de don Diego, ―que era baixiña e gordecha‖ (p. 40); 

a cuñada de Angustias, ―que tiña o pelo roxo‖ (p. 40); a sobriña do cura, quen ten pena 

dos soldados e ―que era moi amable‖ (p. 40); e unha curmá de Xoán Luna, ―que tiña os 

ollos azuis‖ (p. 40). Todas elas mozas que queren casar, porque, segundo o narrador, 

―As mozas sempre queren casar e ter fillos‖ (p. 40), comentario que vincula novamente 

as mulleres cun rol tradicional de esposa-nai. Malia o suposto desexo desas mulleres, a 

guerra trunca o seu futuro ao levar os mozos para a fronte e, no caso da sobriña do cura, 

ao se lle tronzar a propia vida logo de enfermar a raíz de deixar de comer tras a morte 

do neto de don Xacobe. Curiosamente o lectorado coñece o nome desta personaxe, 

María, no momento en que se di que morreu pola pena da morte do rapaz que lle 

gustaba.  
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 Esa pouca preparación é compartida co seu home, quen ―Aprendeu antes a facer porróns ca a escribir‖ 

(p. 46). 
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Tamén a muller de Marcial, unha muller ―moi fraca‖, que xunto con Angustias e Carme, 

forma parte das carpideiras, tarefa, case un oficio, específico das mulleres. Igual que a 

nai de Xoán de Luna é unha roja, feito que provoca que cando alguén se cruza con ela 

―apuraba o paso coma se andase na punta dos pés, a escapar‖, converténdoa en 

representante das mulleres marxinadas. 

 

A maiores noméanse simplemente as mulleres que van á igrexa acender candeas nos 

altares dos santos para, cos seus rezos, evitar a morte dos fuxidos do monte. 

  

Por outra banda, chamadas polo nome propio o lectorado atopa a Angustias, a Carme e 

a Catarina. A primeira delas, Angustias, representa á bruxa, pois fai ―remedios para o 

mal do fígado, cataplasmas para a reuma e máis cousas‖ (p. 26). Encargada de facer ―de 

carteira e de pregoeira tocando un corno de cabra‖ (p. 20), é a moza de Xusto, aínda que 

―levaban ó pé de trinta anos a mirárense de esguello‖, e a encargada, por indicacións do 

capitán, de chamar os veciños para dar o aviso da obriga dos homes de entre 28 e 40 

anos de presentarse a filas.  

 

Despois de saberse que os fascistas queren subir ao monte capturar os fuxidos, entre 

eles o pai de Xoán de Luna, Angustias trata de impedirlle ao mozo, Xusto, que vaia na 

procura destes para axudalos, aínda que inmediatamente se avergonza da súa reacción, 

próxima ao comportamento tópico das mulleres. Cos seus saberes de bruxa o lectorado 

obsérvaa facendo esconxuros no cemiterio, grazas aos cales Xusto se libra de ser 

fusilado. 

 

Como se podería esperar dunha muller que rompe o rol que lle asignan, é Angustias 

quen capitanea aos veciños que soben á pena do Cura para recuperar os corpos dos 

homes fusilados, entre os que se atopa o pai de Xoán de Luna.   

 

A segunda, Carme, a do estanco, é descrita como ―grande, de carne frouxa e ollos 

pequeneiros‖ (p. 27), que non se fía de ninguén e que ―quería ser rica para cando fose 

vella e aforraba pouco e pouco‖, actitude que explica tamén a suba no prezo do tabaco 

cando este escasea por mor da guerra. 
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Estas tres personaxes, Angustias, Carmen e a muller de Marcial, representan as 

carpideiras ou pranteiras. 

 

No que á segunda parte se refire, ―O barco dos peregrinos‖, as personaxes femininas 

representadas tamén son totalmente secundarias. Delas, a que acada certa presenza na 

trama é a nai do protagonista, a quen o narrador lembra constantemente cando ten 

medo; cando pensa no que lle vai agasallar grazas á súa viaxe; cando ten 

remordementos por se ter fugado da casa, que o levan a soñar con ela; cando imaxina 

que súa nai queda contenta ao saber que el está a salvo; cando coñece a mensaxe que 

Macario lle envía, ―O seu fillo está ben e abrígase pola noite‖ (p. 72), e pensa que lle 

gustará porque ―Unha das cousas que máis lle gusta é que non me arrefríe‖ (p. 72) etc. 

Tamén é quen recibe ao narrador cun ―–Non volvas facer unha cousa coma esta‖ (p. 

92), coa orde de bañarse e cun vaso de leite quente, para, de seguido, meterse na cama, 

indicacións propias dunha muller cun rol de esposa-nai da posguerra, tempo no que se 

sitúa a acción.  

 

Amais delas, noméase ―unha rapaza co pelo roxo‖, pola cal suspira un dos mariñeiros 

do barco que a viu pasar, que podería identificarse coas mulleres obxecto de desexo; 

Xertrude, a parella de Macario, con quen lle gustaría estar a este, aínda que non pode 

por cuestións derivadas da guerra; a moza que traballa na panadaría de Padín, a quen 

Macario lle gusta chiscarlle un ollo; a nai de Macario, quen lle manda recado de que 

regrese á casa e deixe de ser un fuxido e quen lle ensinou a quitar a graxa da prancha da 

cociña con auga e vinagre; as mulleres que o narrador pensa que teñen os piratas 

tatuadas nos brazos etc. 

 

Finalmente, en ―O gardián do silencio‖, noméase polo nome propio a Angustias, ―a 

moza, media meiga, Angustias, que un día desapareceu e a culpa tivérona o alcalde e 

mais outras cousas‖ (p. 110), personaxe que o lectorado xa coñecía pola primeira parte 

da obra. Esta moza, ―bruxa, coma súa nai‖, é membro dunha estirpe de mulleres fóra do 

común. Entre as súas afeccións destacan que ―debuxaba redondeis na lama‖ ou que ―ía 

tódalas noite contar estrelas, ata sete, sete veces, a ver se así lle nacía unha espulla na 

punto do nariz‖ (p. 115).  
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Nunha desas noites entregada ás tarefas de bruxa, Xoán de Luna, personaxe tamén 

coñecido polo lectorado polo relato de ―Anos difíciles‖, solicítalle que lle bote o mal de 

ollo ao alcalde, por comentar que o fusilamento do seu pai foi merecido. Pese a 

prometerlle esa vinganza, Angustias non cumpre a solicitude e dado que alguén lle 

comenta ao alcalde o sucedido, este cóntallo ao cura e ―Angustias tivo que marchar da 

vila, a outra vila, lonxe, moi lonxe, e Xusto non a volveu ver‖. (p. 117). Esta 

circunstancia semella converter a Angustias en representante das mulleres desterradas.  

 

No mesmo rol de meiga, sitúase Amarga, ―unha menciñeira que sandaba con 

cataplasmas de case todo, oracións e moito allo‖ (p. 105), representante da sabedoría 

popular en contraste con Marcial, o médico de Padín.  

 

Nomeadas de maneira totalmente tanxencial atópanse a filla do estanqueiro, que encadra 

dentro das ―rapazas morenas e repoludas‖ (p. 106) do gusto de Marcial e que lle dá a 

risa cando este lle di que é médico; a súa muller, seguramente a filla do estanqueiro, que 

bota o médico da casa cada vez que toca a frauta e, finalmente, as ―mozas distintas‖ 

que, no televisor que o cura novo, don Serxio, trae para a vila de Media Tarde, ven os 

novos e mais os vellos, mozas que ―gustábannos‖ (p. 

119). 

 

A ilustración da cuberta, unida ao título, coloca o 

lector ante unha imaxe soñada, non real. Sitúa a 

acción nun atardecer, pola proxección das sombras e 

a cor, e nela preséntase un neno cos pés na terra e un 

barco de pesca elevado no aire. 

 

No interior, en ―Hai moitos anos, cando estas terras 

aínda non era de ninguén‖, texto introdutorio ás tres 

partes nas que se divide a obra, inclúese unha 

ilustración na que se representa a silueta dos tres 

protagonistas, unha das cales amosa unha muller 

aleitando un neno pequeno, polo tanto na súa tarefa de nai.  
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Na primeira parte, ―Anos difíciles‖, o texto acompáñase de dez ilustracións, mentres 

que na segunda e na terceira son nove. De todas elas só en ―Anos difíciles‖ se inclúen 

dúas que representan a mulleres. Trátase de dúas ilustracións figurativas, na primeira 

das cales, sobre un fondo de cor azul escuro, se amosa unha muller cun pano á cabeza á 

que practicamente non se lle ve o rostro, pois mira ás agullas coas que tece unha manta. 

Na segunda, a ilustración final desta primeira parte, represéntase en primeiro plano unha 

flor en tons que contrastan co fondo, no cal se reproduce a figura dunha nai cun fillo no 

colo, os dous protagonistas da historia, dos que se salientan os trazos do rostro, 

aparecendo esfumado o resto do corpo. 

 

    

 

 

Tanto as ilustracións do texto, como a da cuberta, realizadas polo mesmo autor, Juan 

Ramón Alonso (Madrid, 1951), ocupan, a maior parte das veces, unha páxina, aínda que 

noutros momentos se xoga con outro tipo de composición (dobre páxina, pequenos 

debuxos,…).  

 

Os debuxos están realizados con acuarela, e traballados dun xeito limpo e con 

gradacións de cor en tons cálidos (ocres), sobre fondos fríos (azuis). Todos eles 

transmiten un certo lirismo e falan de imaxes oníricas, de algo irreal. 
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Todo o peso do ceo (1997) 
 

 

En 1997 saíu a lume a novela realista Todo o peso do ceo
110

, de Xosé Manuel Martínez 

Oca (A Estrada, 1942)
111

, autor procedente da literatura institucionalizada cuxa 

narrativa xuvenil, entre a que se atopa esta novela, pode identificarse como ―exemplo da 

recorrencia ás memorias de infancia e adolescencia‖ (Mociño González, 2015a: 164). 

 

Dedicada ―A Camilo Nespereira, que viviu e me contou algunha das historias máis 

duras que figuran nesta novela‖ (p. [5]), Todo o peso do ceo é unha ―novela a 

contraperspectiva‖ pois recrea unha historia ambientada nos anos da posguerra nun 

lugar de Castela onde os seitureiros galegos se trasladan anualmente para a sega, mais 

non o fai dende a saudade destes últimos en terra allea, nin dende o choro esgazador dos 

familiares que dende Galicia os ven marchar, senón dende a consideración dos casteláns 

que os reciben (Armando Requeixo, 2003, 2011). A través do discurso dun narrador en 

terceira persoa, en letra cursiva, e o dun narrador protagonista, en letra redonda, que 

alterna co daquel, o lector reconstrúe a vida dun neno pobre e orfo, do que se descoñece 

o nome, dende a súa chegada á casa de dona Sara, unha das mulleres máis poderosas do 

lugar, até que se nega a revelar quen é e de onde vén despois de ser mallado a paus pola 

garda civil, quen o prendeu por causa da folga na mina asturiana na que traballa. 

 

Grazas ao relato do narrador protagonista coñécese como nos anos en que o personaxe 

vive na casa de Aranda escoita os recordos que da Guerra civil teñen algúns dos que 

nela participaron. É o caso, por exemplo, do alcalde don Lucio, participante polo bando 

fascista, entre outros episodios, na batalla de Alcubierre, e a quen o narrador, ao oílo, 

admira xa que ―non podía haber no mundo home máis valente ca el‖ (p. 21)
112

.  
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 Zaragoza: Editorial Luis Vives, col. Catavento, n.º 6, 1997, 116 pp. / Zaragoza: Editorial Luís 

Vives/Tambre, col. Catavento, n.º 4, 2002, 133 pp. Esta edición renovada presenta modificacións en canto 

ao formato e á cuberta e correccións lingüísticas con respecto á primeira edición.  
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 Empregado na banca durante anos, iniciouse na literatura de adultos, en lingua galega, a finais dos 

anos oitenta con obras recoñecidas con premios como o Modesto R. Figueirido en 1978 e en 1981, o 

Blanco Amor en 1983, o Manuel Casado Nieto en 1986 e o IV Premio Rubia Barcia-Cidade de Ferrol en 

2005. Estreouse na Literatura Infantil e Xuvenil coa narración infantil Roi e os seus amigos (1987) á que 

lle seguiron relatos xuvenís como Un ano e un día (1990) e A cidade do vento (1992). 
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 Tanto esta cita, como as seguintes, están tomadas da primeira edición. 
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Neste seu relato don Lucio representa os soldados fascistas como heroes que impoñen 

os valores nacionais e mesmo dá conta dos feitos con movementos e co ruído dos 

balazos e canóns, interpretación que motiva a imaxinación do rapaz mellor que se dun 

conto se tratase. 

 

O protagonista tamén coñece a realidade dos perdedores da guerra, como Antonio o 

―Macaneta‖, preso por comunista, ou a doutros, perdedores ou non, que durante a 

posguerra pasaron fame ou se viron obrigados por necesidade a marchar da súa terra 

para traballar, como acontece cos seitureiros galegos, cos que o protagonista chega a 

estabelecer certa amizade, aínda que estes xa segaban anualmente en Castela antes da 

contenda.  

 

No discurso do narrador en terceira persoa reflíctese o que lle sucede ao protagonista 

despois do abandono da terra que o viu nacer, tras a morte de Manuel, o maioral dos 

seitureiros galegos por orde do alcalde, don Lucio. Descobre así como primeiramente 

comeza a traballar cuns moinantes a cambio de comida e un lugar onde durmir para, a 

seguir, abandonalos e dirixirse ás minas asturianas onde, cando as cousas parece que 

empezan a irlle ben, o prende a garda civil por mor dunha folga dos mineiros. 

 

Trátase, en definitiva, como sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 

128), 

 

 

de un relato de iniciación en el que se ven claramente las diferencias 

sociales entre poderosos y humildes y entre nacionales y rojos, diferencias 

surgidas, fundamentalmente, a raíz de la Guerra. También la existente entre 

gallegos y castellanos y entre hombres y mujeres, estas últimas sometidas a 

la superioridad masculina.  

 

 

Neste traballo a obra encádrase baixo a que se vén denominando guerra lembrada pois, 

aínda que non é o personaxe principal quen a recorda, si hai varios personaxes 

secundarios na historia que o fan. 
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No que ás personaxes femininas se refire, aínda que todas elas son secundarias, ao longo 

do relato vai cobrando relevancia Visitación, a sobriña do alcalde fascista don Lucio. 

Esta personaxe preséntaselle ao lectorado como unha muller nova, ―xa tería uns 

dezaseis ou dezasete anos polo menos‖ (p. 30), guapa e non descarada, de rostro doce e 

mirada tristeira, que exerce de costureira polas casas. Polo tanto constitúe un exemplo 

das mulleres traballadoras fóra do fogar. 

 

Pese a este feito, na súa caracterización insístese en que non se trata dunha muller con 

presenza nos espazos públicos, pois 

 

 

Nunca saía os domingos pola tarde a pasear pola estrada coas demais mozas, 

cando os mozos xogaban ó fútbol antes de iren ter conversa con elas, e case 

non se vía máis que os domingos pola mañá na misa, as veces que ía á das 

dez en San Nicolás, ou cando viña coser á da Señora (pp. 59-60). 

 

 

E, en vista da descrición que achega o discurso na voz do narrador protagonista, 

responde ao que se considera unha muller obxecto de desexo: 

 

 

Visitación aparecíaseme agora por todos os lados do pensamento, coma se 

fose a única muller do mundo, vestida con aqueles traxes escotados que 

levaban as artistas de cine nos anacos de celuloide que apañabamos no lixo 

do canellón (pp. 59-60). 

 

 

Con todo, esta personaxe é salientábel por encarnar a aquelas mulleres da posguerra que 

os homes dominaban e maltrataban exercendo sobre elas violencia de xénero, abusos en 

moitas ocasións, como no caso de Visitación, coñecidos por outras persoas pero non 

denunciados. Máis concretamente pódese afirmar que Visitación representa ás mulleres 

vítimas da violencia de xénero, xa que é vítima dos abusos sexuais de don Lucio. 

 

Amais desta personaxe, salienta tamén dona Sara, a Señora Madarro, que acolle na casa 

de Aranda o protagonista. Descríbese como unha muller guapa, pouco agarimosa co 

rapaz e de aparencia fría, e insístese na súa condición de viúva ―de don Artemio López 
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de Aranda, o mártir que dera a vida pola Patria na fronte, cando o Alzamento Nacional‖ 

(p.11). Deste xeito, encarna as viúvas da guerra, máis concretamente as viúvas dos 

vencedores. Isto convértea nunha muller respectada, así ―non había ninguén máis 

principal ca ela en toda a poboación; máis que por ela mesma, polo defunto don 

Artemio, o seu home que, como morrera na guerra, convertérase nun heroe nacional‖ (p. 

45). 

 

Malia o comentado, a súa boa condición social permítelle gozar de certos privilexios, 

pois  

 

A ela quedáranlle en herdanza, xunto coas que aportara co dote ó casar, 

todas as terras do seu defunto marido. E unha especie de autoridade 

inconcreta, pero poderosa, sen dúbida herdada del. Un autoridade coa que só 

se podían comparar as do abade, o alcalde, ou o comandante do posto da 

Garda Civil (pp. 11-12). 

 

 

Con todo, é obxecto de críticas pola súa actitude e comportamento ao non responder ao 

rol de muller-esposa-nai que sería de agardar na sociedade patriarcal da posguerra na 

que se insire. Así, por exemplo, é cualificada despectivamente por Honorato como 

―machorra‖, pois afirma que ―non hai semente que a empreñe‖ (p. 24), o que amosa que 

non cumpre cunha das características principais e destacábeis das mulleres da 

posguerra: a maternidade.  

 

Ademais, dona Sara é criticada por diferentes personaxes pola súa relación co maioral 

dos seitureiros galegos, tanto por estabelecer unha relación cun home fóra do 

matrimonio
113

 como porque esa relación sexa cun home dunha clase social inferior á 

súa. 

 

Muller namorada do seitureiro galego, amósaselle ao lectorado como valente e con 

autoridade, ameazadora e vingativa, pois é quen de lle chamar a atención ao mesmo 

alcalde e de se enfrontar a este ao final da obra: 

 

                                                 
113

 Dona Sara é viúva, mais na sociedade patriarcal da posguerra española o esperábel sería que unha 

viúva gardase loito perpetuo polo defunto home. 
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Vaino saber o bispo. Don Nazario xa hai tempo que anda en sospeitas; pero 

encargareime eu mesma de que teña a certeza absoluta –coa confesión da 

túa sobriña e con cantas probas fagan falla- das porcarías que a obrigas a 

facer contigo (....) Primeiro hei conseguir que te desterren, pervertido. E 

despois hei ir por ti. Estás moi seguro agora porque pensas que gracias á túa 

posición ninguén poderá furgar na morte de Manuel. Pero cando te 

destitúan, e te desterren por violador de Visitación, despois verás como as 

cousas poden ser moi distintas (p. 112). 

 

 

Entre outras personaxes femininas da obra que se sitúan en planos secundarios atópase 

Marcela, a criada da casa de Aranda, que lembra o papel da esposa-nai, pois é a 

encargada dos labores do fogar e do coidado do protagonista. Ademais, aínda que é nai 

de dous fillos xa maiores, Engracia e Felipe, como estes aínda non casaran ―Marcela 

dicía que me quería a min coma ó neto que aínda non puidera ter‖ (p. 43), afirmación 

que se sitúa na liña do rol indicado.  

 

O seu carácter conservador e clasista, que se amosa, por exemplo, na súa actitude crítica 

coa señora da casa, quen ―debíase decatar de que na vila había linguas moi afiadas e o 

mesmo andaban por aí a comentar o que non era‖ (p. 42), encaixa á perfección co rol 

que representa. 

 

O lectorado tamén descobre outras personaxes, tales como as de Adela e Ánxela; 

Engracia e a tía Leonisa; Eufemia; dona Ester Madarro; dona Remedios Morán; María e 

Felicia e sor Consolación. 

 

As primeiras, Adela e Ánxela, son as fillas do mestre, unha loira e outra morena, ―tan 

fermosas que a súa presenza facía mudar por completo o aire da vila‖ (p. 14). 

Representan as estudantes, xa que ―estudiaban fóra, no Instituto da capital‖ (p. 14), e 

aquelas coas que o protagonista querería ter unha relación. 

 

Engracia, a filla de Marcela, e a tía Leonisa dan conta das mulleres que traballan fóra do 

fogar, pero en tarefas propias de mulleres como é andar a servir, é dicir as criadas. A 

primeira serve na casa dun duque, onde  
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era a primeira doncela e seique levaba un uniforme que, de vela con ela, 

aínda lle terían envexa as señoras elegantes da vila, cunha touca de encaixe 

no cabelo, o traxe negro e un mandil branco con tirantes bordados e zapatos 

de charón de medio tacón (p. 42) 

 

 

O feito de que se afirme que ―Na do duque estaba practicamente de señorita‖ (p. 43) dá 

conta de que para algunhas mulleres o feito de servir en lugares de maior poboación 

supoñía unha certa mellora no status social.  

 

Pola súa parte, a tía Leonisa, aínda que tamén anda a servir, representa as mulleres 

pobres que tan só vían neste traballo unha saída ás súas necesidades. Caso que tamén 

podería ser o de Eufemia, a criada do médico, quen, por outra parte, podería responder 

ao prototipo da personaxe criada contista, pois é quen lle chega coa noticia á criada da 

casa de Aranda de que mataron ao maioral dos seitureiros, unha informante, se se ten en 

contan as funcións que Vladimir Propp (1971) definiu para analizar os contos 

marabillosos. 

 

Dona Ester Madarro é a maior dos irmáns de dona Sara. Solteira, coma case todos os 

seus irmáns, dende a morte da nai e o encerro do pai é quen, ―levaba o mando da casa e 

as relacións coa xente de fóra‖ (p. 46). Por este motivo e, xunto, en certo sentido, coa 

irmá dona Sara, pódese afirmar que é representante dunha organización familiar na que 

a muller ten maior autoridade e influencia que o home. En consecuencia, Dona Ester é a 

matriarca, feito que pode xustificar tamén o rexeitamento á familia Madarro manifesto 

na narración por diferentes personaxes. 

 

Pola súa parte, Dona Remedios Morán, a cuñada das Madarro, aínda pertencendo a unha 

clase social elevada representa á muller submisa ao home, á esposa-nai, que antes do 

casamento ―era unha das rapazas máis guapas, máis alegre e máis caroal no trato en 

moitas leguas ó redor‖, mais que despois ―foi coma se desaparecese do mundo, alá 

encerrada entre as catro paredes da casa dos Madarro‖ (p. 47). 

 

Despois da maternidade,  
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a xente non a recoñecía, de tan cambiada que estaba. Magra, esmorecida, o 

rostro branco coma o papel, non quedaba nela ningún rastro daquela moza 

que pouco antes alegraba as tardes dos días festivos cando paseaba pola 

estrada coas demais rapazas do seu tempo (p.47). 

 

 

Ademais, cando vai á igrexa sae acompañada das cuñadas e o home déixaa 

constantemente soa polo seu traballo. 

 

Todo o comentado leva á protagonista ao suicidio, quizais única saída para aquelas 

mulleres que non querían asumir o rol tradicional que se esperaba delas. 

 

Finalmente, María e Felicia son representantes de mulleres que traballan fóra do fogar, a 

primeira de practicante, xa que é a encargada de poñer as inxeccións aos veciños, e, a 

segunda, de lavandeira
114

, mentres que sor 

Consolación é a monxa da vila que, despois do seu 

traslado a Madrid, intercede na capital ante ―as familias 

da xente importante‖ para recomendar empregados, 

unha muller polo tanto que representa ás mulleres 

relixiosas con influencias, que, por outra parte, eran 

habituais na España da posguerra pola importancia da 

relixión no réxime ditatorial. 

 

No que ás ilustracións se refire, esta obra, como vén 

sendo habitual, só presenta ilustración nas cubertas. Na 

primeira edición amósase unha fotografía cunha 

locomotora e os seus vagóns a carón do que podería 

considerarse un apeadeiro. Polo dito, a imaxe non está 

relacionada coa temática bélica nin tampouco visualiza 

as mulleres. 

 

                                                 
114

 Esta, así mesmo, é quen inicia nalgúns xogos sexuais ao protagonista. 
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Na segunda, os protagonistas son uns zapatos de home vistos dende a perspectiva de 

quen os leva postos. Do mesmo xeito que a cuberta anterior, nesta tampouco se 

visualiza nin o conflito bélico nin as mulleres. 

 

Ambas as dúas fotografías actúan como antesala do texto que se narra. Tanto nunha 

edición coma na outra remítese a un mundo monocromático, en sepias, aínda que con 

diferentes puntos de vista. Así, na primeira o punto de vista sitúase do outro lado do 

apeadeiro, como observador, e, na segunda, dende un punto de vista superior, dende a 

mirada da persoa que calza eses zapatos usados, manchados de barro (os observadores-

lectores somos esa mirada). Trátase dun punto de vista que mira cara ao chan, cara á 

terra seca e árida. A imaxe, que xoga coa monocromía de grises, violetas e malvas, sitúa 

o lector facilmente nun momento histórico determinado e prepárao animicamente para 

ese escenario. 

 

 

 

 

 

Historias roubadas (1998) 
 

 

En 1998 o autor procedente da literatura institucionalizada Francisco X. Fernández 

Naval (Ourense, 1956)
115

 publicou Historias roubadas (1998)116, volume que acolle oito 

relatos que, como se sinalou Mociño González (2015a: 163), 

 

 

comparten o fío das consecuencias de confrontacións, algunhas bélicas 

como a guerra civil española, o exilio ou a loita armada por defender uns 

ideais, como se pode seguir por Agra e Roig (2004), Roig Rechou (2008e: 

69-102; 2011c: 159-183; 2012: 529-548); e Roig, Ruzicka e Ramos (2012). 

                                                 
115

 Autor de narrativa, poesía, teatro e ensaio, colaborou en diferentes cabeceiras xornalísticas e realizou 

guións televisivos. Entre as súas obras para público adulto destaca O bosque das antas, pola que mereceu 

o Premio Xerais de Novela 1988 e na que se trata o tema da Guerra civil española. Para a xuventude 

escribiu Lendas de onte, soños de mañá (2001), Suso Espada. O misterio do Grial (2002), Suso Espada, 

Istanbul e ou cabaliño de ouro (2008) e Suso Espada "Nota Vermella" (2010), mentres que para a 

infancia é autor de No corazón da Fraga (2001) e Do A ao Z con... Uxío Novoneyra. Clásicos en voces 

contemporáneas (2010). 
116

 A Coruña: Everest Galicia, col. Punto de Encontro, 124 pp.  
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Dos relatos que compoñen esta obra, dous deles son os que se achegan ao conflito 

bélico do 36, en liña con outras obras do autor dirixidas ao público adulto que 

representan a Guerra do 36, como é o caso de O bosque das antas (1988), dalgúns 

relatos de Sete noites e un amencer (2003) e Para seguir bailando (2009), xunto ás que 

tratan outros conflitos bélicos como a II Guerra Mundial, epicentro de A noite branca 

(2012). Trátase de ―De Rodeiro a Casablanca‖, que se inclúe na que se vén 

denominando neste traballo guerra lembrada, e ―A cor dunha lembranza‖, que se 

encadra na denominada guerra vivida. 

 

No primeiro deles, ―De Rodeiro a Casablanca‖, dedicado ―Ó cine. A todos os arraianos 

solidarios‖ (p. 35), o relato dun narrador en primeira persoa conta como en compañía de 

seu pai viaxou á vila portuguesa de Rodeiro, despois de que este lle contase que lle 

gustaría volver alí algún día, pois no ano 1940 exercera de contrabandista e fóra en dúas 

ocasións a esta aldea á procura do material: ―Eu só fun dúas veces, engadía, a primeira 

saíu ben, a segunda correunos a tiros a garda nacional republicana‖ (p. 40). 

 

En Rodeiro, pai e fillo, despois de pasear polo lugar e antes de marchar, sentan a carón 

dun vello que ―esculcaba o ceo polo luscofusco‖ (p. 41) e que lles lembra o pasado da 

vila, relacionado coa Guerra civil española, despois de que eles lle conten a razón da súa 

visita. No relato, o ancián portugués descóbrelles que ―Rodeiro foi lugar de acollida de 

fuxidos‖ (p. 41) e nárralles polo miúdo a historia dun ―matrimonio de Pontedeva, 

mestres os dous, e a súa filla, unha mociña fermosa á que a penas puidemos ver‖ (p. 41).  

 

Sábese, por este relato en terceira persoa, que o matrimonio e a filla foron escondidos 

por uns vellos da aldea baixo a pedra da lareira durante meses até que un mal veciño 

avisou á policía. Esta, despois de interrogar os anciáns, mallou neles ―calculando os 

golpes para que non se lles foran‖ (pp. 41-42) até que, non podendo resistir máis o 

tormento que lle daban aos que os estaban axudando, o matrimonio e a filla saíron do 

seu escondedoiro. O oficial que os detivo ―sorprendido pola palidez e fermosura da 

mociña‖ (p. 42) ordena o alto aos que o acompañan para dicirlles que non pode 

entregalos, pois, de facelo, serán devoltos a España e ―alí será a morte dos tres‖ (p. 42). 

Engaiolado pola fermosura da rapaza e pola ―fondura do seu ollar tristeiro‖ (p. 42) 

https://gl.wikipedia.org/wiki/1988
https://gl.wikipedia.org/wiki/2003
https://gl.wikipedia.org/wiki/2009
https://gl.wikipedia.org/wiki/2012
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ofrécelles saír de Portugal ao lugar seguro que escollan. A moza determina que será 

Casablanca. 

 

Intercalado con este relato, que se reproduce no texto en letra cursiva, preséntase outro 

grafado en letra redonda no cal un narrador en terceira persoa dá conta da vida de Sara e 

a súa familia en Casablanca durante o Nadal de 1941. Alí a moza acode a un local, o 

Rick‘s, no que se reúnen diferentes membros da resistencia contra o nazismo e onde 

comezará a participar na loita activa axudando a Víctor Laszlo, ―heroe da liberdade e 

responsable da resistencia europea contra o nazismo‖ (p. 38), a escapar da policía 

durante unha charla que este lles daba sobre o que ―estaba a suceder na Europa ocupada, 

da realidade dos campos de exterminio, das frontes de batalla‖ (p. 43). É dicir, que o 

relato de Fernández Naval introdúcese de cheo no filme estadounidense de 1942 

Casablanca, dirixido por Michael Curtiz. 

 

No segundo, ―A cor dunha lembranza‖, dedicado ―A José María Castroviejo Bolivar, a 

quen lle roubei esta historia, un día de sol, preto de Quebec‖ (p. 91), por medio, 

fundamentalmente, dun narrador en terceira persoa e, en menor medida, da voz dos 

personaxes, coñécese unha historia que se inicia en Galicia, máis concretamente na 

aldea ourensá de Cudeiro, o 1 de abril de 1939, e remata na Habana, moitos anos 

despois.  

 

En Cudeiro, o 1 de abril de 1939, Hortensia é sabedora do final da guerra polas 

informacións retransmitidas pola radio e comeza a agardar o regreso do seu marido, 

Manuel, mobilizado polo bando nacional. Na casa espera ansiosa a chegada do seu 

querido Manolo, ao mesmo tempo que observa a doutros moitos homes aos seus 

fogares, ―uns saudando festivos, outros calados coma sombras‖ (p. 92).  

 

Ao non regresar nin dar sinais de vida, fai o posíbel por ter noticias súas e só co tempo 

sabe que, corenta e cinco días despois de se licenciar, embarcou en Santa Cruz de 

Tenerife con destino á Habana. Esta deserción familiar provoca que Hortensia eduque 

os seus fillos no odio ao pai, transformando o que fora admiración, consideración e 

amor en animadversión e desprezo. 
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A actitude materna fará que os fillos lle prometan que se vingarán matando o pai, razón 

pola cal, pasados uns anos, o 10 de setembro de 1958, toman un barco de pasaxe con 

destino á Habana. Alí, os dous irmáns, Manoliño e Antonio, buscan o seu proxenitor 

mentres o país os vai cativando. 

 

Unha vez que o atopan, descobren un pai que xa creou unha nova familia, un Manolo 

que lles confesa que, tras combater contra os compañeiros do partido e do sindicato, os 

amigos e os veciños e de disparar contra aqueles que tiñan o seu mesmo parecer, non 

puido regresar á casa por sentirse un traidor. Ante esta situación, Manoliño e Antonio 

deciden non levar adiante a súa promesa de rematar coa súa vida, así como instalarse en 

terras cubanas, onde esquecen a súa nai e as noites de inverno en Galicia nas que 

aprenderan a odiar a seu pai e onde eles tamén inician cadansúa familia. 

 

Co paso dos anos, o vello Manolo, movido pola nostalxia, cóntalle aos netos como era a 

casa galega na que seus pais naceran. Xa enfermo, a morriña cada vez se apodera máis 

del, razón pola que un dos netos pide permiso para ir a Cudeiro e comprobar se a casa 

aínda está no mesmo lugar e se Hortensia a segue habitando.  

 

A viaxe programada ten a súa primeira parada en Madrid, onde o mozo gasta o diñeiro 

dado pola familia e se entrega á boa vida, converténdose Cudeiro nun propósito 

extraviado da súa memoria. Ao seu regreso fai crer ao avó que Hortensia xa non garda 

memoria do pasado e que a casa segue estando como el a deixara, aínda que as ventás 

azuis que o avó tanto recordaba, están agora pintadas de branco. 

 

Trátase, pois, como se sinala en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012:130), dun 

relato que 

 

 

que expone una de las consecuencias más dolorosas de la Guerra Civil: el 

sentimiento de traición que invade a parte de aquellos que lucharon en el 

bando nacional por obligación y que, por no ser capaces de subsistir en su 

medio, deciden autoexiliarse. Al mismo tiempo, es una ejemplificación del 

escaso o nulo valor que tiene alimentar con el odio, pues si Manuel paga su 

falta de valentía con el exilio, Hortensia es condenada a la soledad sin ver 

cumplida su venganza.  
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No que ás personaxes femininas se refire, no relato ―De Rodeiro a Casablanca‖ Sara é a 

protagonista da historia. Descrita como fermosa muller de ollar tristeiro, como se pode 

ler unhas liñas máis arriba, a súa beleza consegue cativar o oficial que a leva detida e 

que lle ofrece a posibilidade de fuxir do país. Representa, polo comentado, as mulleres 

refuxidas e as exiliadas.  

 

A esta personaxe súmanse a de súa nai, que ―escribía carta ós amigos de Rodeiro e 

Pontedeva e á familia de Amiedoso e Mugueime, contándolles como lles ía no exilio e 

desexándolles un feliz Nadal‖, e a de Dora, ―a rapaza andaluza que tocaba a guitarra e 

cantaba boleros‖ (p. 39) no Rick‘s, que igual que Sara representan as mulleres 

refuxiadas e as exiliadas.  

 

Tamén a muller de Víctor Laszlo, que representa á femme fatale, pois é descrita como 

―unha fermosísima muller que concentrou a ollada de todos os homes que naquel 

momento había no local‖ (p. 38) e que anima ao pianista a que cante unha nostálxica 

canción de amor que deixa entrever que entre o dono do local, Rick, e ―aquela muller 

houbera no pasado unha intensa historia de amor‖ (p. 42), relación que tamén coñecía o 

propio Laszlo. Segue en todo os amores de Rick (Humphrey Bogart) con Ilsa Lund 

(Ingrid Bergman), do citado filme Casablanca. 

 

Pola súa parte, en ―A cor dunha lembranza‖ a personaxe feminina de Hortensia agarda, 

igual que a Penélope de Ulises, a chegada do home, mais esta non se dá producido. 

Representa, polo tanto, ás penélopes, aínda que neste caso a espera é en van. Así 

mesmo, representa ás mulleres abandonadas, pois é esquecida tanto polo home coma 

polos fillos. 

 

A esta personaxe súmaselle Caridad, a muller cubana que agora ten o desaparecido 

Manuel. Nai de tres fillas, encarna, aínda que nun país distinto a España, o rol 

tradicional, o da esposa-nai, pois queda na casa cando o home vai traballar coidando as 

tres fillas; encárgase dos labores do fogar; ―esfórzase por demostrar amabilidade, 

erguéndose a cada pouco, movendo as súas amplas formas pola estreiteza do espacio, 

sempre pendente de calquera cousa que eles [Manoliño e Antonio] puidesen precisar (p. 

98) e vela a somnolencia do home a todas horas cando este xa é vello e enfermo. Porén 
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reproduce tamén en certo senso a muller liberada, pois xunto con Manolo tomou a 

―decisión compartida de abandonar a cidade e vivir xuntos sen casar‖ (p. 99). 

 

Tamén as mulleres de Manoliño e Antonio: a primeira ―unha rapaza branca filla dun 

galego‖ (p. 101), representante das mulleres descendentes de emigrados ou exiliados; 

a segunda, ―unha muller preta, de pel case que azul de tan escura e ollos grandes e 

acibechados‖ (p. 101), muller exótica próxima a aquelas mulleres sensuais que 

converten en homes a Manoliño e Antonio, os mesmos que, na chegada á illa, foron 

―afacendo os ollos ós corpos e ós xogos das mulatas que sorrían nos soportais‖ (p. 94).  

 

En canto ás ilustracións, na cuberta reflíctese en primeiro 

plano, sobre un fondo escuro, unha muller na mesa dunha 

cafetaría diante dunha copa e cun cigarro na man. Esta 

imaxe, na que predominan os tons encarnados e, en menor 

medida, os azuis, contrasta co plano do fondo, en 

tonalidades escuras, como xa se dixo, no que unicamente 

destacan unhas letras azuis co nome do local, Rick‘s e, 

sobre todo, a cor amarela que representa a luz que a través 

dunha fiestra se introduce no local. Pola súa parte, na 

contracuberta aparecen tres pequenos debuxos 

relacionados cos relatos que o volume acolle. 

 

No interior, ao final de cada relato, aparece un debuxo a cor vinculado co contido da 

narración. No caso do relato ―De Rodeiro a Casablanca‖ a ilustración que o pecha 

representa unha mesa a carón dunha ventá, cunha copa sobre ela, e unha cadeira baleira 

da cafetería Rick‘s, segundo consta nas letras azuis que aparecen no fondo branco. Esta 

ilustración pódese identificar coa da cuberta. 

 

En ―A cor dunha lembranza‖ no centro aparece unha casa do rural con ventás azuis e un 

banco de pedra a carón da porta. Ao redor desta imaxe central, uns debuxos de menor 

tamaño representan unha espada, unha palmeira, unha mancha encarnada, o retrato 

dunha muller co pano á cabeza, unha mancha vermella de maior tamaño que a anterior, 

un barco e o retrato dun home de bigote, elementos todos eles que nos sitúan 

simbolicamente no relato textual. É rechamante que os debuxos dos retratos do home e 
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da muller se sitúen un fronte ao outro, así como que as manchas encarnadas, que 

poderían significar o sangue e, por extensión, a morte e/ou a vinganza, aparezan ao lado 

do retrato da muller, mentres que o barco e a espada aparezan ao redor do retrato do 

home. 

 

      

 

Polo dito, as ilustracións deste volume, que non achegan acenos cara ao conflito bélico, 

si visualizan as personaxes femininas xa dende a cuberta, se ben é certo que a cor 

empregada nesta para a imaxe da muller, é dicir, o vermello, e a pose en como esta está 

representada (de medio lado e sen vérselle os ollos pois tápaos a aba do sombreiro) 

vincula a esta co prototipo da femme fatale. 

 

No primeiro dos relatos analizados, as mulleres non se representan e, no segundo, si se 

fai, aínda que o retrato feminino sitúase a carón de dúas manchas vermellas, nas que se 

pode intuír novamente o prototipo de muller fatal sinalado. 

 

 

 

 

 

Silencio no corazón (1999) 
 

 

Nese mesmo ano 1999 publicouse tamén Silencio no corazón (1999)
117

, tradución ao 

galego do Premio Abril 1999, Silenci al cor (1999), de Jaume Cela (Barcelona, 
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 Trad. Leandro García Bugarín, Vigo: Editorial Galaxia/Editores Asociados, 160 pp. 
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1949)
118

, escritor catalán con máis dun cento de obras publicadas entre libros de 

creación e reflexións sobre a docencia e ―uno de los autores catalanes que más novelas 

juveniles ha publicado sobre el tema de la Guerra civil y siempre planteadas desde el 

punto de vista de la retaguardia‖ (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 185). 

 

Esta novela, que conta tamén con tradución ao aragonés, asturiano, castelán e vasco
119

, 

está dedicada ―Á promoción de estudiantes de Maxisterio da Universidade de Vic 

(1997-2000) e á promoción de mestres 1999 de Blanquerna, para compensar a mona que 

non tiveron‖ e dividida en dezanove capítulos numerados. Neles un narrador en 

primeira persoa, Xoán, lembra como viviu el e a súa cuadrilla a chegada da guerra á súa 

aldea catalá a finais de xullo do ano 1936 e como se foron sucedendo diferentes 

acontecementos que marcaron a súa vida. 

 

Dende a primeira páxina, o lector súlagase no mundo adolescente do protagonista, que 

comparte co seu amigo Xurxo todos os seus soños, pero tamén todas as súas dúbidas e a 

incomprensión do drama que están a vivir –incomprensión que, á súa vez, se estende 

tamén entre os adultos– e que, como unha sombra, vai esgazando pouco e pouco a 

inocencia de Xoán, as esperanzas da familia e do pobo enteiro e que gradualmente vai 

enchendo de silencio as súas vidas.  

 

Ante o desconcerto xeral, resulta de gran relevancia a actitude combativa do tío do 

protagonista, Bernardo, quen, convencido de que non pode quedar de brazos cruzados e 

ver como o bando inimigo se fai co poder, deixa a súa familia para loitar a carón dos 

republicanos. Cómpre tamén destacar a figura do mestre, Ramón, que aínda que coñece 

o perigo que supón que un demócrata como el exerza de mestre, decide loitar –pero 

neste caso a través da educación– para converter os seus alumnos en persoas de ben: 

―Vós teredes que ser a memoria destes tempos‖ (p. 157).  

                                                 
118

 Mestre de Educación Primaria, pedagogo e escritor que participa activamente na Xunta Rectora da 

Associació de Mestres Rosa Sensat e na Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Cataluña. 

É colaborador en diferentes revistas e diarios sobre temas educativos e forma parte do consello de lectura 

de Cavall Fort. Para máis información http://www.escriptors.cat/autors/celaj/ consultada o 1 de xullo de 

2015. 
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 Foi publicada en aragonés co título Silenzio en o corazon (1999), trad. Chabier Tomás, Saragossa: 

Xordica; en asturiano como Silenciu nel corazón (1999), trad. Xuan Bello, Xixón: Libros del Pexe; en 

castelán como Silencio en el corazón (1999), trad. Jordi Vidal i Tubau, Barcelona: La Galera, e en vasco 

como Isiltasunabihotzean (1999), trad. Gerardo Markuleta, Sant Sebastià: Elkarlanean, S.L. Argitaletxea. 

http://www.escriptors.cat/autors/celaj/
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Este relato, de linguaxe sinxela e libre de retórica, encádrase na chamada guerra 

lembrada e constitúe unha mostra clara ―de la crudeza y el desconcierto de la guerra 

desde el punto de vista de unos ojos inocentes e inexpertos‖ (Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos, 2012: 120). 

 

No que ás mulleres representadas se refire, unha vez máis son secundarias. Porén, entre 

elas pode destacarse, novamente, a nai do protagonista, personaxe que curiosamente non 

aparece nomeada polo nome propio, señora Fina, até ben avanzada a narración. 

 

Como outras nais presentes nas obras xa analizadas deste corpus o rol que encarna é 

tradicional como amosa o feito de que sexa a encargada dos labores do fogar
120

 e de 

coidar e protexer os fillos.  

 

Descrita como ―moi morena de pel, como o trigo tostado, como o café con leite. Como 

cando anoitece e o ceo colle aquel ton escuro e brillante‖ e ―nada peluda‖ (p. 53), non se 

lle amosa ao lector, como xa se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos 

(2012: 120), como unha sombra da figura masculina do pai, senón que fai sentir a súa 

voz, e mesmo a súa personalidade vai perfilándose mellor cá do seu home, que queda 

relegado a un segundo plano. 

 

Como nai protectora que é, trata en todo momento de que Xoán non escoite o que non 

debe, recriminándolle aos homes da casa, se é preciso, a súa maneira de falar ou a súa 

actitude e encárgase do coidado do protagonista, con máis esixencia, se cabe, dende que 

Xoán enferma tras a descuberta do corpo dun paseado da guerra: 

 

 

Cando abrín os ollos vin os ollos da miña nai que me estaban a mirar e 

sentín como me dicía: ‗¡Xa pasou todo, meu fillo!‘.  

 

E chorei abrazado a miña nai mentres ela me acariñaba os cabelos e sentía 

as súas bágoas mollándome o pescozo (p. 66). 

 

 

 

                                                 
120

 Hai tamén unha referencia mínima na obra á súa dedicación á costura, o que a vincularía con outra 

actividade adscrita ás mulleres. 
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Así mesmo, ―miña nai convertérase nunha gardiana estricta que vixiaba o meu 

descanso. Nada de visitas da cuadrilla, agás de Xurxo, que non reaccionara ó 

descubrimento do cadáver coma min‖ (p. 67). 

 

Ante a dificultade de explicarlle a Xoán algunhas das súas dúbidas coa relixión amósase 

como unha muller crente que declara botar en falta o crego don Miguel para que lle 

axude nestas ocasións, mais estaría disposta a imporse ao mesmo Deus se non houbese 

ceo para a señora Henriqueta despois do que sufrira en vida. Así mesmo, en relación 

con esta personaxe, Fina convértese en muller transmisora da memoria, pois é quen 

lle conta ao protagonista os atrancos que tivo na vida a anciá Henriqueta. 

 

Muller catalá do rural, representa unha personaxe con pouca formación, pero con 

opinión que manifesta abertamente cos seus, e que se encara co home e co irmán, sobre 

todo con este último cando informa á familia que decidiu incorporarse na loita no bando 

republicano. 

 

A personaxe de Fina asume a decisión do tío Bernardo, aínda que non sen antes 

desafogarse e mesmo facer crítica da situación na que as mulleres quedan por causa da 

guerra: ―Marchade todos que eu quedarei aquí soa. Soa neste cu do mundo. Soa coas 

outras mulleres, tan soas coma min‖ (p. 125). 

 

Así e todo, as palabras que o tío Bernardo lle dirixe a Xoán en relación a súa nai: ―Se 

cadra a vida da túa nai acabará sendo máis heroica que a dos soldados que estaremos na 

fronte defendendo aquilo no que cremos‖ (p. 128), poden dar conta do papel activo cotiá 

de moitas mulleres durante a guerra e mesmo lembrar de lonxe o papel das guerrilleiras 

da chaira se se ten en conta que Fina apoia a seu irmán, un republicano, e non consente 

que vaia á fronte con roupa sen zurcir ou sen botóns, pois ―esta guerra vai para longo e 

alí onde te manden tamén haberá frío no máis cru do inverno‖ (p. 126). 

 

No momento da despedida do irmán, non sae da casa para se despedir del no camiño 

pois afirma ser consciente de que vai chorar coma unha Magdalena, de xeito que 

―Chorou como unha Magadalena pero na cociña da casa, mentres limpaba os fogóns con 

rabia‖ (p. 135), situación que informa unha vez máis do espazo asignado 

tradicionalmente ás mulleres.  
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Xa co irmán na guerra, esta personaxe aférrase ao consello que o médico lle dá ao seu 

home para impedir que vaia á guerra, feito que evitará que se converta nunha viúva da 

guerra, cuestión que, por outra parte, non escapa a Xoán e o seu amigo Xurxo, quen lle 

comenta ao primeiro que nunca pensou de alegrarse de non ter pai posto que ―a miña nai 

aforra a dor que ten que sentir a túa. Pasouno hai tempo pero agora xa non se lembra. Só 

me ten a min‖ (p. 144). 

 

Noutra orde de cousas esta personaxe amosa unha vez máis a pouca formación das 

mulleres naquel tempo, sobre todo as mulleres do rural, pois xustifícase co fillo 

dicíndolle que lle lea as cartas do tío Bernardo porque non ve moi ben e mándalle a 

Xoán que lle escriba porque ten mala letra. En realidade, no primeiro caso,  

 

 

non era un problema de vista o que tiña miña nai. Non sabía ler ben, 

entrambilicábase moito e era, sobre todo, unha forte pena que cando entraba 

en contacto coa letra de cagada de mosca do tío facíase auga e saía polos 

ollos (p. 139). 

 

 

No segundo, ―porque a miña nai a penas sabía facelo, pero avergonzábase disto e 

escusábase co da mala letra‖ (p. 141). 

 

Finalmente, Fina representa as mulleres que teñen que superar a morte dunha filla por 

causa dunha guerra que, en primeiro termo, parece afectar máis ao xénero masculino. 

 

Amais desta personaxe, destaca a chamada a Piollosa, unha muller ―que ninguén se 

decatara que estaba ó fondo da barra‖
121

 e que interfire na conversa dos homes no bar e 

dá publicamente a súa opinión sobre os asasinatos dos que falan: 

 

 

–En todos os bandos hai xente que é peor que as bestas. O meu irmán, o que 

vive en Barcelona, díxome que a moita xente sácana de casa pola 

madrugada, a familia non saben onde os levan e ó día seguinte atópanos 
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 O feito de que estea nun espazo público propio de homes, xunto co nome coa que se identifica, xa a 

sitúan na marxe da sociedade. 
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mortos en calquera estrada, como o que atopastes vós –e sinalounos a nós–. 

A maldita guerra ten a culpa (p. 112).  

 

 

O seu parecer é obxecto de críticas por parte dos alí presentes, entre eles o tío Bernardo, 

mais a súa resposta amosa ás claras a posición maioritaria das mulleres na guerra: 

 

 

–Eu non entendo de política, Benardo. Traballei desde os seis anos e nunca 

nada me regalaron. Nin os uns nin os outros. Todo coa suor da miña fronte, 

como di o crego –desculpouse a Piollosa–. Eu só son unha muller, unha 

esposa e unha nai e sei que vou levar as de perde. Todos pensabamos que 

esta guerra acabaría en dous días, e que os do goberno de aquí e de alá 

poñerían orde, pero xa o ves, as cousas que pasan escápanselles das mans e 

pagan xustos por pecadores (p. 112). 

 

 

Aínda que ameazada por falar abertamente e en público (―Escoita, muller, falas 

demasiado claro e deberías ser un pouco máis prudente, porque non sabes quén pode 

estar a escoitar‖, p. 112), non se acovarda e mesmo insiste na súa condición de muller 

 

 

–¿Que me queres dicir con iso? ¿Que cale? Pois se alguén cre que o que 

digo é mentira que mo demostre. Agora ben, se a única maneira que ten de 

facerme calar e pegándome un tiro na cabeza ou encerrándome no cárcere, 

¿que podo facer eu? Só son unha muller. 

 

(...) 

 

–Iso mesmo. Sobre todo unha nai e dáme o espiñazo que de aquí a tres días, 

como quen di, os dous fillos maiores quererán ir á guerra e eu quedarei co 

meu marido, que ben sabedes que non se pode mover desde o da caída, e as 

dúas pequenas. E se cadra mátanme os fillos ou déixanmos eivados. Esa 

será a miña victoria. Nisto consiste a guerra, nesta soidade, nese medo das 

mulleres de perderen o que máis queren. Se as mulleres puidesemos mandar, 

non habería guerras. Se puidesemos falar... (p. 113). 

 

 

Trátase dunha personaxe que representa en certo senso as mulleres con reivindicacións 

feministas. 
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Finalmente é salientábel María, a irmá de Xoán, unha moza namorada que conta coa 

complicidade do irmán para se atopar co mozo fascista ao que ama nunha vila próxima 

coa escusa de que vai visitar unha amiga. O derrubamento dunha parede por causa dun 

bombardeo convértea nunha vítima da guerra¸con cuxa morte ―A gran Historia 

destruíu a historia pequena. A nosa pequena historia esnaquizouse‖ (p. 156) 

 

En canto ás ilustracións, como vén sendo 

habitual no corpus deste traballo, Silencio no 

corazón non as ofrece no seu interior, si na 

cuberta onde aparece unha fotografía do rostro 

dun mozo nunha tonalidade gris e velada que 

lle dá un aspecto antigo e que sitúa a quen a 

observa nun tempo pasado. Por riba do rostro 

desa fotografía, á altura do nariz e a boca, 

aparece significativamente o título da novela 

(metáfora do estado de ánimo do protagonista 

perante as circunstancias que o rodean e que 

lle apagan as ilusións e desexos) e o nome do 

autor nun plano rectangular laranxa, cortado a 

sangue por un lado e de forma redondeada 

polo outro
122

, de xeito que quen observa a 

cuberta non pode ver esa parte da cara do 

protagonista. Os paratextos comentados levaron a Agra Pardiñas e Roig Rechou (2008) 

a incluílos naqueles que ―condensan todo o sentir dramático que encerra o conxunto da 

historia‖. 

 

Polo comentado obsérvase claramente que nesta cuberta non hai ningunha referencia 

directa ao conflito bélico do 36 nin tampouco ás mulleres. 
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 Este motivo aparece colocado no lateral dereito das páxinas que inicia cada capítulo como 

recordándolle ao lector quen é o narrador. 
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Tempo rachado (1999) 
 

 

En 1999 saíu a lume Tempo rachado (1999)
123

, única achega á narrativa xuvenil galega 

de Margot Chamorro (Vigo, 1929)
124

, autora á que a emblemática revista feminista 

Festa da Palabra Silenciada homenaxeou en novembro de 2014 (Mónica Bar Cendón, 

2014). 

 

Esta novela, que se inscribe dentro das memorias de infancia de carácter máis ou menos 

autobiográfico (María Jesús Fernández, 1999), ábrese cun significativo peritexto no que 

se anima o lectorado a se achegar á nenez dos anos trinta. 

 

 

Dáme a túa man. Xuntos imos anda-lo camiño da miña nenez. Gustaríame 

que isto que che vou contar fose como un libro de estampas, e, ó pasalas 

unha a unha, puideras forma-la idea de como erámo-los nenos de entón. 

Aqueles nenos que aprendemos a canta-lo Cara al sol, con aquilo 

de...«volverá a reír la primavera», cando tiñamos por diante tan longo tempo 

de invernía...[p. 5] 

 

 

Ao longo de vinte e oito capítulos titulados e ―fuxindo do tenrurismo adozado, daqueles 

didactismos tan frecuentes en determinada literatura infantil e xuvenil‖ (F. Martínez 
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 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, de 13 anos en diante, 120 pp.  
124

Autora da que pouca información se coñece a maiores da que se recolle no peritexto ―Cando a autora 

fala de si‖ de Tempo rachado. Nel dise que ―Á autora deste libro, dende moi cativa, gústáballe observar 

todo o que lle pasaba por diante dos ollos: A liorta, o varredor, o Calexón, os paxariños que andaban a 

brincar pola Plazuela, o sol, unha nube... Era todo tan fermoso que soñaba plasmalo, pero estaban a vivir 

aquela guerra do ano 36 e non tiñan cores, nin lapis, nin tan sequera un anaco de papel. Un bo día dixo: 

Querer é poder. Así que, dende entón, ía á Praza de Calatrava e buscaba no lixo pequenos anacos de tella 

cos que deixaba gravadas no chan as súas fantasías. No inverno, a choiva varría nelas pero, teimuda, 

pintábaas unha e outra vez. Xa grandeira foi á Academia Cid estudiar debuxo que logo lle valeu para 

poñerse a traballar. Da man do seu profesor, leu aquel libro, Chiquillos, de William Saroyan. Saroyan foi 

o que a impulsou a gravar na escrita todo o que vivira. Así naceu este seu primeiro libro. Despois leu 

tódolos autores polos que se sentía atraída e embriagada, escribiría narrativa, poesía, teatro, artigos, 

contos e poesía para nenos colaborando en edicións colectivas, periódicos e revistas e exercendo de conta 

contos, e tamén pintou óleos e acuarelas que expuxo no Parador Nacional de Tui‖ (Chamorro, 1999: 115-

118). Para máis información, Bar Cendón (2014). 
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Bouzas, 1999: 9), unha voz narradora en primeira persoa lembra a súa infancia no barrio 

vigués de Lavadores nos anos trinta e na inmediata posguerra.  

 

Picotín, como é denominada a narradora nalgún momento do relato, lembra diferentes 

episodios relacionados cos seus familiares e veciños máis próximos, coa celebración do 

Primeiro de Maio, coa represión ou coa influencia da moral católica daqueles anos 

(sobre todo na escola á que asiste e na relación coas relixiosas que lle imparten aulas), 

con personaxes da súa cidade, cos enredos e afeccións da rapazada ou, sobre todo, coas 

dificultades da guerra e inmediata posguerra, especialmente da fame, do medo e do 

estraperlo, pois  

 

 

as cousas cambiaron da noite para a mañá e, entón, xa nada foi igual. O 

tempo rachou en dous, un foi antes da guerra, e outro foi o de despois. No 

barrio de Lavadores medraron barricadas. A Rusia Chiquita, resistiu canto 

puido. A represión, coma unha denosiña asañouse con ela (pp. 28-29). 

 

 

No seu relato sobresaen, para os intereses deste traballo, como viviu esta nena de 

Lavadores o alzamento militar e as consecuencias que trouxo para a súa familia, xente 

traballadora que pasou a estar no bando dos vencidos da guerra e, sobre todo, para Don 

Macaco, ―a ovella negra da nosa familia. O fillo máis novo da miña avoa. O máis 

aquelado‖ (p. 49), personaxe que representa, en primeiro lugar, o home de republicano 

que no mesmo cárcere defende os seus ideais: 

 

 

Aínda me lembro de cando me dicía: –Haberá, xa verás, pioneiras. 

–¿E eu terei un pano colorado para atar no pescozo? 

–Terás, ¡xa o verás!, e irás a unha escola onde o saber non che sexa dado de 

esmola, e onde non che mandarán rezar todo o día para pagáre-lo pouco que 

che ensina. 

–¿Rezar é malo? 

–¡E tan malo! Ti aínda non o entendes, pero cos rezos fanvos perder un 

tempo que non se recupera xamais. Es moi noviña para te dares de conta da 

tremenda desgracia que supón nacer pobre, pois ata o saber se nos nega. 

Pero ti has ver como moi pronto todo vai cambiar (pp. 34-35). 
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Este personaxe é tamén representativo do exiliado interior (igual que o Tío Camilo, de A 

teima de Xan, de Antonio García Teijeiro), pois vese na obriga de pasar unha longa 

tempada, ―un día e outro. Inverno e verán, ata remata-la guerra‖ (p. 49), oculto na casa, 

xogando e falando coas sobriñas, ―agachapado na casa. Apañando moscas. Xogando ó 

parchís‖ (p. 49). 

 

En definitiva, Tempo rachado correspóndese cun relato, con tinturas autobiográficas, 

dunha voz narradora coa que moitos vigueses se poden ver identificados. 

 

Ás mulleres, como pode verse nas liñas anteriores, dáselles voz neste relato. Así, Picotín 

é unha nena da guerra, aínda que non como Harmonía e Rosa, protagonistas de Tristes 

Armas, de Marina Mayoral, que, como xa se comentou, foron embarcadas rumbo a 

Rusia para evitar a guerra por mor de seus pais seren republicanos, senón unha nena da 

guerra que padece o conflito no barrio vigués no que vive e no que, sobre todo, por 

pertencer a unha familia afín á República e con poucos recursos, pasa fame. 

 

Para a protagonista, da que non se recolle a súa descrición física na obra, o Alzamento 

supón, nun primeiro momento, a felicidade por non ter que acudir á escola, sentimento 

que deseguida deixa paso á tristeza e á dor polo retraso do pai en chegar á casa ese día e 

o tráxico relato deste explicando como un home co que falaba caeu fulminado ao seu 

carón no momento en que na Porta do Sol, a poucos metros da casa, ―se puxera o 

Capitán Carreró, arrodeado da tropa, a le-la proclama do Alzamento facendo a 

convocatoria do estado de guerra‖ (p. 31) e algúns oíntes tentaron impedirllo. Pero, 

sobre todo, o Alzamento, como lembra a protagonista, supón a ruptura con todo o 

anterior:  

 

 

O barrio de Lavadores deixou de chamarse a Rusia Chiquita. Dos 

Queixumes dos pinos nunca máis se soubo. Centos de homes morrerían 

encrequenados nas cunetas ou tralas tapias dos cemiterios. Outros fuxirían ó 

monte, onde foron abatidos pouco a pouco. Moitos máis apodrecerían na 

cadea ou agachados nas casas, e ós que quedamos ceibes, mancaríannos coa 

friaxe da noite de pedra que encomezou unha mañanciña cedo co dóce lecer 

de non ter que ir á escola (p. 32). 
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A raíz da sublevación militar prodúcense as visitas de Picotín ao cárcere, acompañando 

a súa nai, Carmela, para lle levar algo de comer a Don Macaco, o que as converte 

publicamente en rojas
125

, igual que outras moitas mulleres coas que se atopan no 

cárcere, condición que leva consigo vexacións de diferentes índole, como poden ser os 

maliciosos comentarios daqueles próximos aos fascistas: 

 

 

E cando a miña nai saíu da casa levándolle o xantar ó meu tío preso, a 

tristura na face e o camiñar fuxidío, vergoñento, nove ollos fitaron nela e, 

mesturada entre os vivas a Franco e á patria, chegóuno-la frase «¡¿Qué se 

creían algunos?!» (p. 42). 

 

 

Nesas visitas coñece a realidade de moitos presos que, coa escusa de seren trasladados, 

sácanos de noite da prisión e nunca máis regresan, así como o medo, compartido entre 

as mulleres que visitan os presos, de regresar novamente á casa coa comida por ter sido 

xa ―paseado‖ a quen van visitar. 

 

A narradora é unha nena cunha ollada crítica co que a rodea e consciente das diferenzas 

que presentan as mulleres viguesas de familia adiñeirada, ―feitas soamente para rezar, o 

libro da misa nas mans en cruz cerca do peito. O camiñar melindroso. As voces 

solermiñas, coma o piar dos paxaros. A man sempre disposta para o sinal da cruz‖ (p. 

41).  

 

Sobre todo, a protagonista é sabedora das diferenzas que a separan a ela, ás súas 

familiares, amigas e veciñas, coas que comparte obrigas e afeccións
126

, das fillas das 

mulleres próximas ao ideario fascista, que Picotín chama as místicas e que van á mesma 

escola que a narradora, ―pero elas levando o uniforme das do Salón e entrando e saíndo 

a outra hora, para non se xuntaren coas gratuítas‖ (p. 41); que se sentan nos primeiros 

bancos da igrexa ―cos uniformes azuis e os veos brancos coma o da Virxe‖ (p. 61); que 

comen chocolate con churros ao saír da misa, e que ―Nin tan sequera se xuntaban 

                                                 
125

A súa ideoloxía tamén queda claramente reflectida nas proclamas ―U. H. P‖ (―Unídevos Homes 

Proletarios‖) ou ―Viva Rusia‖ que a irmá pequena da familia realiza inocentemente fóra do fogar, en 

público, e que deixa en evidencia e compromete a seus pais. 
126

 Por exemplo, ir á escola de monxas como gratuítas, acudir ao ―chambo‖, é dicir, á feira para vender 

cousas vellas que hai polas súas casas e sacar deste xeito algún carto ou permitirse algún capricho coma ir 

ao cine. 
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connosco para xogar, para canto mais...! Sempre metidas na casa, mirándonos xogar 

desde o illado balcón... falar pío... pío... rezar e ir á misa dereitiñas ó lado da nai... (p. 

91).  

 

Pola súa parte Picotín é, como xa se sinalou unhas liñas máis arriba, unha nena da 

fame, unha rapaza que chora, porque non ten pan por moito que o pida, e que o fai de 

xeito 

 

 

manseliño, sen berros, sabendo de contado da inutilidade do meu pranto. E 

choraba por iso mesmo, e pola tristura mesturada na voz da miña nai, e 

porque, moi fondo, palpaba a traxedia que supón non ter un anaco de pan 

cando todo o pide, a berros (p. 71). 

 

 

Unha nena que come castañas con bechos para matar a fame, xa que ―O estómago non 

ía decatarse, custárame unha chica e ademais eu tiña fame, non ía cuspila agora que xa 

tiña na boca un sabor de tódolos demos. ¡Que sabía o estómago de bichos!‖ (p. 75) e 

que ten gardar ―as colas, as liortas e os mocazos dos gardas‖ (p. 67) por mor do 

racionamento. En definitiva, unha nena da fame que se consola a si mesma, pois, polo 

que lle din as monxas, intúe que hai xente que está en peores condicións:  

 

 

Os chinitos andaban a pasar fame, díxonos. ¿E quen non? –pensei, ó lembra-

lo prato que quedara máis ca lambido á hora do xantar-, pero tamén era 

certo que nosoutras tiñamos algo de roupa con que tapa-lo frío, se ben ós 

abrigos xa se lles dera a volta do revés, e por aquilo das medras, pasaran a 

ser chaquetóns, e despois chaquetiñas, coa tea outra vez do dereito. Pero 

algo era algo, e peor era nada‖ (pp. 55-56). 

 

 

Amais de Picotín, protagonista da obra, poderíanse nomear outras personaxes 

secundarias entre as que destaca a señora Ramona, a avoa de Picotín, unha muller que 

vai a diario á misa, onde o sermón do cura dispón contra a República; que reza acotío e 

que non comparte e critica a actitude do fillo pois considera que  
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–Non se pode cambia-lo mundo. Os pobres sempre seremos pobres, ¡non hai 

que lle dar voltas! O que hai é que traballar e deixarse de lerias. ¡Igualdades! 

Nunca tal se viu. Agacha-lo lombo, e ir tirando. O que é que moitos teñen as 

bisagras ferruxentas coma o teu irmán. Moito de mitins, moita andrómena... 

e xa ves agora, se ti non lle levas un pouco de caldo quente, ¿que? E coa 

alma sempre nun puño (p. 33). 

 

 

Trátase dunha personaxe que representa claramente un rol tradicional, unha anciá 

respectada polos membros da súa comunidade, que coida dos netos propios e dos alleos 

pois ―tiña moitos netos de seu, e unha chea deles emprestados. Era a avoa Ramona de 

tódolos nenos do campo, e tiña conta dos máis cativos, mentres deixaba pasa-lo tempo 

sentada na pedra do lado da porta da casa‖ (p. 103). 

 

A maiores das sinaladas destaca Tempo rachado por representar moitas mulleres 

anónimas que encarnan as que viviron os anos da guerra e da inmediata posguerra: nais 

que non peneiran a fariña para que non deveza e poder así facer papas con bolos e 

farelos coas que tapar un pouco a fame dos seus; mulleres que con medo visitan os 

parentes nos cárceres para lle levar un pouco de comida e que non sempre saben o que 

se atoparán na prisión; outras que acoden a videntes para coñecer o destino dos seus 

familiares varóns desaparecidos, pois ―daquela eran tantos e tantos os homes que 

desaparecían ou morrían que as mulleres, agoniadas, andaban na procura de novas que 

lles clarexasen calquera cousa, o que fora, sobre eles‖ (p. 107);  mulleres que ―xa 

levaban loito, o pano da cabeza contorneaba aquelas faces revelladas, de labios murchos 

e ollos chorosos porque a morte fora máis cruel, en tanto que os seus homes non tiveran 

de que morrer‖ (p. 107);  mulleres ―cangadas de fillos e de miserias, sen o amparo do 

home a quen unha mala noite o sacaran da casa agrilloado coma se fose un asasino, 

acusado de ter ideas‖ (p. 108);  mulleres da vida que ―disteraban das da Plazuela, polo 

xeito de se vestir, de se pinta-los beizos e ¿que sei eu?‖ (p. 88);  leiteiras que axudan a 

matar a fame grazas ao millo que traen agochado na caldeireta do leite etc.  

 

Nesta ampla nómina non rematada cómpre salientar, por último, as mulleres xitanas 

aínda que teñen presenza mínima. Así, a voz dunha delas é significativa para amosar a 

relación de dependencia e/ou medo da muller respecto ao home. Ante a rapada de 
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pelo
127

 que Picotín lle fai a unha pequena xitana a nai desta reclámalle a avoa Ramona 

os actos da neta: 

 

 

–¡Señá Ramona!, ¿ónde está su nieta? ¡Ay, mire uté cómo ha pueto a mi 

niña! ¡Cómo la coja, é que la mato, eh! (...) –¡Ah, Señó del Gran Podé!, 

¡mira mi niña, como me la han dejao! ¡Ca vez que la veo! ¡María Santísima, 

si paece que le han cortao el pelo a pedrá! (...) –Ay, Señó, el lío que voy a 

tené yo con mi hombre, na má ve a la niña (p. 105) . 

 

 

As ilustracións correspóndense con fotografías da época tomadas do libro Arquivo 

Pacheco, álbum editado polo Centro de Estudos Fotográficos de Vigo. Na cuberta 

pódese ver unha colaxe de fotos monocromas nas que as protagonistas son mulleres de 

diferentes idades, sobre todo nenas, representadas ben en solitario ben en familia e que, 

en certo senso, anuncian a historia persoal que se desenvolve no relato. 

 

No interior, o texto acompáñase de imaxes de 

diferentes lugares da cidade de Vigo, como 

poden ser O Castro ou o Estaleiro Barreras, 

nunha fotografía do 1920; a Alameda, nunha 

do ano 1928, e a praza da Constitución, en 

1930. Tamén de fotografías nas que se 

amosan grupos de persoas en diferentes actos 

e celebracións: unha foto en grupo dunha 

escola mixta do ano 1930; os integrantes da 

Unión de Hermanos Proletarios en 1936 e, 

dese mesmo ano, un enterro dun militante 

obreiro no que se pode entrever algunha 

muller; un acto fascista do ano 1937 na rúa 

Príncipe, no que se observa un camión cheo de soldados fascistas co brazo alzado e un 

desfile militar do ano 1939. Trátase, como se sinalou en Agra Pardiñas e Roig Rechou 

(2008) de ―fotografías que facilitan o recordo e axudan a contextualizar a narración por 

                                                 
127

 Téñase en conta a importancia do cabelo longo, sobre todo, para esta cultura. 
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medio de imaxes do pasado, dun determinado pasado. Tempos que podemos situar 

cronoloxicamente por cómo visten as persoas fotografadas‖. 

 

Polo comentado, pódese concluír que paratextualmente Tempo rachado non visualiza 

practicamente as mulleres, e moi pouco o conflito bélico. 
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II.3. O século XXI. A eclosión do tema: 2000-2014 
 

 

 

 

 

II.3.1. A consideración das mulleres no contexto sociopolítico e cultural 
 

 

O século XXI comezou facendo gala dun contexto sociopolítico e cultural máis 

integrador e global que axudou a deixar a un lado os medos e temores do pasado. Malia 

o dito, en relación coa Guerra civil e a recuperación da memoria histórica, na sociedade 

española seguiu aberto o debate, sobre todo nos primeiros sete anos deste século, entre 

esclarecer ou esquecer sen máis a investigación sobre as accións represivas levadas a 

cabo durante conflito e as primeiras décadas da férrea ditadura franquista. 

 

Como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 145), para os máis 

novos, pero tamén para unha parte importante da sociedade española, a Guerra civil e a 

posguerra ―constituyen una parte fundamental de su identidad y de su memoria 

colectiva‖ (Romero Salvadó, 2010: 259). Coma noutras sociedades modernas que tamén 

sufriron feitos lutuosos no pasado, na súa visión pesa que ―siempre es más frágil el 

vínculo con la memoria de tiempos plagados de dificultades y amenazas que la 

identificación con la libertad y la abundancia plenas como punto de origen‖ (Gómez 

Bravo e Marco, 2011: 329). 
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file:///F:/1-10-15%20TESE_traballandoconBlanca.doc%23_Toc430969787


CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

187 

Así as cousas, a discusión tivo,como lembrou Mari Jose Olaziregi (2008: 15), 

 

 

una actualidad absoluta dentro de la sociedad española. Baste recordar, por 

ejemplo, que el pasado 26 de diciembre se aprobó la conocida popularmente 

como Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007), ‗por la que se reconocen 

y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura‘. Términos 

como ‗reconocimiento‘ o ‗reparación‘ protagonizan una ley que, entre 

múltiples actuaciones, prevé compensaciones para acciones que busquen la 

localización e identificación de víctimas, o la destrucción de símbolos y 

monumentos públicos que ensalcen la represión franquista, o incluso la 

Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo 

General de la Guera Civil, centro que, entre otras acciones, trataría de 

fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el 

exilio y la Transición, y contribuiría a la difusión de sus resultados
128

. 

 

 

De seguro as circunstancias sinaladas, propias dunha sociedade máis aberta, animaron á 

inclusión da temática nos currículos escolares, que agora tamén fan fincapé na 

igualdade de oportunidades para homes e mulleres, e o aumento de obras de creación 

que se achegan a este tema. 

 

Así, para adaptar o sistema educativo ao contexto sociopolítico e cultural do século 

XXI, en 2002 promulgouse a Lei Orgánica de Calidade da Educación (LOCE), que non 

chegou a aplicarse ao ser derrogada en 2006 pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación (LOE), que procuraba un ensino de calidade e equidade, ademais da 

transmisión de valores que propiciasen a liberdade, a responsabilidade, a tolerancia etc.  

 

Como sinala Eulalia Agrelo Costas (2015c: 284), esta finalidade atopou nas obras de 

Literatura Infantil e Xuvenil  

 

 

unha extraordinaria aliada por filtrárense nela libros ―admirables‖ que, ao 

tempo, posibilitan abordar a historia que encerran dende a perspectiva da 

aprendizaxe de valores (Fernández Paz, 1997: 428). O perigo desta práctica 

                                                 
128

 A esta Lei, que xerou controversias e lecturas antagónicas, precedérona outras moitas iniciativas, tales 

como, en Galicia, a declaración do ano 2006 como ―Ano da Memoria Histórica‖. 
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radica na excesiva instrumentalización que moitos docentes fixeron da 

lectura escolar, ao utilizar os textos literarios para abordar sobre todo os 

denominados ‗eixes transversais‘. 

 

No que ás mulleres se refire no eido político incrementaron a súa participación e mesmo 

comezaron a ocupar postos de relevancia nos diferentes gobernos, seguindo a tendencia 

mundial iniciada a finais dos anos noventa. Con todo, a súa presenza segue sendo 

desproporcionadamente baixa en comparación coa dos homes e moitas das decisións 

políticas adoptadas seguen a ser tomadas por unha maioría de persoas do sexo 

masculino, situación quizais derivada dos prexuízos e estereotipos que arrastra a 

sociedade española de períodos históricos anteriores nos que determinadas actividades e 

responsabilidades eran entendidas como femininas, mentres outras, como a política, 

eran consideradas masculinas
129

. 

 

Os dous grandes partidos que seguiron gobernando España (PP e PSOE) durante este 

século seguiron achegándose, quizais agora con máis forza, ao tema da desigualdade 

entre mulleres e homes, tanto no seo das súas organizacións como nas propostas 

políticas gobernamentais que puxeron en marcha. En máis dunha ocasión grazas á 

inestimábel axuda da Unión Europea, organismo internacional galardoado co Premio 

Nobel da Paz en 2012 pola súa contribución ao avance da paz e reconciliación, 

democracia e dereitos humanos en Europa.  

 

Así, unha vez minorizado o modelo patriarcal franquista e iniciado o cambio estrutural 

da realidade española, seguíronse ampliando as políticas en contra da desigualdade, 

ofrecéndose actividades de promoción das mulleres relacionadas cos dereitos de 

emprego e as medidas de fomento deste; coa protección fronte ao desemprego; a 

ampliación de dereitos sociais, como a protección social; plans para a conciliación da 

vida persoal e laboral etc. 

 

                                                 
129

Non foi até o mandato de José Luis Rodríguez Zapatero cando tivo lugar por vez primeira en España 

unha distribución equitativa entre os sexos dos diferentes ministerios (50% dos cargos ocupados por 

mulleres e 50% por homes), determinación que non estivo exenta de polémica sobre todo nos medios de 

comunicación máis conservadores, e cando unha muller, María Teresa Fernández de la Vega, ocupou por 

vez primeira o cargo de vicepresidenta do país. 
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Con todo, de entre todas as accións levadas a cabo destaca, no eido lexislativo, a 

promulgación da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección 

Integral contra a Violencia de Xénero, que entrou en vigor a finais de decembro de 2005 

e que pretendeu dar un tratamento total ao problema do maltrato contra as mulleres, non 

só con medidas penais, senón tamén con medidas de sensibilización, prevención e 

detención; medidas de asistencia social e xurídica; de tutela institucional e xudicial etc, 

entre as que se atopan, entre outras, a institucionalización do teléfono gratuíto 016 para 

a axuda da muller maltratada ou a constitución dos Xulgados de Violencia sobre a 

Muller e a Fiscalía contra a Violencia sobre a Muller. Aínda tratándose dunha norma 

non exenta de polémica, esta lei, que tamén estendía o seu alcance ao ámbito escolar, 

supuxo un avance importante cara á igualdade de mulleres e homes. 

 

No sistema educativo, en parte por mor da nova realidade social, a lexislación deulle 

maior importancia á igualdade entre mulleres e homes, tal como queda patente na Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), que xa no seu ―Preámbulo‖ 

resaltaba entre os fins da educación  

 

 

la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 

igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el 

reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración 

crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos 

sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo expresado en la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 dediciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género (LOE, 2006: 7)
130

 

 

 

Máis recentemente, a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), máis coñecida como Lei Wert, por ser o ministro José 

Ignacio Wert Ortega o seu principal promotor e defensor, insistía nesta mesma cuestión, 

por exemplo, ao volver a incluír entre os seus fins ―El desarrollo, en la escuela, de los 

valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la 

prevención de la violencia de género‖ (Boletín Oficial del Estado, 2013: 97867). 

 

                                                 
130

Entre outras disposicións podería destacarse aquela que afirma que os centros educativos que poñen en 

práctica o principio de coeducación en todas as etapas educativas, serán obxecto de atención preferente. 
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Estes textos normativos, que agora xa non só empregan o xénero masculino para 

referirse a mulleres e homes e que apostan pola coeducación nas aulas
131

, inciden na 

creación dun caldo de cultivo que favoreza na sociedade a desaparición das 

desigualdades entre homes e mulleres. 

 

Se se atende aos datos publicados en diferentes obras do Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades (2015), as fillas de Eva, denominación tomada de Teresa 

Moure (2009), entran agora de maneira masiva e definitiva nas universidades até o 

punto que, a día de hoxe, representan máis da metade do alumnado universitario
132

.  

 

No ensino superior presentan, igual que nos restantes niveis educativos, mellores 

rendementos académicos que os varóns, se ben é certo que a categoría profesional que 

chegan a acadar non sempre está acorde coa que lles correspondería. 

 

No eido laboral continúa a tendencia a unha maior presenza das mulleres no mercado 

laboral, mais seguen padecendo maiores niveis de inestabilidade e precariedade en 

relación aos home; seguen recibindo salarios menores; ocupando menos cargos 

directivos etc. 

 

Practicamente ningunha profesión lles é allea, se ben podería destacarse o seu papel no 

deporte, no que xa non están relegadas a un papel secundario, como demostran os casos 

de Chus Lago, que coroou en 2004 a montaña máis alta do continente antártico, 

converténdose na primeira muller do mundo en acadar este cume en solitario, ademais 

de ser a única muller do mundo en subir o Everest sen osíxeno, ou Gemma Mengual, 

nadadora olímpica que mereceu o Premio Nacional do Deporte en 2005. 

 

Finalmente, no que ao asociacionismo se refire, son moitas e de diferente tipo as 

agrupacións que acollen mulleres e que serven como instrumento de cambio para a súa 

situación. Institucionalmente, reciben apoio de diferente índole, se ben nos últimos 

tempos, por mor da crise, non son as desexábeis. 

 

                                                 
131

É dicir, pola aposta nas aulas de métodos educativos que partan do principio de igualdade entre sexos e 

a non discriminación por razón de sexo. 
132

Agás nas carreiras de ramas máis técnicas, que semella que se lle resisten, constitúen practicamente a 

totalidade do alumnado que asiste ás aulas. 
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II.3.2. Corpus narrativo. Roles das mulleres 

 

 

 

 

 

Noite de voraces sombras (2002) 
 

 

A primeira obra que se publicou neste período foi no ano 2002, Noite de voraces 

sombras
133

, de Agustín Fernández Paz (Vilalba-Lugo, 1947)
134

, un dos principais 

autores da ―Xeración do 68‖ (Roig Rechou, coord., 2015), o ―clásico contemporáneo‖ 

(Roig Rechou, 2008a) da Literatura Infantil e Xuvenil galega máis internacional e o 

primeiro escritor galego desta literatura sobre o que Eulalia Agrelo Costas (2015d) fixo 

a súa tese de doutoramento baixo o título Da institución escolar ao centro do canon: 

Agustín Fernández Paz. Esta obra practicouse no relato ―A memoria dos soños rotos‖ 

recollido no volume colectivo Ninguén está só. 21 autores a prol dos dereitos 

humanos
135

. 
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 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 64, 165 pp. 
134

 Perito industrial e docente retirado, destaca polo seu exercicio en cuestións relacionadas coa 

renovación pedagóxica, a normalización lingüística, a didáctica, a promoción da lectura e o estudo da 

Literatura Infantil e Xuvenil, entre outras múltiples cuestións relacionadas co ensino. A súas primeiras 

incursións literarias producíronse nos anos oitenta e até o momento publicou unha gran cantidade de 

títulos cos que iniciou ou actualizou correntes temáticas e formais na Literatura Infantil e Xuvenil galega, 

polos que mereceu os galardóns máis prestixiosos, entre os que se encontran o Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil 2008 e o VII Premio Iberoamericano SM de la Literatura Infantil y Juvenil. 

Trátase dun dos autores galegos con maior proxección nacional e internacional tal e como o testifican as 

numerosas traducións que se fixeron dos seus textos narrativos. Pode seguirse a súa biobliografía pola súa 

web persoal (http://agustinfernandezpaz.eu/) e polo portal que lle dedicou a Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernandez–paz/). 
135

 Lugo: TrisTram/Amnistía Internacional, 2001, 139 pp.  

file:///F:/1-10-15%20TESE_traballandoconBlanca.doc%23_Toc430969788
http://agustinfernandezpaz.eu/
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Inspirado, segundo ten sinalado o propio Fernández Paz (2012: 201), nun ―solto‖ 

publicado en El País no que se facía eco da aparición, tras o derrube dos muros dunha 

casa, dunha biblioteca e das bandeiras dun mestre republicano represaliado nos tempos 

da guerra, ―A memoria dos soños rotos‖ foi sometido polo autor a unha profunda 

transformación
136

 que o converteu no xermolo da súa primeira novela sobre a guerra de 

1936, Noite de voraces sombras.  

 

Esta narración, coa que o vilalbés chegaba a ser no ano 2003, unha vez máis, finalista 

do Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
137

, foi duramente criticada por 

María Navarro (2003: VII), para quen a excesiva cotidianeidade dos feitos relatados e o 

agardado desenlace, xunto a un certo folclorismo na defensa dos escritores galegos, lle 

confiren ―un ton artificial ao texto e voltan anormalmente idílicos comportamentos e 

feitos que queren semellar naturais‖.  

 

De xeito xeral, Navarro desvaloriza Noite de voraces sombras por reiterárense as 

constantes da produción do autor vilalbés, que, segundo esta crítica, pouco achegan ao 

panorama da literatura galega. Non obstante, estas acedas valoracións non foron 

compartidas pola cálida acollida que a obra tivo pola maioría dos críticos
138

 e do 

lectorado en xeral que quedou confirmada polas traducións
139

 e reedicións
140

 que 

seguiron á aparición do orixinal. 

 

Esta novela de recuperación da memoria histórica recomendada para todas as idades, 

como previra o mesmo autor, quen recoñece que ―é un tema duro para o público 

xuvenil, a quen se dirixe nun principio; aínda que é híbrida e axeitada para adultos, 

como o era Aire negro‖ (Santiago Jaureguizar, 2002: 82), preséntaselle ao lectorado 

                                                 
136

 Fernández Paz dotou a trama de maior complexidade, definiu máis os personaxes, incorporou diálogos 

etc. 
137

 Este galardón resistíuselle até o ano 2008 en que finalmente o conxunto de relatos O único que queda 

é o amor (Xerais, 2007) foi merecente deste premio. 
138

 Santiago Jaureguizar (2002: 82), Ramón Nicolás (2002a: 10), Carmen Vidal (2002: 37), Xosé Manuel 

Eyré (2003: 32), Maite Insa (2003:11), Francisco Martínez Bouzas (2003: 3), María Navarro (2003: VII), 

Armando Requeixo (2003: 4), Ágatha de Santos (2003: 49), Roig Rechou (2004: 161-162), María Jesús 

Fernández (2003a: 72; 2004-2005: 74) e Gemma Lluch (2005). 
139

 Conta con tradución ao castelán, Noche de voraces sombras (2003), trad. Rafael Chacón, Madrid: 

Editorial SM, col. Gran angular, n.º 247, 124 pp.; ao catalán, Nit d‟ombres voraces (2003), trad. Josep 

Franco, Alzira: Bromera, col. Espurna, n.º 65, 160 pp.; e ao éuscaro, Itzal suntsigarrien gaua (2005), trad. 

Manu López Gaseni, Iruñea: Ed. Pamiela, col. Gazte literatura, n.º 6, 121 pp. 
140

 Na terceira edición (2004) cambiou a cuberta e na quinta edición (novembro, 2005) foi actualizada á 

normativa 2003. En abril de 2015 alcanzou a décimo sexta edición. 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

194 

como unha novela de iniciación na que se combinan doses de terror psíquico, de 

melancolía e de amor, sen instalarse definitivamente en ningún deses ámbitos, a 

excepción da omnipresente melancolía (Xosé M. Eyré, 2003: 32). 

 

Publicada ―nunha data aínda afastada de calquera sospeita de ‗oportunismo‘ arredor do 

controvertido tema da memoria histórica, e pode considerarse pioneira na LIX galega ao 

tratar con sorprendente profundidade un tema até daquela pouco transitado‖ (Soto 

López, 2008a: 253), a maior notoriedade de Noite de voraces sombras radica, non 

obstante, na necesidade de recompoñer a memoria de vida dun mestre republicano 

duramente castigado, a través da cal tamén se recupera a memoria e dignidade daqueles 

que foron maltratados e acalados por seren defensores dunha ideoloxía contraria á 

franquista. 

 

Esta mesma pretensión xa se anuncia no poema que se reproduce ao inicio da novela e 

que pertence ao poemario Fragmentos de un libro futuro (2000), de José Ángel 

Valente
141

, poeta polo que Fernández Paz se sentiu moi influído dende os primeiros 

anos setenta. Destes versos, que descubriu no proceso de escritura de Noite de voraces 

sombras e que lle pareceron estar escritos para ela (Ágatha de Santos, 2003: 49), tamén 

parte o título, que funciona como metatexto por ofrecer unha clave de lectura e 

contribuír á súa coherencia interna ao metaforizar os límites espazo-temporais evocados 

pola diéxese, á vez que actúa como unidade significativa autónoma de alto valor poético 

(Soto López, 2008a: 255). 

 

Estruturada en once capítulos, no primeiro deles é a voz de Sara
142

, unha adolescente de 

dezaseis anos, quen se dispón a relatar a experiencia que actuou de fronteira na súa vida 

(Francisco Martínez Bouzas, 2003: 3) e que aconteceu tan só dous meses atrás. Para esta 

narradora o relato que escribe no caderno non é un diario típico adolescente senón unha 

narración afrontada dende unha postura meditada e consciente e centrada nuns 

―acontecementos que me sacudirían de arriba a abaixo e me obrigarían a madurar de 

                                                 
141

 ―De ti no quedan más / que estos fragmentos rotos. / Que alguien los recoja con amor, te deseo, / los 

tenga junto a sí y no los deje / totalmente morir en esta noche / de voraces sombras, donde tú ya indefenso 

/ todavía palpitas‖. 
142

 Lémbrese que a protagonista de ―A memoria dos soños rotos‖ se chamaba Cristina. 
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golpe, facendo aflorar no meu interior enerxías secretas que nin sequera imaxinara‖ (p. 

11)
143

. 

 

A partir desta advertencia e de estabelecer o encadre temporal e espacial da narración, a 

voz en primeira persoa de Sara confesa o pouco atractivo que lle suscitaba pasar o mes 

de agosto en Viveiro pola súa avoa ter morto e por perder todo o que lle ofrecía no 

verán a súa cidade de residencia, A Coruña. 

 

O quebrantamento do esperábel prodúcese cando Sara pasa a ocupar o cuarto do tío 

Moncho, o irmán de Mamá Laura, que, en ocasións, aparecía nas conversacións e do 

que unicamente conservaba a imaxe das vellas fotografías familiares. A entrada nese 

lugar que, segundo a moza, era como o cuarto prohibido do conto de Barba Azul ou a 

estancia secreta do terríbel relato ―O paxaro do engado‖ (p. 24), dos irmáns Grimm, 

desencadea un torrente de feitos, que vai ocasionar non só o coñecemento da súa 

intrahistoria familiar senón tamén a da verdadeira historia recente do país, encuberta 

polos vencedores dunha guerra fratricida. Tamén un profundo trastorno emocional que 

acelera o seu paso cara á madurez. É este, xa que logo, o inicio do camiño interior que 

percorre a protagonista para deixar atrás a infancia e descubrir un pasado que a reclama 

como herdeira dunhas ilusións e esperanzas traxicamente cercenadas (María Jesús 

Fernández, 2004-2005: 74). 

 

Neste cuarto prohibido Sara é sorprendida pola interesante biblioteca do tío Moncho, 

que inclúe referencias literarias que amosan a súa profunda ideoloxía galeguista (Roig et 

al., 2009: 65) e advirten en Sara a súa pertenza a unha cultura con historia propia (Soto 

López, 2008a: 267). Así, entre os títulos desa biblioteca sobresaen os de aventuras 

(Alexandre Dumas, Emilio Salgari, Jules Verne…) e de ficción científica (Brian Aldiss, 

Philip K. Dick, John Brunner…), ademais de obras en francés de Charles Baudelaire, 

Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire… e, sobre todo, edicións orixinais de Rosalía de 

Castro, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 

Manuel Antonio, Ramón Cabanillas, Álvaro Cunqueiro etc.  

 

                                                 
143

 Esta cita, igual que as seguintes, están tomadas da terceira edición. 
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Con todo, nese espazo o que verdadeiramente inqueda a Sara é a aparición dunha 

estraña presenza, que supón a entrada na historia do sobrenatural, trazo tan 

característico das obras do autor (Roig Rechou, 2008a: 166). A súa forza anima a 

protagonista a buscar algo, non sabe o que, máis que axiña atopa nun espazo secreto do 

armario. Nel descobre unha carpeta de color repleta de papeis, un estoxo de madeira con 

fotografías, un monllo de cartas, un pequeno caderno con tapas de hule e exemplares de 

revistas galegas dos anos vinte e trinta, toda unha serie de materiais mantedores da 

información que o autor, hábil dominador das técnicas do suspense e a dosificación da 

intriga, ha de ir descubrindo aos poucos ―ata que o nó da sorpresa acabe por nos atrapar 

no momento mesmo que comezabamos a caer no abismo‖ (Requeixo, 2003: 4). 

 

A estraña presenza que emprega o autor para instalar na protagonista e no lector a 

ambigüidade e a dúbida é atribuída por Sara ás ánimas de mamá Laura ou do tío 

Moncho e sérvelle a Fernández Paz para simbolizar a memoria viva que está desexando 

transmitirse, ao mesmo tempo que entronca cunha tradición tan galega como a de que os 

mortos non nos abandonan (Carmen Vidal, 2002: 37). Así, para a recuperación desa 

memoria de vida, destacan as cartas e o caderno que introducen novas voces narrativas, 

a de Sara Salgueiro e a do tío Moncho respectivamente, que, tamén dende a primeira 

persoa, retratan a sociedade e a cultura dunha época de ilusións, a da República, 

ensombrecida pola barbarie duns sucesos apenas coñecidos, a Guerra civil e a 

posguerra, pero que é necesario situar no seu punto xusto e darlles a relevancia 

pertinente para formar persoas con memoria (Agrelo Costas, 2015d). Pola súa parte, as 

fotos revélanlle a Sara a relación do tío cunha fermosa moza, chamada coma ela e a 

quen pertencen as cartas datadas entre os meses de setembro de 1932 e agosto de 1936.  

 

As breves notas e reflexións escritas polo tío Moncho durante a súa estancia na cadea, 

que Sara atopa no pequeno caderno de tapas de hule e que ―sin revancha nin rencor‖ 

(PM, 2014: 64) reconstrúen a historia persoal e colectiva que se narra en Noite de 

voraces sombras, son portadoras das terríbeis experiencias deste mestre republicano e 

das doutros presos: ―paseos‖ nocturnos, vexacións, malos tratos… A protagonista 

descobre nelas como o tío, despois de varios intentos falidos por comunicarse con Sara 

Salgueiro, é detido en Vigo cando tentaba cruzar a Portugal xunto a outros compañeiros. 

A adolescente coñece como pasou os tres primeiros meses no Frontón de Vigo, nos que 

sobrevivira nunhas condicións infrahumanas e coa angustia constante de que cada noite 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

197 

recibía a visita dos asasinos, até que foi traslado á illa de San Simón, lugar que anos 

antes fora un lazareto e que naqueles momentos se convertera nun presidio no que as 

dificultades seguían persistindo:  

 

 

Debemos de estar aquí máis de mil homes, amoreados como animais. A 

comida é escasa, a hixiene non existe, pero peores son as continuas ameazas 

e malos tratos. Seguen sacando xente polas noites. Calquera día pode 

tocarme a min, outros compañeiros mestres xa non están para contalo. Non 

obstante, se o comparo co Frontón de Vigo, este lugar podería ser o máis 

parecido ao paraíso (p. 83). 

 

 

Tamén como no medio desa traxedia é no cemiterio do lazareto onde tío Moncho parece 

encontrar un pequeno lugar de paz e de esperanza, razón pola que decide enterrar nel un 

obxecto que ansiaba recobrar en compañía de Sara Salgueiro.  

 

A partir de abril de 1937, a moza observa que as anotacións aparecen datadas no cárcere 

de Pontevedra, onde foi trasladado tío Moncho para ser xulgado. Pese a considerarse 

inocente como outros moitos da súa condición, o tío Moncho é condenado a vinte anos 

e un día e trasladado á prisión de León, polo que con grande amargura escribe: 

 

 

acúsanme de ter ideas separatistas e antirrelixiosas. ‗Así estaba envenenado 

el magisterio, con tanto marxismo‘, dixo o xuíz cando me leu a condena. 

Canta falsidade! Non hai máis que sede de vinganza, a inxustiza campa 

como quere. Que fixen, que fixemos? Só intentar transmitir a cultura, só 

desexar unha sociedade máis xusta e máis libre. Ese é o delito polo que se 

me condena! (p. 88). 

 

 

Ao termo da guerra en 1939 as notas do caderno teñen máis espazo entre elas até que, 

dunha forma abrupta, a narración se detén porque alguén arrincou as últimas follas, 

probabelmente as máis amargas. As palabras do tío Moncho seguen denunciando o frío 

e a mala alimentación e transmitindo unha gran desánimo, se ben do que máis se queixa 

o narrador protagonista é da dor dos oídos que arrastra dende San Simón.  
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A Sara adolescente descubrirá como, xa na casa de mamá Laura, o tío Moncho montou 

un taller de carpintería (talvez unha homenaxe que o autor brinda a seu pai) e 

permanece moi calado, como se vivise noutro mundo, a causa dunha xordeira que, 

finalmente, se converte na causa da súa morte, pois non escoita a chegada dun camión 

que acaba atropelándoo. O silencio e a xordeira convértense así nunha clara metáfora da 

represión e do exilio interior que moitos intelectuais padeceron durante eses anos, como 

foi o caso de Lois Peña Novo
144

, en quen se inspirou Fernández Paz para deseñar o 

personaxe do tío Moncho e ao que quixo homenaxear por ser familiar de súa avoa 

(Agrelo Costas, 2015d). 

 

Que a historia do tío Moncho e Sara Salgueiro non rematase dunha maneira totalmente 

pechada provoca que a forza fantasmal volva reaparecer e conduza á adolescente até a 

libraría onde, en medio dunhas páxinas do libro Veinte poemas de amor y una canción 

desesperada (1924), de Pablo Neruda, encontra tres cartas de Sara escritas entre o 

outono de 1943 e o Nadal de 1945. Correspóndense con misivas transmisoras do refuxio 

que encontrou no exilio e dos avatares que marcaron a cultura galega, pois nelas 

menciónanse exiliados de renome, tales como Luís Seoane e Rafael Dieste, así como o 

seu labor por manter viva unha cultura profanada por un goberno fascista: 

―Seguirémonos reunindo e traballando por Galicia, pero a Arxentina xa é tamén o noso 

país, o que nos acolleu cos brazos abertos cando máis o precisabamos‖ (pp. 122-123).  

 

A permanencia desta inexplicábel presenza, que segue reclamando a recuperación dun 

pasado silenciado, faille recordar a Sara a promesa que seu tío Moncho realizou de 

regresar con Sara Salgueiro, a súa prometida, a San Simón en busca do obxecto gardado 

no cemiterio. Deste xeito, despois de documentarse con detalle sobre o lugar, Sara 

desprázase, en compaña de súa nai, a San Simón, onde encontra un delgado anel de ouro 

co nome gravado de Sara. Trátase dun obxecto que para o tío Moncho puido ser un 

talismán para resistir os duros anos de presidio e que para Ramón Nicolás (2002a: 10) 

simboliza: 

                                                 
144

 Un galeguista que naceu en Vilalba en 1893 e padeceu unha xordeira, amais de falecer nesa vila en 

1967 por mor dun accidente. Realizou estudos de Dereito. Traballou como avogado e ocupou diferentes 

postos na Administración, ademais de asumir responsabilidades políticas na II República. Despois dun 

tempo de cárcere e deportación, rematada a Guerra civil exerceu como avogado na súa vila natal. Foi un 

membro relevante das Irmandades da Fala e participou no proceso do Estatuto galego, así como autor de 

numerosos traballos sobre os principais problemas políticos e económicos de Galicia (Manuel Roca, 

2003: 181-182).  
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na súa circularidade e perdurabilidade, que hai lugar para a esperanza e o 

reencontro alén das fronteiras cronolóxicas, que aínda se pode actuar contra 

o esquezo evitando a desmemorización a través desa estremecedora 

recontrucción dunha historia familiar de amor, truncada pola distancia, as 

condenas e o exilio, pero que desprende un pouso de esperanza depositado 

nas novas xeracións. 

 

 

Noite de voraces sombras correspóndese cunha novela de iniciación que erixe unha 

sentida homenaxe ao maxisterio da República e aos ideais culturais e pedagóxicos que 

os guiaban, Institución Libre de Enseñanza (Fernández Paz, 2008: 98) a través da 

reconstrución da intensa historia de amor e sufrimento de Sara Salgueiro e Ramón Peña, 

seres de ficción que posibilitan, por extensión, a recuperación da memoria daqueles que 

sufriron as represións físicas e psicolóxicas dun conflito que truncou os soños persoais e 

sociais, por medio da cal poder honralos e informar diso ás novas xeracións, pois o 

episodio da Guerra civil permanece inconcluso e as súas consecuencias aínda 

permanecen (Agrelo Costas, 2015d). En definitiva, cunha novela que, segundo Nicolás 

(2002: 10) constitúe ―un punto de inflexión na obra de Fernández Paz, nalgunha medida 

preanunciado nas súas últimas novelas, se se quer dominadas por unha vontade maior 

de trascendencia, como son Aire negro ou O centro do labirinto, posuidoras dun maior 

alento creativo‖ e que se corresponde coa guerra vivida. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, Cristina e Sara, as protagonistas 

respectivamente de ―A memoria dos soños rotos‖ e de Noite de voraces sombras, 

representan literariamente a adolescente inqueda por saber e descubrir o pasado, que xa 

se albiscaba en Lidia, a protagonista de A misteriosa montaña da pena negra (1991), de 

Concha Blanco, pero que agora aparece na obra de Fernández Paz moito máis 

elaborada. 

 

Ambas as dúas son estudantes adolescentes que lembran as súas vivencias dous meses 

atrás e que descoñecen o que supuxo a Guerra civil e as súas consecuencias na 

sociedade na que viven e, especialmente, nalgún membro da súa familia, pero que pola 

súa curiosidade e valencia tratan de facer memoria deses feitos que os maiores lles 
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ocultaron até conseguir recuperar a memoria familiar e colectiva. Encarnan polo tanto a 

adolescente desveladora do significado dos silencios. 

 

Tanto a personaxe de Cristina como a de Sara relatan a súa experiencia durante o verán 

na casa da avoa Laura en Viveiro, onde un cambio de cuarto as leva a ocupar o do tío 

Moncho que a avoa Laura en vida mantivera sempre pechado baixo chave. A partir dese 

momento e animadas por unha estraña presenza que as rodea reconstruirán a 

personalidade de Ramón Peña Díaz, ―o tío Moncho‖, un home ao que coñecen 

minimamente por algunhas fotos familiares e no que descubrirán, como xa se viu, un 

mestre republicano comprometido co momento no que lle tocou vivir. Coñecerán a súa 

relación coa compañeira de profesión Sara Salgueiro, así como as consecuencias 

adversas que tivo que padecer por causa da guerra: prisión, xordeira, perda da muller 

amada etc.  

 

Eses descubrimentos, así como as primeiras experiencias amorosas, provocarán a 

madureza das protagonistas e un cambio da súa actitude cara a vida representado en 

citas literarias como a que, a partir dunha obra de Jack London, Sara fai súa: ―Prefiro 

ser, antes que un planeta adurmiñado e estable, un espléndido meteoro con todos os 

meus átomos brillando cun magnífico fulgor‖ (Fernández Paz, 2002: 165 )  

 

Con todo, no medio deste mundo de sorpresas no que as protagonistas se mergullan 

comezan, como sinalou Soto López (2008a: 262), as preguntas, mesmo as 

recriminacións perante o descoñecemento, convenientemente enfatizadas no rexistro 

expresivo da obra: 

 

 

Sen embargo, polo que eu sabía, o tío Ramón non casara nunca. ¿Que fora 

daquel amor? (p. 68). 

 

Así foi como descubrín que Sara Salgueiro era mestra, o mesmo que meu tío 

(¿como é que nunca ninguén me falara diso?) Ela contáballe o ilusionada 

que estaba ante a perspectiva de comezar a dar clase e pedíalle ao tío que lle 

comentase cómo lle ía na súa escola de Cervo (¡o tío fora mestre en Cervo!) 

¿Por que miña nai non me dixera nada nunca?) (p. 73). 

 

¡O tío Ramón estivera preso! Despois das cartas de Sara, non era difícil 

adiviñar as causas do seu encerro. ¿Como é que ninguén me dixera nunca 

nada? (p. 80). 
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A descuberta das protagonistas, sobre todo no caso de Sara, esperta ademais o seu 

desexo de coñecer detalles sobre a mocidade de seus pais, os seus gustos e pensamentos 

daquela (pp. 96-100), e provoca un achegamento decisivo a súa nai na procura dos 

porqués de tanta ocultación. Unha vez obtida a información, Sara, elemento central do 

retrato xeracional existente nestas narracións (Soto López, 2008a: 264), chega ao 

coñecemento e até a comprensión da actitude da avoa de conservar todas e cada unha 

das pertenzas do irmán nese santuario intocábel consagrado a manter a memoria:  

 

 

Agora que o penso, desde a distancia, entendo a decisión de mamá Laura, 

que daquel xeito quizais loitaba contra o avance imparable do tempo. E 

supoño que miña nai o único que pretendía era prolongar aquela vontade da 

avoa (p. 51). 

 

 

Malia non ocupar unha posición central na narración (Soto López, 2008a; Neira 

Rodríguez, 2012) Sara Salgueiro é unha das personaxes máis elaboradas e traballadas 

polo autor nesta obra. As cartas que as adolescentes Cristina, no relato publicado en 

2001, e Sara, na novela de 2002, atopan serven para lle presentar ao lectorado a voz 

dunha muller nova, con estudos, sincera, cariñosa, namorada, apaixonada, alegre e 

loitadora até que finalmente a guerra a obriga a renunciar a todo o que quere: a súa 

profesión, a súa terra e a Moncho.  

 

As primeiras cartas son o relato dunha feliz historia de amor sempre acompasada polos 

versos de Pablo Neruda e enmarcada nun contexto de proxectos entusiastas (Misións 

Pedagóxicas, campaña do Estatuto de Autonomía…), nos que a parella de mestres, 

próxima ás Irmandades da Fala, participaba porque o seu desexo era  

 

 

formar os nenos que construirán un país diferente. Unha Galicia que acabe 

cos caciques que todo o controlan, unha terra de onde xa non haxa que 

emigrar, un país de homes e mulleres construíndo en liberdade o seu destino 

(p. 73).  
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Polo contrario, as últimas cartas xa evidencian unha mestura de desasosego e temor 

polos feitos que estaban a desenvolverse en Galicia e en España:  

 

 

Os sublevados teñen agora todo o poder, e non queren deixar en pé nada que 

non se axuste á súa concepción do mundo. Temo pola túa vida, como tamén 

temo pola miña. Para eles, xa sabes que, ademais de ―rojos‖, somos 

―separatistas‖, así é como nos chaman. Un só dos cargos xa é suficiente para 

que a nosa vida non valla nada, así que xa podes imaxinar o que farán coas 

persoas que reunimos os dous. Se a isto lle unes o odio tan grande que nos 

teñen aos mestres, comprenderás que non poida afastar de min a idea de que 

os meus días están contados (p. 76). 

 

 

O temor destas palabras está fundado nas atrocidades cometidas polos sublevados 

contra os defensores da legalidade e avances da República, sexan estes homes, como é o 

caso do alcalde galeguista de Santiago de Compostela, Ánxel Casal, do que Sara 

comenta que apareceu asasinado nunha cuneta, sexan mulleres. Así, a voz de Sara 

Salgueiro denuncia as vexacións a que son sometidas contra outras mulleres que, coma 

ela, exercía o maxisterio, caso de María Prieto
145

, mestra de Carral, pois ―mallárona a 

paus e rapáronlle o pelo ao cero; despois levárona pola rúa atada cunha corda, coma se 

fose un animal‖ (pp. 76-77), mostra clara das denominadas mulleres peladas, ausentes 

das obras en lingua galega analizadas até o momento neste traballo e só intuídas na 

personaxe de Luísa, da obra de Luce Fillol, Mañá fará bo día, traducida en 1993.  

 

Como outros perseguidos, Sara Salgueiro dá conta nas súas cartas de que está 

preparando a súa fuxida a Bos Aires e convida a Moncho a sumarse á expedición, aínda 

que o temor a que a súa mensaxe non chegue a tempo, lévaa a indicarlle que se poña en 

contacto coa colonia galega nesa cidade ao concluír o terríbel pesadelo que supón a 

guerra.  

 

Se na primeira misiva aínda existe a esperanza do reencontro coa posíbel chegada da 

liberdade e democracia a España tras a caída de Hitler e Mussolini, nas dúas restantes 

cambia o ton afectivo e confírmase a continuidade da ditadura franquista, ao mesmo 

                                                 
145

 Nome que coincide co dunha música asturiana que, aconsellada polo irmán, se trasladou a vivir a 

México co estalido da Guerra civil. 
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tempo que Sara lle comunica a Moncho a súa decisión de se instalar en Bos Aires e de 

refacer a súa vida canda Eduardo Souto. 

 

Sara Salgueiro personifica así a mestra republicana, que, ao igual que outros 

compañeiros de profesión, sente medo, padece inxustizas, sofre humillacións e 

maltratos e que, igual que Carme, a nai de Harmonía e Rosa, protagonistas de Tristes 

armas, de Marina Mayoral, personaxe coa que Sara Salgueiro garda semellanza, ten que 

partir para o exilio converténdose nunha das mulleres exiliadas. 

 

Polo cambio de actitude que experimentan ao longo da obra en relación co seu papel de 

transmisoras dos horrores da guerra pódese destacar tamén a nai da adolescente 

protagonista (denominada Cristina no caso de Noite de voraces sombras e sen nome 

propio en ―A memoria dos soños rotos‖) que representa actancialmente ás caladas, é 

dicir as mulleres integrantes dunha xeración que ocultaron aos máis novos os feitos 

acontecidos entre 1936 e 1939 e as súas consecuencias, que aínda que non as viviron 

directamente, si as coñeceron. Trátase de mulleres de clase media, pertencentes ao 

bando dos vencidos, que ante os descubrimentos das súas fillas decatarse, sobre todo no 

caso da nai de Sara, de que a súa xeración, e ela mesma co seu silencio, axudou a 

esquecer feitos do pasado de vital importancia, botando sobre eles unha ―inmensa lousa 

de silencio‖ (p. 102): 

 

 

¿Que sabías do tío Moncho antes de leres isto? ¿E que sabes desa guerra tan 

terrible que a avoa non quería nin lembrar? Seguramente nada, catro cousas 

mal contadas, porque andamos a edificar sobre a desmemoria. (...) Hai anos, 

quizais nin te acordas, chegaches un día do colexio contando que o profesor 

vos explicara da guerra civil: unha liorta entre irmáns, onde os dous bandos 

tiveran a mesma culpa; esa era a conclusión que o resumía todo. Lembro 

que calei e non che dixen nada, deixei que esa amarga mentira seguise 

estendéndose; ao cabo, qué máis tiña o que pensases ti dunha etapa que xa 

quedaba tan lonxe. Hoxe vexo claro que aquel día lle dei unha labazada á 

memoria do meu tío, e á de todas as persoas que, coma el, un día soñaron un 

mundo diferente. Non ten sentido o rancor, ben o sei, pero aínda o ten 

menos o esquecemento e a mentira. ¿Como se poden igualar as víctimas e 

os verdugos? Debes coñecer qué pasou aqueles anos para que nunca se 

repita, e tamén para honrar a memoria de tantos soños rotos (p. 103). 
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O recoñecemento da pertenza a unha ―xeración estragada polos anos grises e pechados 

da posguerra‖ (p. 108) dá pé a todo un discurso contra a desmemoria que, como sinalou 

Soto López (2008a: 264-265), no caso da nai de Sara prodúcese despois dunhas 

primeiras manifestacións arredor da, para ela, incomprensíbel actitude da avoa e da súa 

intención de seguir adiante mantendo o silencio. 

 

Con todo, a nova actitude de Cristina e as súas lembranzas para reconstruír a imaxe do 

tío Moncho, unidas á importancia das descubertas da protagonista, posibilitan que a 

historia se complete converténdose a adolescente na depositaria do legado do tío 

Moncho coa finalidade de que o faga revivir, pois para súa nai ―es ti quen pode recoller 

as ideas do tío e facelas revivir. Os da miña xeración xa non temos remedio‖ (p. 109). 

 

Deste xeito Cristina convértese nunha personaxe que personifica literariamente a 

xeración do propio Fernández Paz, quen en máis dunha ocasión sinalou a necesidade de 

amosar aos máis novos a verdade da Guerra civil e a importancia de deixar de lles 

transmitir versións fragmentadas ou deformadas da historia de España (Soto López, 

2008a; Neira Rodríguez, 2012):  

 

 

Creo que es evidente que la Guerra Civil es un tema que no está cerrado, no 

hay más que ver la abundancia de libros sobre ella. Si se quiere superar de 

verdad, hay que recuperar la memoria de las víctimas, las de la guerra y las 

de la larga posguerra. No se puede pedir que olvidemos lo que pasó porque 

la sociedad no lo conoce y no se puede olvidar lo que no se conoce 

previamente, o lo que se conoce solo de un modo parcial. En este sentido, 

mi generación es paradigmática. Crecimos sin saber nada de lo ocurrido, 

solo teníamos la versión oficial de la dictadura, llena de falsedades y de 

omisiones. Crecimos ignorantes de una historia que tanto nos condicionó la 

vida. Y esta especie de amnesia social se extiende a las generaciones más 

jóvenes que no saben nada de todo aquello (Fernández Paz, 2006).  

 

 

Amais das sinaladas, poderíanse nomear a mamá Laura, a avoa das protagonistas, da 

quen se coñece información de forma indirecta, a partir doutras personaxes. Coetánea 

dos feitos, personifica aquelas mulleres de clase social humilde pertencente ao bando 

dos vencidos da guerra que, aínda que teceron un manto de silencio sobre os 

acontecementos, gardaron o seu recordo. No seu caso, ao prohibir a entrada no cuarto de 
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seu irmán e manter todo como el o deixou antes de morrer, así como na súa insistencia 

de poñerlle á neta o nome de Sara sen explicacións aparentes para o resto da familia, 

semella querer homenaxear a seu irmán Moncho, vítima directa da guerra, e o seu 

frustrado amor de xuventude, Sara Salgueiro, para, dalgunha maneira, manter viva a súa 

memoria. 

 

Como é habitual nos volumes que, coma 

este, forman parte da colección ―Fóra de 

Xogo‖, Noite de voraces sombras só 

presenta unha ilustración na cuberta, mais é 

destacábel que segundo a edición que se 

manexe da obra a ilustración é diferente. Así, 

. nas tres primeiras edicións preséntaselle ao 

lectorado a foto dunha muller que escribe e 

que perde a súa mirada cara a fiestra pechada 

por unha rella de formas hexagonais 

(remitindonos a sensación de colmena), 

sobre unha montaxe fotográfica na que 

aparecen fragmentos de caixas de madeira e 

cartas manuscritas. Tanto as cartas coma a 

foto fálannos dun tempo pasado, mentres que 

a disposición da colaxe sitúanos de pé fronte 

á mesa, dentro da historia. 

 

Segundo consta nos créditos, esta fotografía corresponde ao filme de Víctor Erice, El 

espíritu de la colmena (1973) e, rematada a lectura, a muller poderíase identificar con 

Sara Salgueiro no momento de redactar as cartas. Como anota Soto López (2008a: 255), 

esta ilustración tamén se relaciona coa dimensión fantástica da obra, pois no filme, 

ambientado en 1940, a casa das rapazas protagonistas caracterízase por ter unha 

presenza impalpábel, que só a irmá pequena está disposta a descubrir.  

 

En edicións posteriores a imaxe da cuberta correspóndese cunha montaxe fotográfica de 

Manuel G. Vicente que amosa unha parella, da que non se ven os seus rostros, 

bicándose no chan ao pé dunha árbore. Como se ve, trátase dun cambio paratextual que 
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prima a relación amorosa existente entre os protagonistas do relato textual, pero que 

xoga en detrimento da recuperación da memoria do pasado, temática de maior peso na 

novela, e da visualización das mulleres.  

 

 

 

 

 

As fontes do destino (2004) 
 

 

En 2004 saíu tamén a lume As fontes do destino
146

, tradución ao galego da obra Las 

fuentes del destino (2003)
147

, de Blanca Álvarez (Cartavio-Coaña, Asturias, 1957)
148

, 

autora que se achegou á temática da Guerra civil española en varias das súas obras 

dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil. 

 

Dedicada ―A Manuel Antonio, poeta galego, que lembran os mariñeiros‖ e estruturada 

en dez capítulos, cuxos títulos anuncian o seu contido, e un breve epílogo, esta novela 

pasou desapercibida para a crítica galega.  

 

A través dun narrador omnisciente en terceira persoa e da voz dos personaxes, nárrase a 

vida de Gabriel e Gabriela, dous seres xunguidos, dende o seu nacemento a comezos 

dos anos vinte na aldea mariñeira galega de Cova das Fontes, polo seu nome, mais 

tamén pola historia de amor que se estabelece entre ambos, polo feito de súas nais seren 

amigas e saudarse ―sentíndose irmás‖ (p. 7), por seus pais seren pescadores de baixura 

nunha pequena vila mariñeira, por compartir xogos, pobreza, penurias etc. 

 

                                                 
146

 Trad. Ánxela Gracián, Zaragoza: Tambre, col. Catavento, n.º 8, 104 pp.  
147

 Las fuentes del destino (2003), Madrid: Edelvives, col. Alandar, n.º 37, 104 pp. 
148

 Licenciada en Filoloxía Hispánica e Traballo Social, estudou Dereito e desenvolveu unha intensa labor 

xornalística. Como creadora iniciouse con novelas para adultos e, posteriormente, achegouse á Literatura 

Infantil e Xuvenil, na que publicou títulos como Milú, un perro en desgracia (2002), Caracoles, 

pendientes y mariposas (2002), XIII Premio Ala Delta; Palabras de pan (2005), Witika, hija de los leones 

(2007), Premio Destino Infantil Apelles Mestres 2005; El maleficio de la espina (2006), finalista do 

Premio Lazarillo 2007, ou El collar de penas (2008). Foi galardoada co Premio Anaya de Literatura 

Infantil e Xuvenil 2012 polo manuscrito ―Aún te quedan ratones por cazar‖.  
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Situada nuns tempos confusos que permanecen como pano de fondo da narración, e que 

aluden á guerra de África, ao ascenso da Fronte Popular durante a II República e o final 

da Guerra civil, en As fontes do destino nárrase fundamentalmente a historia de amor 

entre estes dous adolescentes, o primeiro, Gabriel, amante do fútbol, e a segunda, 

Gabriela, do piano. 

 

Nunha sociedade marcada pola escaseza e as dificultades coas que se teñen que 

enfrontar os personaxes na súa vida cotiá, Gabriela entrégase ás clases de piano de dona 

Remixia, unha anciá adiñeirada que non dubida en prestar axuda á familia da rapaza no 

momento en que esta enferma. Con todo, a doenza de Gabriela remata coa súa vida, non 

sen antes ela e Gabriel consumar unha ―unión celestial‖, cantada, pasados os anos, polos 

quincalleiros doutras terras, e el prometerlle vivir para ela a vida que lle falta. 

 

Esta promesa obriga o adolescente de trece anos a aprender a tocar o piano con dona 

Remixia e a abandonar os seus soños anteriores, mais tamén, andado do tempo, a estrear 

en Viena, a comezos da década dos sesenta, vinte e dous anos despois da súa saída de 

Vigo, o seu Concerto de fontes para Gabriela, tal como coñece o lector despois da 

lectura do breve epílogo final da obra. 

 

A historia de amor entre os adolescentes protagonistas enriquécese coa das vidas 

doutros personaxes circundantes, como a marquesa dona Remixia, unha muller de gran 

carácter, apaixonada e loitadora, cuxa vida foi truncada polos intereses paternos e que se 

converte nun ser salvador e afouto que defende sen reservas a aqueles que ama; o cura 

don Román, marcado polo seu escuro pasado e a sombra da culpabilidade; dona 

Paulina, a mestra que fala da liberdade e a xustiza, que leva a Don Román a recitar 

invocacións no púlpito contras ―as modernas e descaradas raparigas ilustradas‖ (p.11) e 

a afirmar: ―As mulleres na cociña e no rosario‖ (p. 12); Antona, a curandeira 

coñecedora de herbas e esconxuros; a boticaria Hilaria, que vive feliz aferrada ao 

segredo do seu amor oculto cun descoñecido; ou o emigrante retornado, o indiano, don 

Mariano, que acaba só e coa alma atormentada polos remorsos. 

 

Polo comentado, trátase dunha novela, como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos (2012: 150), na que ―Hay una historia que permanece bajo las olas de 
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la historia, la intrahistoria, y es la que en realidad caracteriza el relato; la vida de las 

personas que no forman parte de la gran historia‖.  

 

En canto ao conflito bélico do 36, ―A guerra esqueceuse da aldea, pasou nas puntas dos 

pés deixando o seu fedor a tobeira de vermes‖ (p. 79) ou tiña lugar noutros 

lugares,―Lonxe de alí, ao outro lado dos montes, os homes revivían odios pasados, 

cheas de horror as súas olladas‖ (p. 86). Con todo, as súas consecuencias van deixando 

pegadas: 

 

 

Algúns homes desapareceron, buscando abeiro ou unha arma para defender 

o gando. Outros permaneceron quedos, coma árbores feridas polo raio (p. 

74). 

 

Polas abas do monte, de cando en vez, pasaban camións ateigados de 

soldados, con fame e esfarrapados uns, oufanos e roucos outros. As mulleres 

ocultaban os homes e os nenos nos palleiros, nos faiados, dispostos a 

enfrontárense soas ao humor daqueles combatentes. Os rostros dalgúns 

incitábanas á mágoa, á lembranza dunha oración (p. 74-75).  

 

 

Entre esas repercusións destaca, sobre todas, o agocho de dona Paulina na casa de dona 

Remixia e, posteriormente, grazas ás influencias e á riqueza da vella marquesa, o exilio 

da mestra e de Gabriel cara á Arxentina. 

 

As fontes do destino é, en definitiva, unha novela utiliza a linguaxe poética para 

transmitir fundamentalmente unha historia de amor, pero que tamén se achega á guerra 

vivida por medio dalgúns personaxes. 

 

En canto ás personaxes femininas salienta, para os intereses deste traballo, malia tratarse 

dunha personaxe secundaria, dona Paulina, a mestra de Gabriel e Gabriela, ―aquela 

rapariga tan fráxil coma as ás dunha bolboreta, que andaba pola aldea coma se 

presentise ameazas nos recantos, coma se as maldicións a escoltaran desde algún tempo 

recuado na memoria‖ (p. 11), pero que adoraba os nenos e lles falaba de liberdade, 

xustiza etc., palabras estrañas para eles, porque ―non formaban parte das escoitadas nas 

súas casas, ou na igrexa‖ (p. 69), e que non son de agrado de moitos, por exemplo, de 

don Román.  
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Trátase dunha mestra que lle sorrí dun xeito diferente a Gabriela cando está enferma; 

que senta ao seu carón para rescatala da táboa de multiplicar e que lle leva ao seu 

alumnado ―libros marabillosos, iluminados con cores brillantes‖ (p. 68) nos que 

descubrían ―un tesouro de verbas antigas envolvendo outros mundos‖ (p. 68). A mesma 

que no momento en que, lonxe de Cova das fontes, é decidida nas urnas a República 

―fixo as maletas e desapareceu durante un mes para regresar transformada, coas 

meixelas rubias dunha guerreira‖ (p. 73).  

 

Durante a guerra, abre a escola, aínda que o fai ―tremendo de frío e de terror, sentindo o 

bater das ás dos corvos, sobre a súa fráxil cabeza e as olladas dos veciños, hoxe 

compasivas, tal vez mañá acusadoras‖ (p. 77), e goza das lecturas da biblioteca de dona 

Remixia, coa que estabelece amizade durante a enfermidade de Gabriela. No entanto, é 

coa chegada do remate do conflito cando  

 

 

agochada na casa de dona Remixia, tremía con cada ruído e aloumiñaba as 

súas trenzas. 

 

Trataba de aferrarse aos momentos felices da súa xuventude, cando todo 

parecía ao alcance das mans e estudaba para ser mestra, para liberar da 

ignorancia aos nenos condenados. Os tempos das cancións, as bandeiras 

vermellas, os rapaces suorentos… Buscaba nos rebuldeiros rostros de todos 

os nenos que pasaron polas súas mans a esperanza liberadora daquela noite 

sen tregua. 

 

Pero o terror encollíalle as pernas e o corazón. (pp. 93-94)  

 

 

 

Dona Paulina encarna por tanto o rol da mestra republicana que, como a personaxe de 

Sara Salgueiro de Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz, ten medo das 

represalias que poida padecer.  

 

No momento en que dona Remixia lle anuncia que rematou o encerro, a mestra mira 

para esta ―co aire asustado dos animais acurralados, imaxinándose xa fronte á tapia do 

cemiterio‖ (p. 98-99), mais axiña as indicacións da anciá que a obrigan a embarcar de 

xeito inmediato para a Arxentina en compaña de Gabriel danlle ―forzas para a 
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esperanza‖ (p. 99). Deste xeito, a determinación da marquesa convértea nunha nova 

personificación das mulleres exiliadas, como a personaxe de Carmiña de Tristes Armas 

(1994) ou a xa nomeada Sara Salgueiro das obras de Fernández Paz. 

 

Igualmente é destacábel dona Remixia, filla do Marqués de Moenda, quen rexeita o 

título a causa dun amor de diferente clase social e quen a encerra nun ―asilo para tolos, 

moi lonxe, aló na capital do reino, mentres o pai pasaba as noite de lupanar en lupanar, 

buscando noutras carnes aquela que lle fora negada‖ (p. 34), feito que a identifica coa 

personaxe da tola e que a libera doutros abusos posíbeis polo feito de ser muller 

―fermosa como lle corresponde ao seu sexo e túzara como lle correspondería a un 

home‖ (p. 31). 

 

Anciá adiñeirada e atea que 

 

 

cargaba na súa pel coas marcas de crueldades peores que a fame: aínda lle 

doían as tempas onde descargaban electricidade para calmar os seus berros; 

aínda sentía no nariz a tubaxe por onde lle introducían as papas capaces de 

mantela viva, aínda atronaban nos seus tímpanos as esgazaduras da 

desesperación... (p. 76),  

 

 

é quen lle ensina aos adolescentes protagonistas a tocar o piano e quen representa en As 

fontes do destino o rol das mulleres solidarias pois, sorprendendo a todos, 

 

 

comezou a saír ao paso daquelas compañas ennegrecidas pola chuvia, a 

fame e a desesperación dos vencidos, ofrecendo boroa, mazás, leite… 

Transformou a súa casa en cociña de batalla, atopando forzas na carraxe 

contida dentro do manicomio onde algúns amosaban o mesmo rostro, 

vencido e esbrancuxado: o rostro de todos os derrotados‖ (p. 75)  

 

 

A axuda que presta aos derrotados da guerra maniféstase claramente na súa firme 

determinación de mandar á mestra e ao discípulo á Arxentina. Así, o 3 de abril de 1939 

―Dona Remixia tomou as rendas da historia nas súas mans semellantes a bacelos. 
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Dalgún xeito, todos se acostumaran nos últimos tempos a que fose ela quen guiase as 

rédeas da carruaxe entolecida onde cabalgaban sen rumbo‖ (p. 94). 

 

Facendo uso do título de marquesa que nunca empregara, esíxelle a don Mariano un 

salvoconduto co que a mestra republicana, con quen chega a estabelecer amizade, e o 

seu discípulo de piano poidan presentarse en calquera lugar. Unha vez conseguido, 

precisa que dona Paulina e Gabriel embarquen para á Arxentina e que a mestra coide de 

Gabriel coma se fose parte súa, para o cal ―terás un enderezo, diñeiro e alfaias abondas 

para soportar os primeiros anos e pagar os seus estudos de piano‖ (p. 99). Non obstante, 

a anciá non ata a dona Paulina, a quen lle recorda ―Coa túa vida fai o que queiras, nada 

me debes e se podes, trata de ser feliz, moitos dos teus antigos compañeiros deben andar 

por aquelas terras‖ (p. 99). 

 

Muller respectada por aqueles que pensan que por nacer rica e non coñecer o ruxir das 

tripas e o frío dos colchóns recheos de follas secas de millo xa non padece outros 

sufrimentos, chega á casa de Gabriel coa imposición da súa partida inmediata á 

Arxentina que, malia as reticencias iniciais dos pais, é aceptada, pois ―en metade da 

desesperanza, entre a cinza espesa que atuía todas as gargantas, aquela muller túzara, 

que durante anos viviu agochada tras dos seus brasóns, convertérase nun anxo reparador 

de inxustizas‖ (p. 100). 

 

Amais destas personaxes, existen moitas outras en As fontes do destino, chamadas polo 

nome propio ou por un nome taxonómico, que amosan a homenaxe que a autora lle 

rende ás mulleres, aos labores que estas realizan, os abusos que padecen etc., tributo 

extensivo a outras novelas da súa autoría. Pénsese, por exemplo, en Adela, a avoa de 

Gabriela, que coñecedora das reunións afíns á esquerda do fillo en Oia ―temía que algún 

día chegaran á súa porta os homes de uniforme verde para prenderen os pescadores que 

non se resignaban, que non baixaban a testa coma bois sometidos‖ (p. 22) e que rezaba e 

prometía peregrinacións para evitar ese mal; en Tareixa e Xoana, as nais dos 

protagonistas, ―fillas e netas de mulleres tan pobres coma elas, abandonaran incluso o 

desexo de conxecturar vidas diferentes, e tan só rezaban entre os muros húmidos da 

pequena igrexa para que os seus homes non se perdesen no ventre mariño e os seus 

fillos non enfermasen‖ (p. 25); en Carme, ―a nena que cravou a fouce entre as pernas 

para librarse do fillo creado, cando Román aínda sentía o fervor nas súas inguas‖ (p. 
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16); en Eulalia, ―morta, mentres outra vida se derramaba entre un río de sangue polas 

súas coxas‖ (p. 17); na vella Antona, muller solteira ―tan fermosa que todos os homes a 

desexaban‖ (p. 26), pero que nunca aceptou marido, e a quen as mulleres visitaban 

porque ―na faldriqueira gardaba bolsas de coiro capaces de desfaceren criaturas non 

desexadas ou axudar as mulleres nos partos difíciles‖ (p. 25); na nai do cura, a quen lle 

negaron ―os apelidos maternos por repetiren nel aquel pecado da súa nai, o endexamais 

confesado de seu avó‖ (p. 17); nas mulleres que ―traballaban os sucos das patacas, 

muxían as vacas, limpaban as cortes, apañaban no millo, lavaban no río malia a sarabia 

e o frío…‖ (p. 12); ou naquelas a quen  

 

 

asignábanlles a tarefa do pan cotián, do lume na cociña, dos partos e da 

saúde. Sabíanas fortes coma torres inquebrantables: se elas cedían, todo se 

viña abaixo. Elas amasaban os bolos dese pan de centeo tan negro e escaso 

coas súas bágoas, deixando para os seus homes as pantasmas dun porvir tan 

improbable coma xusto. Os soños quedaban para eles, que podían 

abandonalo todo e non regresaren endexamais. Elas permanecían atadas á 

mesma terra, aos fillos, á memoria colectiva (p. 26). 

 

 

No que atinxe ás ilustracións, a fotografía da 

cuberta, de A.G.E., actúa como antesala do texto. 

Nela preséntanse unhas mans, que se intúen 

femininas, tocando o piano. Cun fragmento 

fotográfico fálase dun punto de vista lateral, 

situando a quen a observa a carón desa persoa que 

toca o piano. En consecuencia, a imaxe da cuberta 

non anuncia a temática bélica e tampouco amosa 

ás claras a intención de visualizar as mulleres xa 

que, como se se quixese amosar o movemento das 

mans tocando o piano, a fotografía está 

desenfocada, como se nos colocase nun lugar dun 

lector cos ollos empañados polas bágoas.  

 

 

 



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

213 

 

 

 

 

Tres pasos polo misterio (2004) 
 

 

No ano 2004 o mesmo Agustín Fernández Paz publicou Tres pasos polo misterio 

(2004)
149

, volume realizado coa pretensión de recuperar de maneira conxunta relatos 

nos que Agustín Fernández Paz se achegou aos roteiros do terror xa tratados en textos 

anteriores, nomeadamente en Aire negro (2000); unha nova edición moi pertinente polo 

interese de cada un dos tres contos (―A serpe de pedra‖, ―A vella foto das estrelas‖ e ―As 

sombras do faro―) e polo carácter unitario que ofrecen, ao tratar unha mesma temática e 

ao estaren as historias construídas e enfocadas do mesmo xeito (Fernández, 2004: 

68)
150

. En definitiva, compendio polo terror universal, dende as coordenadas 

xeográficas galegas, que tivo unha ampla aceptación nas páxinas dos medios escritos
151

, 

aínda que non foi unha das obras máis reeditada nin máis traducida
152

 de Fernández Paz. 

 

Obra na que se inclúe, reeescrito o relato ―As sombras do faro‖, que fora publicado no 

volume colectivo Historias para calquera lugar (2001)
153

, relato, que contén unha 

denuncia dos ―paseos‖, vinganzas e retesías da Guerra civil a partir dun episodio 

doloroso sepultado na memoria colectiva do pobo de Pontebranca (Sáiz Ripoll, 2007: 

13), foi reescrito e ampliado para ser incluído en  

 

                                                 
149

 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 74, 203 pp.  
150

 Porén os tres contos foron dotados dunha maior densidade narrativa a través da reescrita duns textos 

que pasaron a conter unha caracterización dos personaxes, espazos e feitos máis detallada, ao mesmo 

tempo que enriqueceron o seu entramado intertextual e os seus parágrafos se reelaboraron para seren 

portadores dunha sintaxe e léxico máis sofisticados, que lle dan unha maior prestancia ao conxunto do 

volume (Agrelo Costas, 2015d). 
151

Araguas (2004: 20), BlancoRivas (2004b: VII), Eyré (2004: 26), Fernández (2004: VII), Fernández 

(2004: 68), Jaureguizar (2004: 89), Martínez Bouzas (2004: 3), MO (2004: 7), Vidal Villaverde (2004: 

51) Gaspar (2004-2005b: 72) e Barrena (2009). 
152

 No mes de abril de 2013 chegou á sétima edición e só conta con tradución ao catalán (Tres passes pel 

misteri, trad. Josep Franco Alzira: Editorial Bromera, col. Espurna, n.º 70, 2004, 192 pp.) e ao castelán 

(Tres pasos por el misterio, trad. Rafael Chacón Calvar, Madrid: Editorial Anaya, col. Espacio abierto, 

2009, 168 pp.). 
153

An Alfaya, Ramón Caride, Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo e Miguel Vázquez Freire, 

Historias para calquera lugar, ilust. Miguelanxo Prado, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, nº 

102 (de 11 anos en diante), 2001, 220 pp. 
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Estruturado en nove breves capítulos, ―As sombras do faro‖ iníciase co verso ―Quedei 

eiquí, lonxe das vosas sombras‖ tomado do poema ―Compañeiros da miña xeneración 

mortos ou asesiñados‖, do poemario Lonxe (1954), de Jesús Manuel Lorenzo Varela (A 

Habana, 1917-Madrid, 1978)
154

, que sostén un canto lírico á soidade íntima e fonda do 

corazón do eu lírico magoado pola perda de tantos camaradas de loita e ideas (Xesús 

Alonso Montero, 2005: 218). Un verso que evoca o sentir do protagonista e do mesmo 

Fernández Paz, porque ambos son conscientes dese muro de contención que se foi 

erguendo cos anos e lles impediu aproximarse a esas ―sombras‖, que sosteñen o recordo 

dos asasinados co estoupido da Guerra civil (Agrelo Costas, 2015d). 

 

A xeito dos relatos de iniciación e aprendizaxe (Paula Fernández, 2004: VII; 

Jaureguizar, 2004: 89), a voz narrativa en primeira persoa que conduce o relato é  

masculina, a de Miguel, quen dende a madureza, con xa corenta e algo anos, lembra nun 

hotel de Pontebranca, a comezos do século XXI, os motivos que o levaron a regresar a 

esta vila mariñeira onde seus pais foron destinados como mestres no curso 1972-1973 e 

os sucesos que lle aconteceron nese lugar, onde as xentes vivían alleas aos lixeiros aires 

de liberdade que se comezaban a respirar nas cidade. 

 

No seu relato, Miguel lembra como despois de atopar unha caixa con fotografías do ano 

1972-1973 comezou a sentir a necesidade de regresar á vila onde pasou un ano da súa 

xuventude para despedirse definitivamente desta etapa vital e, sobre todo, renderlle 

unha particular homenaxe á memoria, ante a indiferenza dunha sociedade que parece ter 

esquecido calquera referencia aos asasinados do pasado recente (Roig Rechou, 2008d: 

80).  

 

A partir da alternancia da súa visión adolescente e adulta, Miguel rememora nun 

caderno de follas amarelas, dende unha óptica reflexiva, o seu romance adolescente con 

Marta e o acontecido no vello faro do Outeiro. Lembra como as ruínas da torre do faro 

da vila e a presenza constante de corvos sobrevoándoa exacerbaban a súa imaxinación 

adolescente ao tempo que o pacto de silencio colectivo do pobo sobre esa torre se 

reflectía no comportamento da súa amiga Marta e dos veciños, que se referían ao lugar 

maldito do faro con ―palabras evasivas e reticentes, invitacións a esquecer o tema e 

                                                 
154

Escritor galego, republicano e comunista ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas em 2005 e que 

se enfrontou, coas armas e as letras, á barbarie franquista tanto no campo de batalla coma no exilio. 
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mesmo certa ameaza encuberta se seguía a aprofundar en algo que […] ―era asunto 

exclusivo da xente de Pontebranca‖ (p. 138). Estes feitos non facían minguar o interese 

do adolescente por ese lugar misterioso e maldito, senón que, pola contra, o arrastraban 

con maior forza até o seu interior. 

 

Pese á promesa feita a Marta, o mozo Miguel sucumbe ante a fascinación que lle 

produce o faro, dun xeito semellante á experimentada por unha igrexa polo protagonista 

de ―O hóspede da negrura‖, relato incluído n‘Os mitos de Cthulhu, de H. P. Lovecraft, 

que por aquel tempo seu pai lle agasallara, referencia literaria inicial coa que Fernández 

Paz estabelece pontes amplificando a atmosfera de terror recreada e á que 

posteriormente se suman outra obras que foron transcendentais para a formación do 

protagonista
155

, unha nómina de autores e obras perfectamente incorporada á acción 

narrativa e que lle fornecen ao lectorado novas lecturas que non o defraudarán (Eyré, 

2004; 26). 

 

No relato, Miguel lembra a dificultade do acceso ao faro e a súa estancia alí, onde lle 

chamou a atención a descuberta no seu interior dunha especie de pozo rectangular, mais, 

sobre todo, onde quedou estupefacto ante a presenza dunhas figuras fantasmagóricas 

que emitían uns murmurios apagados que non era quen de interpretar: 

 

 

Aqueles homes, se homes eran, tiñan por cara unha especie de superficie 

escura e uniforme, aínda que había un brillo estraño no lugar onde deberían 

de estar os ollos. E os seus corpos, que tan sólidos me pareceran desde 

lonxe, vistos de preto semellaban esculturas de fume, compactas formas 

negras de contornas imprecisas que se confundían coa escuridade que 

comezaba a dominar todo aquel espazo terrible (p. 148).  

 

 

O protagonista trae á memoria a segunda visita a ese lugar maldito, feita xa en compañía 

de Marta, e a reacción de ambos perante a presenza deses seres. Con esas estrañas 

aparicións, na que elementos fantásticos se insiren en contextos realistas, Fernández Paz 

ensanchou os límites da realidade para poder expresarse dun modo máis verdadeiro 

                                                 
155

Tales como L´Étranger (1942) e A peste (1947), de Albert Camus; Longa noite de pedra (1962), de 

Celso Emilio Ferreiro; O proceso (Der Prozess, 1925), de Frank Kafka; Crónicas marcianas, de Ray 

Bradbury e Retrato do artista adolescente (A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916), de JamesJoyce 
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(Roig e Soto, 2008: 166-167), que lles permitise ás sombras falar dese pasado 

―fantasmagórico‖ acalado por voces interesadas.  

 

A entrada do adolescente nese espazo, tabú para a colectividade, considérase unha 

intromisión nun asunto que só atinxe á xente de Pontebranca polo que provoca agresión 

ao protagonista e amezas para a familia, situando a Miguel no centro das iras dalgún dos 

seus habitantes: ―Non nos gusta a xente que anda por onde non debe, a curiosidade pode 

acabar pagándose moi cara. Témoste controlado, así que xa podes mirar ben por onde 

andas‖ (p. 175).  

 

O adulto protagonista lembra a saída de Pontebranca e os recordos do ano 1979, cando 

estaba estudando terceiro ano da carreira de Xeografía e Historia e certos aires de 

liberdade xa eran palpábeis, tal como amosara a publicación en La Voz de Galicia da 

reportaxe ―A denuncia silenciosa dos paseados‖. Desta noticia Miguel destaca no seu 

relato a lembranza da fotografía do vello faro que a acompañaba e a intensa turbación 

na que ficou despois de descubrir ao ler a nova que no interior desa vella construción se 

encontrara unha fosa común cos corpos de quince persoas asasinadas durante a guerra, 

pois ―Eu, como tantos outros mozos da miña xeración, apenas sabía nada sobre a vaga 

de violencia que percorrera Galicia no verán de 1936, tan só escasas referencias que 

algúns profesores se atrevían a expoñer nas súas clases‖ (p. 191).  

 

Tamén o feito de que a noticia poñía ao descuberto a covardía de moitos por afrontar a 

realidade de tantos anos dunha Ditadura, ―que falseou a historia para ocultar de xeito 

sistemático os crimes sobre os que se asentaba‖ (p. 191), como seguían a evidenciar os 

habitantes de Pontebranca coas súas reaccións: 

 

 

O texto informaba tamén da conmoción que a descuberta provocara na vila, 

así como dos reparos da xente para falar abertamente do asunto, quizais por 

medo ás consecuencias que podería traer unha investigación sobre unhas 

mortes que oficialmente nunca existiran. Sen dar nomes, o periodista 

contaba que algúns dos que as testemuñas sinalaban como implicados nas 

mortes aínda vivían e ocupaban cargos de responsabilidade, na vila e 

noutros lugares da provincia. Mesmo houbera unha persoa, da que só viñan 

as iniciais, que se suicidara despois da descuberta; falábase de que deixara 

unha carta recoñecendo a súa participación nos paseos de persoas fieis á 

República no verán de 1936 (pp. 190-191). 
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A lectura da reportaxe do xornal lévao a asociar os restos óseos coas sombras 

misteriosas que el vira no mesmo lugar algúns anos antes e a procurar respostas na 

profesora Helena Souto, nomeada no xornal e da mesma facultade na que el estuda.  

 

Transcorridos máis de trinta anos dende a súa chegada por vez primeira a Pontebranca e 

despois da viaxe emocional que durante a noite realiza, e coa que Fernández Paz deixa 

constancia das secuelas dun conflito fratricida aínda sen superar (Agrelo Costas, 2015), 

o protagonista entende  

 

 

o impulso que me fixo regresar despois de tantos anos, pois as cousas que se 

deixan inacabadas permanecen na memoria como unha ferida sen cerrar. E 

eu preciso calmar este remorso que me asalta polas noites, cada vez con 

máis frecuencia (p. 197). 

 

 

Disposto a pagar ―por fin a débeda que teño con aquel ano decisivo da miña mocidade‖ 

(p. 197) Miguel compra quince rosas vermellas e diríxese ao lugar do ―Faro do 

Outeiro‖, como agora aparece indicado nos diferentes carteis informativos. Alí, as 

cousas mudaron considerabelmente dende a súa última visita: o acceso está sinalado, 

preto do faro hai unha zona residencial, un quiosco, ten que pagar entrada para acceder 

á construción etc.  

 

No folleto informativo que sobre o faro lle entregan non se fai referencia aos asasinatos 

da Guerra civil, nin tampouco se alude aos restos humanos descubertos no pozo: ―non 

me estraña a ausencia, xa estou afeito a comprobar que convivo cun burato negro que 

devora calquera referencia aos vencidos na guerra civil. Outra lousa de esquecemento 

sobre eles, outra máis, quén sabe se xa a definitiva‖ (p. 202). 

 

Dentro da torre, agora restaurada, o pozo que o protagonista recorda no chan e que 

―durante tantos anos servira de tumba aos asasinados no verán do trinta e seis‖ está 

oculto baixo un piso de cemento ―que evita os perigos de antano; e que, de paso, oculta 

a memoria de todo o que alí aconteceu‖ (p. 202). Porén, unha trapela metálica indica a 
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posibilidade de acceder a el, o que leva ao protagonista a pensar na posibilidade aberta 

de que ―algún día veña unha xeración que levante todas as trapelas e airee tantos pozos 

que permanecen ocultos ás nosas miradas‖ (p. 202). 

 

Cumprindo o seu propósito, Miguel deposita enriba da trapela enferruxada o ramo de 

rosas que leva na man para homenaxear aquelas sombras, ―que só poderán atopar 

acougo cando remate no noso país o tempo do desxeo, ese tempo inacabábel que 

semella querer acompañarme durante o que me quede de vida‖ (p. 203); expresiva 

imaxe tomada da película A Time to Love and a Time to Die (1958), de Douglas Sirk, á 

que Fernández Paz ten recorrido en sucesivas ocasións para explicar que o tempo do 

desxeo fora lento para a súa xeración, permitíndolle saber de feitos que mostraban a 

existencia doutra Galicia, unha Galicia máis real e viva, que loitara ao longo dos séculos 

para alcanzar o seu lugar na historia (Fernández Paz, 2009: VI). 

 

Ao fin e ao cabo un relato que lembra a Guerra civil por medio dunha escritura 

reflexiva, lenta, case morosa e axeitada para lograr a sensación de realidade e envolver 

de principio a fin (Barrena, 2009).  

 

No que ás personaxes femininas se refire, unha vez máis, todas as que aparecen na obra 

son secundarias. Chamadas polo nome propio atópanse fundamentalmente Marta e 

Helena Souto.  

 

A primeira delas, Marta, é unha moza de Pontebranca, estudante do instituto no curso 

1972-1973 coa que o protagonista inicia unha relación de xuventude. Trátase dunha 

moza á que Miguel xa coñecía de vista por ser ―unha das rapazas que chamaran a miña 

atención na praia, unha das poucas que se atrevían a levar biquini‖ (p. 126) e coa que 

empeza a ter relación a partir de que, pola orde alfabética do seu apelido, sentan xuntos 

na aula.  

 

Descríbese como unha moza guapa, simpática e extrovertida, á que lle atrae o 

protagonista, segundo o que ela lle tiña manifestado, polo feito de que Miguel sexa un 

ano maior que os outros rapaces e por non ser un rapaz da vila. Coñecedora de 

Pontebranca, ―Marta gozaba levándome a lugares descoñecidos para min, como se me 
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quixese amosar que Pontebranca gardaba aínda máis beleza da que eu imaxinaba‖ (p. 

130).  

 

Ante a solicitude do Miguel adolescente de ir ao faro vello Marta reacciona cunha 

―mestura de medo e estrañeza‖ (p. 132) e recoméndalle ao compañeiro que esqueza o 

sitio, xa que ―Ti non o sabes porque es novo en Pontebranca, pero ao outeiro do faro 

non vai nunca ninguén. Ademais, din que é perigoso achegarse a ese sitio; nin tan 

sequera hai un camiño aberto para chegar ata el‖ (p. 132). 

 

É ela quen toma a iniciativa, por vez primeira, de abrazárense, da mesma maneira que  

 

 

Non sei se foi ela ou eu quen iniciou o movemento, ou se fomos os dous, 

obedecendo a unha chamada secreta. Pero os nosos labios achegáronse e, 

por primeira vez, démonos un bico. Un bico longo, pero ben inocente, penso 

agora desde a distancia de tantos anos, aínda que daquela foi unha 

conmoción sentir o contacto dos seus labios nos meus (p. 133). 

 

 

Tamén é Marta a que, con voz desacougada, lle pide que nunca volva pedirlle ir ao faro 

porque ―Alí non vai ninguén, para a xente de Pontebranca é coma se fose un lugar 

maldito. E ti tampouco debes achegarte nunca, prométeme que non o farás‖ (p. 134). 

 

A súa relación con Miguel non era coma a ―dos adolescentes de hoxe, máis libres para 

expresaren de xeito espontáneo os seus afectos‖ (p. 136), mais nesta é ela quen, en 

ausencia da nai, ―dou o primeiro paso (...) achegouse a min e, con toda naturalidade, 

rozoume os labios cun bico fugaz‖ (p. 156). 

 

Nun ―tempo sórdido‖ no que ―tiñamos interiorizada unha represión que a xente de hoxe 

dificilmente pode entender‖ (p. 157) esta moza representa a extensión ás novas 

xeracións da liberdade reclamada polas mulleres liberadas que comezaron a xurdir a 

finais dos anos sesenta. Malia o comentado, ―ningún dos dous se atreveu a cruzar outras 

fronteiras‖ (p. 157). 
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Cómplice do protagonista, coa que intercambia libros e disco, ademais dalgúns ―bicos 

fugaces‖, amósase seria e intrigada co relato que Miguel fai da súa primeira visita ao 

faro vello. Pasados uns días, é ela quen lle propón ao protagonista volver a ese lugar 

maldito, quizais porque ―con todo o que lle contara, fixera medrar nela o desexo de 

coñecer os misterios que o faro parecía gardar. ¿Ou sería tamén unha proba do seu 

cariño, unha demostración dos lazos invisibles que xa a unían a min‖ (p. 163). Esta 

posibilidade que baralla o protagonista deixa intuír o rol da adolescente desveladora do 

significado dos silencios. 

 

Na visita ao faro, a alegría dos adolescentes vólvese no momento do regreso á casa, no 

caso de Marta, en tensión e pánico por algo que ela, a diferenza do personaxe 

masculino, non ve, pero que presente como algo estraño. Así mesmo esta excursión 

prohibida leva consigo que Marta sexa ameazada por súa nai; que sexa cambiada de 

sitio na aula, de xeito que xa non comparta mesa con Miguel; que non poida ter ningún 

contacto el; que a vixíen etc. 

 

Consciente de que foi culpa dela por ter quebrantado unha prohibición, pois ―se eu non 

te animase, seguro que a ti non se che ocorría volver ao faro‖ (p. 179), e sabedora de 

que ―a cousa é mais seria do que podes imaxinar‖ (p. 180), amósase con medo ao que 

poida acontecerlles.  

 

Malia converterse nunha moza vixiada, argalla o contacto postal con Miguel a través da 

súa amiga Susana, contacto que co paso dos anos se vai disipando até desaparecer. 

 

Pola súa banda, Helena Souto é unha profesora nova, non numeraria, da facultade de 

Xeografía e Historia, que no ano 1979 atopa grandes atrancos para a realización da súa 

tese de doutoramento sobre a represión franquista nos primeiros meses do conflito. 

 

A conversa que mantén con Miguel resulta reveladora para o mozo, pois infórmao das 

atroces matanzas en Pontebranca por ter a vila un goberno da Frente Popular e ter que 

―dar exemplo, extirpar de raíz a liberdade que prendera na vila‖ (p. 195). Tamén das 

consecuencias dun conflito que deixou as ―mellores persoas daquela xeración 

asasinadas ou reducidas ao silencio‖ (p. 194), mentres os verdugos e os seus fillos se 

enriqueceron e adquiriron moito poder na Ditadura. 
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No seu interese por informar e saber, que a converte nunha muller transmisora da 

memoria, ensínalle a Miguel fotos de personaxes de Pontebranca vinculados coa 

represión fascista do 36, entre as que o estudante universitario descobre o pai de Marta, 

que ―fora, segundo se contaba na ficha, un dos mozos máis novos que participara na 

represión‖ (p. 196). A turbación de Miguel lévaa a preguntarlle se coñece algún 

daqueles homes, mais a negativa do mozo dá conta das dificultades que á profesora se 

lle presentan para obter información sobre estes feitos e ás que previamente aludira na 

conversa (entre esas dificultades tamén se cita o medo que continúa atenazando a 

sociedade). 

 

Das personaxes femininas das que non se coñece o nome destacan por estar máis 

directamente vinculadas coa temática deste traballo, aínda que só sexan aludidas no 

relato, as mulleres paseadas cuxos corpos son atopados no pozo do faro. O feito de que 

na obra se sinale que os restos atopados no fondo do faro corresponden a quince 

persoas, tres delas mulleres, visualiza o papel das mulleres nos anos da Guerra civil.  

 

Amais destas pódense nomear a nai do protagonista e a nai de Marta, dúas personaxes 

que poderían identificarse coa cara e a cruz dunha mesma moeda. A primeira 

correspóndese cunha mestra xubilada que a comezos dos anos setenta é afeccionada á 

fotografía e quen lle ensina ao fillo ―os rudimentos do revelado‖ (p. 114)
156

.  

 

Cunha mentalidade máis aberta que a xentes do lugar de Pontebranca, tal como amosa o 

feito de seguir tranquilamente corrixindo os exercicios dos seus alumnos mentres o fillo 

e Marta se pechan no cuarto do laboratorio de fotos ou na maneira en que se refire aos 

habitantes de Pontebrancaou á vila en si (―–¡Que fino es, chamándolles conservadores! 

¡Pero se parece que quedaron ancorados nos anos corenta!‖, p. 139; ―–¿Rara? ¡Atrasada 

e ignorante, diría eu! (...) Algúns compañeiros nosos parece que aínda cheiran ao formol 

onde estiveron conservados os últimos vinte anos. ¡Alguén lles tería que dicir que xa 

estamos en 1972‖, p. 139; ―–Isto é como unha mafia, xa perdín a conta das cousas desta 

                                                 
156

 A afección pola fotografía é tamén compartida por outra mestra, amiga da familia, á que Miguel e seus 

pais van visitar. 
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vila que non entendo‖, p. 182), representa as mulleres liberadas de finais dos anos 

sesenta e inicios dos setenta.  

 

Pola súa parte, a nai de Marta, da que tampouco se coñece o seu aspecto físico, é unha 

muller que vive nunha vila mariñeira onde todos se coñecen. No seu rol de esposa-nai é 

a encargada do coidado da casa e da filla mentres o home, contramestre nun barco 

mercante, pasa a maior parte do ano no mar por mor do seu traballo. Así, ao comezo, a 

nai ―parecía estar encantada coa amizade que nacera entre Marta e mais eu, quizais 

porque naqueles tempos, e nunha vila como Pontebranca, ser o fillo de dous mestres 

aínda confería certo status‖ (p. 153), mais aínda así controla a través da ―porta sempre 

aberta‖ do cuarto no que os adolescentes estudan case todas as tardes de que ―nada 

malo‖ pase entre eles e á tardiña agasállaos cunhas cuncas de chocolate ou café con leite 

e unhas galletas ou biscoito caseiros.  

 

Informada por un home do que Marta descoñece a súa identidade, ameaza a filla de 

maneira que ―nunca na miña vida me falara así‖ (p. 179) e prohíbelle calquera contacto 

con Miguel. Así mesmo, é ela quen fala coa dirección do instituto para que cambien a 

Marta de aula e intúese que tamén é quen intercepta 

as cartas que Miguel lle escribe a Marta. 

 

En canto ás ilustracións, o volume Tres pasos polo 

misterio só presenta unha ilustración na cuberta, 

como é habitual na colección ―Fóra de xogo‖ na que 

está publicada. Nela non se reflicte nin a temática 

bélica nin se visualiza as personaxes femininas. A 

ilustración, de Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958), 

sérvenos como un elemento conectivo. Colócanos na 

trama do libro ao crearnos unha atmósfera chea de 

connotacións misteriosas e estrañas, na que xunto co 

título e a composición realista en tons fríos e escuros 

se amosa unha paisaxe con diferentes termos ou 

pasos para percorrer. 
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Caderno de Riparia (2004) 
 

 

Nese ano 2004 saíu tamén a lume a edición exenta do relato gañador do Premio de 

Novela por Entregas La Voz de Galicia 2003, Caderno de Riparia (2004)
157

, de Xosé 

Antonio Perozo (Llerena, Badajoz, 1951)
158

, autor incluído por idade na ―Xeración do 

68‖, mais cuxa produción presenta variantes respecto da dos demais integrantes deste 

grupo xeracional por Xosé Antonio Perozo, xornalista e asesor cultural, non cumprir 

todos os requisitos estabelecidos do grupo máis implicado coa Literatura Infantil e 

Xuvenil dende a docencia e a renovación pedagóxica (Fernández Vázquez e Ferreira 

Boo, 2015: 180).  

 

Esta novela de intriga, na que aparecen as feridas da Guerra civil e diferentes elementos 

que a aproximan á novela gótica (Francisco Martínez Bouzas, 2004: 3), ábrese coa cita 

dun proverbio indio, ―Hai outros mundos, mais están neste‖ [p. 7] ), que anticipa parte 

da trama desta novela que desvela que a liña entre a ficción e a realidade é moi estreita 

(María Navarro, 2004: VII). 

 

Dedicada ―para Carmela e Tucho, confrades das letras‖ [p. 9], Caderno de Riparia, obra 

concibida como folletín, respecta a estrutura en trinta e un capítulos da edición 

publicada ao longo do mes de agosto de 2003 no xornal coruñés. Neles o recoñecido 

escritor Simón Carrera narra en primeira persoa a súa chegada á illa de Riparia en 

                                                 
157

Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 77, 136 pp.  
158

Reside en Galicia dende os anos setenta e escribe en lingua galega e castelá. Traballou en diferentes 

medios de comunicación e foi director da Área de Cultura da Televisión de Galicia, onde dirixiu e 

presentou diferentes programas. Foi director da Editorial IrIndo e da Enciclopedia Galega Universal. 

Actualmente é o director literario de Auga Editora. Publicou máis dunha trintena de títulos que van dende 

obras de teatro, pasando por libros de divulgación, narrativa para adultos e Literatura Infantil e Xuvenil. 

Nesta última iniciouse no ano 1985 con Os ladróns das tixolas (1985). A esta obra seguíronlle títulos 

como O senso do nariz (1985), O segredo de Cibrán e outros contos (1988), A incrible historia de 

Claudina (1990), O enigma de Embívicus (1991), Don Ogro de papel (1993), Gato e rato unha tarde de 

teatro (1994), Camiño de fantasía (1998),Claudina volveu (1998), Papá Ogro (1999), Vanesa non quere 

ser princesa (2004), O vento de Antón (2004), Caderno de Riparia(2004), Unha mensaxe para Sara 

(2006), Don Cazapalabras(2006), Noite de Reis en Kalpankalá (2006) y Dona Pinga e don Carballo fan 

amizade (2007), entre outros títulos. 
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compañía da súa esposa Ana, coa intención de pasar o mes de agosto de 2003, intentar 

solucionar os seus problemas de parella e outros feitos que alí lle suceden.  

 

A preocupación por atopar elementos para o argumento da súa próxima novela vese 

interrompida por aparicións espectrais que deambulan pola casa na que están 

hospedados e por outras visións que empurran o escritor a investigar sobre o pasado da 

casa que ocupa, os seus moradores, a Casa Grande da illa e tamén sobre a vida nesta.  

 

Estas aparicións, nas que aparecen persoas con roupa militar ou a bandeira da Falanxe 

Española ondeando nun barco, convértense en indicios preocupantes que revelan a 

relación dos personaxes coa Guerra civil e coa ditadura franquista e sitúan a Simón ante 

o dilema de cal é a razón da súa presenza na illa: a chamada inconsciente dos espectros 

que necesitan que desvele a verdade das súas mortes ou a loita consigo mesmo, vítima 

dunha esquizofrenia que o sitúa ao bordo da loucura e a confusión entre a realidade e a 

fantasía (Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2015: 207-208 ). 

 

A medida que coñece o pasado, grazas tamén a axuda de Beatriz, unha nova muller que 

entra na súa vida tras a marcha de Ana, o protagonista descobre que o dominio e control 

que exercen na actualidade a familia Cacabi son froito das confrontacións que se 

produciron nos momentos previos á Guerra civil, cando dúas familias poderosas, os 

Sotorreal, con Pedro de Sotorreal á cabeza, e de dereitas, e os Luna, con Rafael Luna 

con ideoloxía de esquerdas, se enfrontaron polo control político, situación aproveitada 

polos Cacabi para aferrarse ao poder.  

 

Grazas ás investigacións de Simón Carrera, o lectorado descobre como o estalido da 

guerra propiciou a consumación da vinganza entre as familias citadas, que provocou a 

morte da maior parte dos implicados e a impunidade dos executores, entre eles o vello 

Cacabi, que dende entón asentou o seu poder e control sobre a illa, transmitido tamén ao 

seu fillo, o actual alcalde de Riparia, de xeito que ―Aquí aínda non chegou a transición 

democrática. Os Cacabi manteñen viva a ditadura franquista‖ (p. 58). 

O silencio dos feitos,favorecido pola ditadura, estala nese verán de 2003 en que se 

descobre unha carta do anarquista Amador González Seoane na que este revela a 
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verdade sobre as mortes acontecidas o 30 de xullo de 1936, das que el foi testemuña e 

que foron atribuídas inxustamente a seu pai. Esta descuberta desencadea a reacción 

dalgúns habitantes da illa, até entón sumidos no mutismo debido ao medo, e que axudan 

a Simón a comprender o significado das súas visións espectrais. Así, a novela 

convértese 

 

 

en una especie de parábola en la que el elemento central es la recuperación 

de la memoria histórica, que se recrea en una atmósfera próxima a la novela 

gótica, especialmente por los elementos espectrales, las pesadillas, los 

secretos desvelados, los misterios y los fantasmas del pasado que se 

manifiestan a través fundamentalmente de lo onírico (Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos, 2012: 208) 

 

 

Tamén nun relato con trazos de novela sentimental no que se coñecen os elos existentes 

entre Francisco Luna e Isabel de Sotorreal, relación que non contaba co beneplácito do 

pai desta, quen xa pactara o matrimonio co vello Cacabi, e que remata con Isabel de 

Sotorreal queimada en vida coas súas dúas criadas a mans deste último e co 

aforcamento de Francisco, quen se suicidou ―para non caer nas mans dos inimigos‖ (p. 

128), despois de seu pai ser ―apresado polos falanxistas en Marín e paseado a noite do 

28 de xullo, ao parecer por orde de Cacabi‖ (p. 128) e tras o asasinato da moza, en parte 

por causa súa xa que ―Cacabi pegoulle lume ao pazo pensando matar os dous 

namorados‖ (p. 129). 

 

En conclusión, Caderno de Riparia é unha novela que se encadra na que se vén 

denominando neste traballo guerra lembrada. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, entre as chamadas polo nome propio, 

destacan:  

 

Ana, muller do protagonista, con quen comparte vinte e oito anos de matrimonio e ―un 

rosario de aventuras‖ (p.11) por parte del. Pintora de profesión
159

, trata de recuperar 

nesas vacacións, a partir do diálogo, o seu matrimonio, mais finalmente este remata 

afundíndose despois de continuas discusións e das últimas excentricidades do home.  

                                                 
159

Para o protagonista unha ―pintora mediocre. Unha egoísta e egocéntrica que pasou a vida competindo 

comigo‖ (p. 88). 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

226 

 

Primeiramente representa na obra o rol de esposa-nai, ao ser ela quen se encarga de 

facer de comer, de poñer a mesa, de esperar polo home, de estar pendente de que se 

atope ben..., mais o cansazo que o desempeño deste rol e que o tipo de relación que 

mantén co seu home lle provocan obsérvase ao longo da narración, tal como amosan as 

súas constantes reclamacións: ―Non te cortes, sube e soña. Cando volvas, terás a mesa 

posta. Coma sempre‖ (p. 24), ―eu tiven a delicadeza de non traer nin o caderno de 

debuxos‖ (p. 32) ou ―É inútil captar a túa atención para outra cousa que non sexan os 

teus personaxes, as túas paisaxes, os teus... Marchas sen deixar unha miserable nota...‖ 

(p. 39). 

 

Malia o comentado, nun momento do relato, achegando o seu alento ao do home, 

pregúntalle a Simón: ―Tampouco haberá sexo estes días de inspiración? (p. 48), o que a 

amosa como unha muller liberada que busca e quere iniciar o contacto sexual, unión 

que, por outro lado, non se produce dende ―cando soubo da miña última aventura‖ (p. 

48)
160

 e que tampouco terá lugar nesta ocasión polas discrepancias co home. 

 

Muller traizoada no ―seu orgullo posesivo de femia que quere ser dominante‖ (p. 91), 

afirmación do narrador que en certo senso a animaliza, cualifica a Beatriz, a nova 

aventura do home, de ―a muller de peor reputación da illa e da universidade. Unha louca 

fantasiosa que tamén tirou o seu matrimonio pola borda‖ (p. 92), o que dá conta da 

relación desta personaxe con outras conxéneres
161

.  

 

Beatriz, que se describe como ―a máis fermosa que tiven entre os meus brazos. E tiven 

moitas‖ (p. 71), de ―ollos luminosos‖ (p. 68), ―os ollos máis doces do universo‖ (p. 70), 

é unha muller que ―camiña cara aos corenta cunha madurez exquisita‖ (p. 71). Filla 

duns labregos da illa, exerce a docencia universitaria en Compostela e representa as 

mulleres liberadas, como demostra, por exemplo, o feito que sexa ela quen inicie o 

contacto co escritor cando lle vén solicitar á casa un autógrafo, as noites de sexo até a 

alba sen darlle explicacións a ninguén ou a mala reputación sinalada por Ana.  

                                                 
160

É curioso que o narrador sinale, referíndose a esta proposta da muller, que ―emerxeu a súa mirada de 

gata‖ (p. 48), atribución que a vincula cun animal caracterizado pola súa intelixencia, curiosidade, así 

como pola súa desconfianza ou habilidade para cazar. 
161

Na obra tamén se amosa a relación que mantén coa súa amiga Inés, muller que se solidariza con Ana e 

que considera que todos os males da parella residen en Simón Carrera, por mullereiro. 
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Testemuña dalgunha das aparicións que ve o protagonista, amósase como unha muller 

valente e decidida que o axuda nas súas investigacións, facilitándolle datos que ela 

coñece ou acudindo a hemerotecas para ampliar a información, e que lle dá opinión 

sobre como encarar a escrita da súa próxima novela, que recomenda que escriba pois 

―Quén sabe se te están a utilizar [os seres que se lle aparecen] para que ti sexas a porta 

pola que eles poidan entrar no seu descanso eterno. Estas cousas suceden. En Galicia 

existen lendas que as corroboran‖ (p. 112)  

 

 

Con todo, ao final da historia descóbrese como unha personaxe enigmática que 

desaparece de maneira estraña e da que se dubida da súa existencia real pois o seu 

número de teléfono ―non pertence a ningún abonado‖ (p. 134), e unha nota de despedida 

que Simón recolle di: ―Cinco minutos antes da fin do mundo, chámame. Virei para 

buscarte, cariño. Beatriz‖ (p. 134)  

 

Tonia, descrita como unha muller ―entrada en carnes, aínda que non en anos‖, 

―queimada polo sol e o salitre‖ e de ―mirada franca e limpa‖ (p. 16), con ―ollos tristes e 

a alma rota pola soidade‖, é a taberneira da illa. Represéntase como a muller submisa 

ao home, característica da España franquista, tal como amosa a súa reacción perante a 

pregunta de Simón Carrera sobre os habitantes da casa na que pasa as vacacións: 

 

 

A muller mirou ao extremo da barra e secou nerviosa as mans no mandil. O 

home, que debía ser o seu marido, apresurouse a contestar seco e cortante. 

–Non sabemos nada. En Riparia é mellor non preguntar polo pasado. (pp. 

16-17). 

 

 

Malia o dito, cando se cruza nun camiño a soas co escritor é ela quen inicia o diálogo e 

lle advirte ao protagonista que ―A casa dos catro camiños garda unha historia moi 

tráxica. Non paga a pena que a escriba. Non se meta en leas, señor Carrera‖ (p. 36)
162

.  

 

                                                 
162

Neste encontro Tonia levaba un ―feixe de roupas sobre a cabeza, ao xeito das lavandeiras antigas‖ (p. 

36), actividade propia das mulleres que neste caso moitas veces aparecen tipificadas como sabedoras e 

transmisoras de información. 
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Así mesmo, como muller transmisora da memoria, descendente dunha das vítimas 

(súa avoa era unha das serventes de Isabel de Sotorreal mortas no incendio
163

), é quen 

lle relata ao protagonista e a Beatriz, ―influída pola ruptura do silencio‖ (p. 125), aínda 

que, iso si, cando o home non está presente, a historia de amor entre Isabel e Francisco.  

 

Finalmente, Isabel, a filla do Xeneral Pedro de Sotorreal, primeiramente unha ánima 

descoñecida que vaga pola casa na que veranea Simón Carrera, mais a seguir unha 

personaxe que vai tomando corpo ao longo da narración. Descrita como ―unha muller 

nova, loura, de branco vaporoso‖ (p. 86), é unha muller namorada dun home de 

ideoloxía contraria á de seu pai ao que abandona para ir vivir a casa de Francisco, razón 

pola que o xeneral ―intentou facela volver a tiros‖ (p. 126).  

 

Con remordementos pola morte do pai volve á casa paterna, onde é obxecto da violencia 

de Cacabi, polo tanto novamente vítima da violencia de xénero, pois se primeiramente 

é seu pai quen tenta matala, despois é Cacabi quen ―Antes do incendio acudiu ao pazo e 

tratou de forzar a rapaza‖ (p. 129) e quen lle pegou ―lume ao pazo pensando matar os 

dous namorados‖ (p. 129). 

 

Aínda que de maneira tanxencial, esta personaxe podería lembrar de lonxe ás militantes 

da solidariedade pois na súa casa ten agochado a Francisco ―que se encontraba alí 

oculto trala morte do seu pai‖ (p. 129)
164

. 

 

Amais destas personaxes, destacan, por mor dos intereses máis directos deste traballo, 

malia seren personaxes só citadas puntualmente e chamadas polo nome taxonómico, a 

nai e as irmás de Francisco Luna, que representan as mulleres represaliadas, pois foron 

                                                 
163

Nas fotografías que recollen a súa imaxe represéntase bordando nun bastidor, labor habitual nas 

mulleres da época.  
164

Outras personaxes femininas sen interese practicamente para o desenvolvemento da historia son Uxía, a 

señora do servizo que traballa na casa que Simón Carrera ten alugada e na do crego, don Clodio, e 

Carmen, a muller do alcade Cacabi, ambas as dúas próximas aos fascistas. Sobre a primeira recae en 

diferentes momentos da narración a sospeita do protagonista de que sexa espía das súas conversas, polo 

que respondería ao estereotipo da criada que sabe cousas dunha casa e leva os contos a outra. Así, para o 

narrador ―Ela está aquí, como complemento do arrendamento da casa, para vixiar os inquilinos. Forma 

parte da satrapía coa que os Cacabi dominan a illa, estou seguro. Neste momento xa non paga a pena 

tomar ningunha decisión respecto dela, a fin de contas semella unha boa muller, eficaz e discreta. Só ela 

saberá qué temores a atan á súa servidume‖ (p. 116-117). Pola súa parte, Carme é ―unha muller fermosa e 

discreta, duns corenta anos‖ (p. 45) que se sente turbada por non ter lido ningunha das obras do narrador, 

mais que a este lle parece ―unha muller interesante e intelixente, con poucas conexións interculturais co 

seu home‖ (p. 45). 
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apreixadas polos falanxistas cando estes atoparon o mozo aforcado, e delas ―non queda 

nin rastro‖. Segundo o narrador, ―quizais sexan elas as que xemen e choran na 

madrugada pola morte dos seus dous homes‖ (p. 133)
165

. 

 

A ilustración da cuberta, de Matalobos, desexa evidenciar fragmentos de imaxes e textos 

coma se dun caderno de notas se tratase. Nela obsérvase a silueta en cor negro dun home 

sobre o fondo dunha paisaxe na que está presente 

o mar, pero, sobre todo o ceo, no que uns ollos 

enigmáticos, que se poderían identificar cos 

dunha muller misteriosa, Beatriz. Ollos que miran 

cara a quen observa a cuberta. Móstranos unha 

colaxe de imaxes, nas que aparecen fragmentos 

dunha face, de lugares diferentes, dun personaxe en 

sombra, de textos manuscritos etc. Isto provoca 

unha sensación de inquietude que é apoiada pola 

cor verde e violeta da tipografía do título. Nesta 

imaxe, que vincula a mirada de muller co 

misterio, non hai ningunha alusión á contenda 

bélica do 36. 
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Sen chamar polo nome propio tamén se atopan as dúas mulleres do servizo que morren queimadas con 

Isabel de Sotorreal (p. 109). 
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Un marciano neste mundo (2004) 
 

 

Tamén foi publicada no ano 2004 Un marciano neste mundo (2004)
166

, obra finalista do 

I Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Meiga Moira, convocado por Baía Edicións, e 

primeira incursión literaria no sistema infantil e xuvenil galego de Conchi Regueiro, 

nome literario de María Concepción Regueiro (Digón, Lugo, 1968)
167

, autora 

pertencente á ―Xeración dos 90‖ (Roig Rechou, coord., 2015: 17-18). 

 

Esta novela, dedicada ―Á miña familia e amizades‖, constitúe o único caso de 

confluencia entre a temática da memoria histórica coa ficción científica, ―que é 

empregada como medio de reparar unha inxustiza e mudar o curso da historia, que por 

veces resulta excesivamente forzada, rompendo a verosimilitude e credibilidade do 

narrado‖ (Isabel Mociño González, 2011: 598).  

 

Dividida en catorce capítulos intitulados e o epílogo ―Valorar novos proxectos‖, Un 

marciano neste mundo ambiéntase no ano 2004 e vira ao redor dos problemas propios 

da adolescencia e da descuberta de feitos pasados que lle foron silenciados aos máis 

novos, nesta ocasión a Nerea, a protagonista.  

 

Por medio dun narrador omnisciente e da voz dos personaxes o lectorado coñece esta 

moza de catorce anos e a súa familia na que os conflitos interxeracionais, xerados por 

causa da Guerra civil e as súas consecuencias, se amosan palpábeis entre Carlos, o avó 

paterno que Nerea cría morto hai moitos anos, e Agustín, o seu fillo, dende o momento 

en que o primeiro entra nas súas vidas alterando por completo a vida familiar e a vida 

persoal e profesional da protagonista. 

 

Como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 208-209), Carlos e 

Agustín encarnan literariamente a fenda que entre as diferentes xeracións abriu a Guerra 
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 Ilust. José Tomás, A Coruña: Baía Edicións, col. Meiga Moira, n.º 2, a partir de 12 anos, 222 pp.  
167

 Traballadora social de profesión que se dedica á docencia de cursos de formación permanente. Como 

escritora en castelán publicou contos en libros colectivos e en páxinas web, o libro de relatos La estirpe 

de Tordón e a novela en internet Reclutas de guerras invisibles. Na Literatura Infantil e Xuvenil galega é 

autora de Un marciano neste mundo (2004), O tesouro das ánimas (2006) e, máis recentemente, A 

herdanza do marqués (2009). 
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civil, esa etapa escura da historia de España que para moitos, como o pai de Nerea, é 

mellor non lembrar, botando terra sobre un episodio doloroso que segue condicionando 

as súas vidas no presente, mentres que para outros, como o seu avó Carlos, é necesario 

traer á memoria, creba abordada con anterioridade, como se viu, por Antonio García 

Teijeiro e Agustín Fernández Paz.  

 

Con todo, Fernández Paz tenta aproximarse ao personaxe de Agustín, aínda sendo 

consciente de que ―fun o mellor camarada de todos, pero nunca un bo pai‖ (p. 114), ―un 

pai pésimo por mor da vida que levaba, esa é a verdade, un pai ausente que perdeu os 

mellores anos do neno‖ (p. 214) ou de que ―cando se é un clandestino se perden moitas 

cousas, entre elas o cariño do teu fillo, ou o amor dunha muller farta das ausencias 

continuadas de alguén que lle prometera estar sempre ao seu carón‖ (p. 215).  

 

Pola súa banda, para o pai da adolescente a presenza do avó Carlos élle incómoda, pois 

supón o reencontro cun pai ao que non lle perdoa a súa implicación absoluta, como 

impresor clandestino durante o franquismo, na loita pola liberdade, infundida en gran 

medida polas ideas divulgadas en vida por Agustín, o seu irmán maior, e orixe das súas 

constantes ausencias e das ―lerias dos demais compañeiros da escola‖ (p. 103) que o 

fillo tivo que soportar na infancia.  

 

Á descuberta desa estraña relación entre pai e fillo, Nerea engade a dun episodio 

familiar que marcou de maneira determinante a vida do avó Carlos: o falecemento no 

ano 1936 do seu irmán maior, o tío-avó Agustín, home chamado igual que o pai da 

adolescente, pero totalmente diferente a este, falecido en estrañas circunstancias nun 

incendio catro meses antes do inicio da Guerra civil.  

 

Grazas ao emprego dun ―prototipo de vehículo temporal que nun futuro permitirá 

transportar obxectos no tempo‖ (p. 100), a protagonista salta temporalmente sesenta e 

oito anos atrás e rescata da morte o seu parente, episodio que introduce trazos do 

fantástico e da ficción científica na obra pero que se converte nunha  
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mera anécdota, un acontecemento que practicamente non ten consecuencias, 

agás devolverlle un irmán adolescente a seu avó Carlos, deixándose sentir 

unha forte influencia cinematográfica, na que a heroína irrompe no pasado, 

rescata o mozo e regresa inmediatamente ao presente do que saír, sen ser 

vista por ninguén (Mociño González, 2011: 599). 

 

 

Xa no século XXI, o tío avó Agustín, o mozo sindicalista obreiro dos anos trinta, o 

animador cultural e fillo da República, semella ser incapaz de asumir os novos cambios 

que o rodean, mais coa axuda da sobriña neta, as súas amigas Alicia e Arancha e o seu 

irmán Carlos poderá vivir a vida que lle fora truncada no ano 1936. Non obstante é 

curioso que esa nova vida a inicie en México, no exilio onde xa estivera o avó Carlos 

durante parte da súa vida e que permite ocultar ante a familia de Nerea que o irmán máis 

vello do avó, cuxa morte se convertera nun tema obsesivo para este, segue vivo. 

 

Ao mesmo tempo que todos estes feitos, o que le coñece a vida cotiá da adolescente 

protagonista que combina o traballo extraordinario que desenvolve na universidade, 

grazas ao seu baixo coeficiente intelectual e do que non lle fala a ninguén, coa asistencia 

ás aulas no instituto dunha adolescente normal, á que lle gustan as saídas coas amigas, 

coas que comparte as preocupacións propias da súa idade, e que ten o primeiro 

desengano amoroso, decepción que se lle serve á autora para introducir o tema da 

homosexualidade, tema moi pouco tratado na Literatura Infantil e Xuvenil galega na 

que é un exemplo paradigmático o álbum infantil Titiritesa (OQO, 2007), de Xerardo 

Quintiá (Marta Neira Rodríguez, 2009, 2011) e que curiosamente tamén está presente 

como asunto secundario noutras obras que se analizarán neste corpus, Corredores de 

sombra (Neira Rodríguez, 2007; Roig Rechou, 2008b: 78-79/172) e Quen matou a 

Inmaculada da Silva?)
168

.  

 

                                                 
168

 En Un marciano neste mundo é o personaxe de Daniel, o empregado do pai de Nerea, quen lle declara 

a esta: ―Eu saíra con algunhas rapazas, pero nunca me sentía completamente ben con elas, e iso que eran 

unhas tías moi curriñas, pero foi coñecer a Daniel e... Non sei, coido que foi o mellor, e dáme igual iso 

que di a xente como a lercha de súa nai de que vai contra a natureza e de que somos uns viciosos. O que 

vai contra a natureza é sentirse baleiro por deixar de lado o que de verdade queres, iso si que está mal, que 

non me amolen. Todos somos persoas, non? E ás veces temos a sorte de atopar a esoutra persoa que che 

gusta de verdade, e non hai máis‖ (p. 179). 
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Os achados, tanto científicos como vitais, que envolven a protagonista converten Un 

marciano neste mundo nun relato iniciático e nun novo exemplo de guerra lembrada 

por diferentes personaxes. 

 

No que ás personaxes femininas se refire destaca a protagonista, Nerea, que aos seus 

catorce anos posúe ―unha admirábel capacidade de comprensión e síntese dos máis 

complexos coñecementos das ciencias‖ (p. 9), mais que carece de ―cultura xeral‖ e que 

cando ―oía falar de feitos históricos contemporáneos como a Segunda República ou a 

Guerra Civil tiña a sensación de estar escoitando aqueles vellos contos de mundos 

perdidos da Escola Infantil‖ (p. 9), sentimento que pode ser compartido con moitos 

lectores de hoxe en día.  

 

Moza brillante dende o punto de vista intelectual (en diferentes ocasións faise referencia 

á súa capacidade intelectual e aos seus coñecementos de Física Cuántica), é quen de 

colaborar con científicos da Facultade de Física para deseñar unha máquina do tempo e 

mesmo amosa madurez ao gardar silencio tanto sobre as súas investigacións e as do 

grupo de profesionais cos que colabora como sobre as descubertas que sobre a familia e 

o empregado de seu pai, o seu primeiro desengano amoroso, realiza. 

 

Porén, a súa decisión de converterse na primeira tripulante do prototipo de vehículo 

temporal no que traballa e, sobre todo, de se trasladar ao pasado para rescatar o tío avó 

Agustín, supón quebrantar conscientemente as ordes do mundo adulto, pois é sabedora 

de que un punto innegociábel do experimento é non viaxar ao pasado xa que ―non 

podemos arriscarnos no máis mínimo a alterar os acontecementos pasados e presentes. 

Poderiamos crear o caos, afectando mesmo a vidas humanas. Enviándoos ao futuro 

haberá polo menos un control actual da situación‖ (p. 121).  

 

A súa acción semella unha arroutada adolescente, sobre todo, se se ten en conta que 

Nerea non sabe con certeza se a do seu tío foi unha morte provocada e se se ten en conta 

que non pensou nas súas consecuencias nin para o tío Agustín, que chega á sociedade 

do século XXI na que se sente ―un marciano neste mundo‖, nin para ela, que se ve na 

obriga de abandonar os seus estudos na facultade de Física na que nunca poderá volver 

ser admitida por moito que o desexe. 
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Trátase, en definitiva, dunha adolescente desveladora do significado do silencio, mais 

que, a diferenza das protagonistas das obras de Agustín Fernández Paz xa analizadas, 

coas que Nerea garda algunhas semellanzas, non chega a ser consciente da importancia 

que ela mesma ten á hora da transmisión do seu legado, cuestión que si posúen as 

protagonistas de ―A memoria dos soños rotos‖ e Noite de voraces sombras. 

 

Amais desta personaxe, pódese citar a Marta Zarraluqui por representar a docente 

universitaria responsábel de Nerea na Facultade de Física, papel que desempeña con 

―escaso ou nulo entusiasmo‖ (p.23) e mesmo con certo despotismo (―A profesora 

sacoulle dun tirón os folios que lle ofrecía e comezou a lelos de mala gana‖, p. 88) até 

que os apuntamentos da adolescente supoñen un avance no proxecto no que participa. 

Nese momento, móstralle a súa admiración á rapaza (―–Salve, nova Einstein –exclamou 

entre os risos–, pois claro que está ben. Está perfecto. É o mellor que vin na miña vida‖, 

p. 90), mais con posterioridade amósaselle a Nerea ―excesivamente protagonista da 

rolda de prensa que anunciou o seu descubrimento‖ (p. 96). Trátase por tanto dunha 

personaxe que encarna unha profesión propia das mulleres, aínda que nunha rama das 

menos frecuentadas por estas, e o estereotipo da rivalidade profesional entre as 

mulleres
169

. 

 

Malia o comentado, para os intereses directos deste traballo é más interesante, aínda que 

cun papel totalmente secundario, a personaxe da avoa de Nerea, de quen non se coñece 

o nome e a quen alude en primeiro lugar o fillo, Agustín, e, en segundo, o home, o vello 

Carlos. 

 

Esta muller, que Nerea non chegou a coñecer e que, polas fotos familiares, a 

adolescente supoñía ―unha muller moi seria e de mal carácter, incapaz de esbozar un 

sorriso incluso para a cámara que a inmortalizaría‖ (p. 115), é a ollos do fillo ―unha 
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 A relación entre mulleres reflíctese tamén, ademais da existente entre Nerea e as súas compañeiras 

Alicia e Arancha, coas que comparte o segredo de ter recuperado o tío Agustín e que a axudan a 

escondelo e acompañalo, nas traballadoras da tenda á que acoden para comprar roupa para o mozo 

sindicalista. Estas, animadas polo discurso do tío Agustín, rebélanse ás ordes do encargado que as 

recrimina e mesmo despide sen motivo e que, por outro lado, ―apenas coñece o funcionamento desta 

tenda e trátanos a todas como se fósemos unhas inútiles e por que? Porque iso lle pon‖ (p. 190-191). 

Correspóndese, por tanto, cunha denuncia clara por parte da autora do abuso laboral existente aínda no 

século XXI para as mulleres, aínda que posíbel grazas a un personaxe que anteriormente ―falou dunhas 

tarefas propias das mulleres‖ que estivo a piques de provocar unha folga por parte de Nerea e Arancha 

―ante un machismo tan rancio‖ (p. 185).  
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heroína de verdade, aturando aquelas visitas da policía e inventándose escusas sobre as 

túas ausencias‖ (p. 103), declaracións que a identifican coa roja,unha muller perseguida, 

acosada, pola ideoloxía do home. Para o avó Carlos trátase da muller ―máis íntegra que 

coñecera na miña vida, ademais de moi guapa, todo hai que dicilo‖ (p. 115), unha 

muller á que el non enganou antes de casar, razón pola que ―quero crer que comprendía 

o que facía, aínda que non o compartise‖, pero tamén da que se recoñece que 

seguramente tivo dificultades pois ―é moi distinto cando tes que cargar ti soa cun fillo e 

este comeza a facer preguntas‖(p. 115). 

 

No que ás ilustracións se refire, na cuberta de Un marciano neste mundo aparecen os 

tres personaxes protagonistas da historia: a moza Nerea, o avó Carlos e o tío-avó 

Agustín. A figura feminina preséntase centrada na parte inferior e de cara á persoa que 

mira a imaxe, mentres que as masculinas están 

situadas a cada un dos lados da protagonista e de 

perfil a quen mira, deste xeito a atención céntrase 

nela. Así mesmo, Nerea represéntase con dous 

moños na cabeza, mal sentada e diante dunha 

mesa na que escribe sobre un caderno. Pola súa 

banda, os personaxes masculinos, en segundo 

plano, semellan pola súa postura dirixirse a 

direccións contrarias. No fondo as labaradas dun 

incendio a carón dunha cabina cun ordenador 

sobre a que se sitúan unhas manchas grises dan 

conta da localización da acción. 

 

 

No interior inclúense seis ilustracións, en cinco das cales as personaxes femininas están 

presentes, se ben é certo que na primeira, que representa o encontro da familia de Nerea 

co avó Carlos na estación, e na sexta, que dá conta do enfrontamento entre Agustín e o 

vello empresario, están representadas en segundo plano. A única ilustración que amosa 

só as personaxes femininas é a segunda, na que Nerea é representada, por medio dun 

plano en picado, a compañía de súas amigas, Alicia e Arancha, unha delas fumando. 
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Palabras de pan (2005) 
 

 

No ano 2005 apareceu publicada en lingua galega Palabras de pan (2005)
170

 tradución 

do título castelán homónimo
171

, de Blanca Álvarez (Cartavio-Coaña, Asturias, 1957), 

escritora que, como xa se comentou, se achegou á temática da Guerra civil española en 

varias das súas obras dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil, algunhas delas aínda non 

traducidas ao galego
172

. 

 

Dividida en dezaoito capítulos numerados e un breve epílogo titulado ―Por se un día 

regresases, viaxeiro...‖, Palabras de pan, como sinalou Paula Fernández (2006: VII), 

correspóndese cunha ―novela marcada pola reflexión existencial e o ton lírico‖ que se 
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Trad. Luís Fernández Rodríguez, Pontevedra: Luís Vives/Tambre, n.º 14, 155 pp.  
171

 Palabras de Pan (2005), Zaragoza: Edelvives, col. Alandar, n.º 69, 161 pp.  
172

 Pénsese, por exemplo, en Memoria del infierno (2005), Barcelona: Edebé, col. Periscopio, n.º 87, 141 

pp.; El Maleficio de la espina (2006), Barcelona: Destino, a partir de 14 años, 190 pp., e Del amor y la 

muerte, te hablo (2008), Zaragoza: Edelvives, col. Alandar, n.º 107, 158 pp.  
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desenvolve nos duros anos da posguerra (a finais dos anos corenta) e ten como 

escenario os montes próximos á cidade galega de Vigo nos que sobrevive, entre o medo 

e a miseria, un ―home esfarrapado, famento, vencido e expulsado do mundo‖ (p. 7), 

Santiago Balboa, un fuxido coñecido como o Lapis e buscado intensamente pola garda 

civil porque, nas súas palabras ―perdín a guerra e me neguei a recoñecelo‖ (p. 121). 

Por medio dun narrador omnisciente e, sobre todo, da voz dos personaxes, o lectorado 

coñece como o Lapis, despois de perder os seus últimos compañeiros e tras ―once anos 

batallando nunha guerra que sabe perdida dende moitos anos atrás‖ (p. 15), se ve 

apremado a saír da espesura do monte pola fame e a necesidade de falar con alguén, 

achegándose a Clara, unha nena cega que cada día acode coa súa vaca, Nube, aos pastos 

próximos.  

 

Entre ambos os dous personaxes estabelécese unha relación simbiótica pola cal o fuxido 

lle conta historias a Clara a cambio de que esta lle proporcione alimentos. Deste xeito, 

como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 153), ―ambos reciben 

los ‗alimentos‘ más preciados: el maqui la comida y los cuidados de los que carece su 

cuerpo; la niña, las palabras que la enriquecen, confortan y suplen la falta de vista‖. 

 

Posto que ―unha nena sempre se merece unha boa historia, e un pacto cúmprese‖ (p. 

17), o fuxido convértese na nova voz narradora que lle desvela a Clara nos encontros 

que manteñen historias relacionadas coa súa propia familia, como a dos amores dos seus 

avós Alexandre Balboa e a cubana Doce María e a da súa nai Amelia, e coa doutros 

personaxes, como a do conde Andrea Bassi, que ―pretendía aprisionar o paso do tempo 

nun reloxo para máis tarde manexalo ao seu antollo. A eternidade‖ (p. 69), e a do 

capitán galego Serxio Novoa Castro e do seu irmán Hans Berger, que personifican a 

historia bíblica de Caín e Abel. 

 

Os datos sobre a historia universal presentes nos relatos de Lapis e a construción dun 

abecedario con anacos de madeira para a nena cega (―é lista a rapaza, cega mais non 

parva‖, p. 47) dan conta da vontade pedagóxica deste personaxe, que revela unha 

profunda vocación educadora, a mesma que o envorcou no labor de alfabetización da 

milicia, ―a súa vocación de mestre sen título, a mesma que o bautizou como Lapis entre 

os seus, empeñado como andaba en que todos os milicianos aprendesen a ler‖ (p. 47) e 
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que o sitúa na liña do pensamento daqueles homes e mulleres que loitaron por unha 

España máis igualitaria durante a República e posteriormente durante a guerra. 

 

Ao tempo que a relación de Clara e Santiago se vai consolidando, vaise intuíndo a 

relación paterno-filial que os une, especialmente a partir das digresións do narrador 

omnisciente sobre os pensamentos e recordos que ambos os dous atesouran pero non 

desvelan, e que ambos os dous personaxes descoñecen. Esta ignorancia e estas 

reticencias son clara mostra das consecuencias da guerra que deu paso á desconfianza, a 

busca de elementos de dulcificación dunha realidade por momentos máis dura do que se 

pode soportar e, sobre todo, o silencio, elemento que se impón con forza, símbolo dunha 

ditadura férrea que acala con violencia as voces discordantes (Roig Rechou, Ruzicka 

Kenfel e Ramos, 2012: 154).  

 

En cada encontro que os protagonistas manteñen as súas confidencias van dando paso a 

un maior grao de intimidade no que a palabra se converte en refuxio para ambos os dous 

e que finalmente posibilitará a anagnórise (Equipo Glifo, 1998: 88). Recoñecidos como 

pai e filla, Liberdade, nome verdadeiro da protagonista, e Santiago case non poderán 

gozar do seu reencontro pois a chegada dos gardas obriga a súa separación, mais o 

destino dous dous xa mudou. Para o fuxido, Liberdade converteuse nunha nova forza 

pola que seguir sobrevivindo, mentres que para a adolescente o encontro co pai 

tróuxolle a madurez e abriulle novos horizontes, sobre todo, pola oportunidade de ter 

aprendido a ler. 

 

En definitiva, Palabras de pan correspóndese cunha novela cunha concepción reticular 

da existencia humana na que destaca o valor da educación, da formación e dunha 

sociedade máis igualitaria ao servizo da recuperación da memoria histórica (Roig 

Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 153-154). Unha obra na que a guerra é 

lembrada polos seus protagonistas, aínda que dende un momento histórico (anos corenta 

nos que se sitúa a acción) moito máis próximo ao conflito bélico de 1936 que o da 

maioría das obras analizadas até o momento neste traballo na denominada guerra 

lembrada e só compartido co relato ―De Rodeiro a Casablanca‖, de Historias roubadas, 

da autoría de Fernández Naval. 
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No que ás personaxes femininas se refire, Liberdade é unha das protagonistas da 

historia. Ao igual que Harmonía e Rosa, de Triste armas, ou Picotín, de Tempo 

Rachado, é unha nena da guerra, mais neste caso unha nena á que lle cambiaron o 

nome por outro, Clara, menos significativo e que oculta a ideoloxía da familia, pois o 

seu verdadeiro nome, como lembra seu pai, 

 

 

non é só o nome daquela nena de rizos cobreados, senón a esperanza de 

todos os seus compañeiros mortos no camiño. A esperanza que incitaba á 

súa Laverca a abrir fiestras e aprenderlles as letras aos obreiros que non 

tiñan escola (p. 139).  

 

 

Do mesmo xeito que as protagonistas de Tristes armas, Liberdade debe abandonar por 

causa da guerra o lugar no que reside con súa nai, Madrid, para outro máis seguro, unha 

aldea galega de preto de Vigo e, igual que a protagonista de Tempo rachado, lembra a 

guerra, mais a diferenza desta última dunha maneira difusa: 

 

 

Da viaxe non dou lembrado nada, tan só trens, camións, camiños 

enlamados, vilas cheirando a cinza; e que foi longa, moi longa, que case 

ninguén nos axudaba porque todos andaban aterrorizados contando historias 

terribles (....) e que durmiamos en gabias cubertas con pólas... E que tiñamos 

moita fame (p. 117). 

 

 

Este último recordo identifica a Liberdade cunha nena da fame, mais a diferenza de 

Picotín, a gana de comer non se converte para Liberdade nunha obsesión, xa que esta 

lémbraa vagamente nos longos días de encerro nos sotos e non como ―un xinete do 

inferno enviado para acabar co mundo‖ senón como ―un rumor incesante e doroso no 

estómago‖ (p. 13) que agora a súa vaca Nube non consentiría. 

 

Chamada a resistir até o momento en que Santiago regrese de México en 1962 para 

reencontrarse con ela cun método de lectura para cegos, tal como se informa no epílogo 

final, o seu paso de nena a muller (―a súa nenez quebrouse para sempre diante do 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

240 

segredo que debe gardar para salvar o fuxido narrador doutros universos‖, p. 38; ―nena 

que naceu muller nuns días e aferra a súa nova identidade naquela chapa de latón‖, p. 

115) desvela o afán de protección dos seus avós, sobre todo da avoa Lorenza, para quen 

algo que sería motivo de ledicia se volve tristura porque ―vai ser unha muller, mais soa 

e cega‖(p. 83). Tamén dá conta das humillacións ás que son sometidos os vencedores, a 

resignación destes para sobrevivir, pero sobre todo a esperanza no futuro e a fortaleza 

dunha nena que se fai muller para continuar unha saga pois está ―plenamente 

incorporada ao moi longo ronsel de mulleres que a precederon e gravaron as lembranzas 

da súa sabedoría no ventre da súa mai‖ (p. 53). 

 

Porén, esta adolescente de trece anos é destacábel porque encarna unha nena da guerra 

cunha discapacidade, a cegueira, ao aparecer descrita como nena de ―ollos quietos, 

claros coma o mel do monte, e apagados‖ (p. 15) que perdeu a vista nove anos atrás, 

―noutra vida, nunha cidade desolada e abandonada, cando aínda estaban os brazos da 

nai, Camila, para cubrir os seus medos, cando aínda agardaban o regreso do pai‖ (p. 12).  

 

A estas personaxes poden engadirse, para os intereses máis directos deste traballo, as de 

Camila, a nai da protagonista, e Lorenza, a avoa. A primeira, tamén chamada por Lapis 

―a miña Laverca‖, encarna a mestra republicana, profesión á que accede grazas á axuda 

do boticario do lugar, pois ―¡Era espelida a nena e ávida de coñecer, sempre a preguntar, 

cos ollos abertos como pratos‖ (p. 40), e compartida con outras personaxes de obras 

comentadas con anterioridade, tales como Carmiña, de Tristes armas, de Marina 

Mayoral, e Sara Salgueiro, de ―A memoria dos soños rotos‖ e Noite de voraces 

sombras, de Agustín Fernández Paz. 

 

Rapaza fermosa que como mestra voluntaria, gasta o seu lecer ensinando os obreiros 

analfabetos ―para devolver parte do recibido‖ (p. 79), durante a guerra segue exercendo 

a súa vocación nos sotos, cando as bombas non paraban, léndolles a quen non saben as 

poucas cartas que chegan das frontes e aprendéndolles a ler ás mulleres analfabetas, 

ensinándolles deste xeito a ―abrir ventás‖ (p. 116).  

 

Pasados os anos, tras a explosión que deixa cega á filla e advertida de que Madrid vai 

caer en poucas semanas e de que non se van salvar os que sinalaron a prol da República, 

regresa á casa paterna ―derrotada e acubillando no colo a nena cega‖ (p. 41). Con todo, 
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até a súa prematura morte por causa da tise, mantén o espírito compartido co home que 

a anima a lerlle á filla os ―libros que se salvaron en Madrid‖ (p. 43), a contarlle historias 

ao oído á nena cobizosa de contos ao tempo que a transmitirlle a esta a valía do pai: 

 

 

lembra que o teu pai, digan o que digan, foi un home bo e xeneroso, un 

marabilloso tolo que voaba cando bailaba e soñaba cun mundo xusto. Mais, 

agora, a súa memoria só nos pertence a nós as dúas, imos convertelo nun 

terrón de azucre, ímolo agachar coa nosa lingua, así vai ir desfacéndose e 

quedará oculto nas nosas veas..‖. (p. 45). 

 

 

A segunda, Lorenza, é avoa protectora que exerce de nai da protagonista e ―vive 

axexando sombras capaces de magoar a nena, esa nena que chegou con outro nome, un 

deses que agora non deben pronunciarse‖ (p. 41). Familiar directo de roxas, a filla 

Camila e a neta Liberdade, é unha muller que ten medo mesmo de falar soa e a quen 

non lle doe a morte, que xa intúe, senón a orfandade da neta a quen trata de evitarlle o 

coñecemento da existencia dun pai ―cuxa cabeza ten prezo e aparece nas listas dos 

gardas civís‖ (p. 42).  

 

Aínda que está ―convencida de que cómpre pactar cos gañadores para salvar a neta‖ (p. 

38) ante a presenza do xenro coa neta no colo ―adopta o aire pragmático de todas as 

mulleres que han de sobrevivir á tolería dos homes‖ (p.136), convídao a entrar no seu 

fogar e mesmo insiste en que nel permaneza. Á mañá seguinte abastece a ambos de 

comida, mais este feito non a converte en personificación das militantes da 

solidariedade. Lorenza é só unha muller con medo.  

 

De igual maneira que Camila e Lorenza son significativas por representar os abusos 

sobre as mulleres durante a guerra e inmediata posguerra as mulleres peladas, ás que 

afeitan a cabeza porque ―din, colaborou cos roxos‖ (p. 145) e, de maneira especial, a 

mestra fuxida recollida polo cura don Cibrán á que ―atraparan horas antes no monte, á 

que golpearon atada a un pau e alí mesmo lle raparon a cabeza mentres o sarxento 

Dionisio Teja a insultaba coma se fose unha bruxa‖ (p. 145). Non obstante, esta 

tipoloxía de mulleres xa presente no corpus analizado por medio de María Prieto, a 

mestra de Carral, de Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz, é 
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complementada agora coa das mulleres fuxidas, as guerrilleiras do monte que aquí se 

intúe.  

 

Así mesmo, en Palabras de pan, amais destas personaxes, como acontecía na obra xa 

comentada As fontes do destino da mesma autora, existen moitas outras chamadas polo 

nome propio ou por un nome taxonómico que amosan a homenaxe que a autora lle 

rende ás mulleres, aos labores que estas realizan, os abusos que padecen etc. Son bos 

exemplos os de Doce María, a avoa cubana de Lapis, muller vixiada e desexada por 

aquel home, Silverio Torral, que se debatía ―entre o orgullo de procrear un anxo e a 

avareza de facelo seu‖ (p. 26), e que xoga a escasa liberdade que este lle concede para 

escapar co seu amor; a negra Persea, a escrava que arroupa a orfandade de Doce María e 

intercede, cal Celestina, nos seus amores; tamén Amelia, a nai de Lapis, viúva dun 

mariñeiro desaparecido que só lle concede descanso ás mans o domingo pois os 

restantes días vendía sardiñas ―voceando polos camiños‖ ou levaba a cabo ―longas 

xornadas en todos os oficios secundarios que lles deixa o mar ás viúvas e aos orfos‖ (p. 

99).  

 

A estas súmanse moitas outras como as mulatas obrigadas a aturar a luxuria e as 

interminábeis bebedeira do pai de Doce María; aqueloutras que ―choraban en silencio, 

coma se tamén estivese prohibida a queixa‖ (p. 13); as mulleres dos mariñeiros, ―femias 

con vocación de loito, que o son mesmo en vida dos seus homes, como agardando o 

momento en que o mar haberá de enterralos nas súa entrañas‖ (p. 99) ou as 

colleitadoras, que ―descubriron o poder das sementes e crearon con pacientes mans a 

quimera do pan capaz de transformar o mono en anxo‖ (p. 143). En definitiva, as 

mulleres  

 

que o mundo sempre ha estar en débeda con elas, capaces de crear vida e 

acochala, de cultivar trigo e amasar pan, de curar coas suas mans e a súa 

vixilia, de poñer riso e esperanza sobre as ruínas e o desastre. Capaces de 

conducir cara á saída do labirinto. As mulleres (p. 58).  

 

 

No que ás ilustracións se refire, Palabras de pan, como a maioría das obras comentadas 

deste corpus, non presenta debuxos interiores. O deseño da cuberta de GELV, sobre 

unha fotografía de Index, evoca unha época concreta na cal transcorre o relato e unha 

situación dura da nosa historia. Nela reprodúcese un exemplo da ―Cartilla de 
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racionamiento‖, oficial en España dende o ano 1939 até 1952
173

. Polo dito, non aparece 

ningunha referencia directa nesta obra ao conflito bélico do 36 nin á visualización das 

mulleres.  

 

 

                                                 
173

 A distribución dos alimentos racionados caracterizouse pola mala calidade dos produtos e puxo de 

manifesto a corrupción xeneralizada e, sobre todo, o estraperlo. 
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A lingua das bolboretas (2005) 
 

 

No ano 2005 saíu tamén a lume A lingua das bolboretas (2005)
174

, de Manuel Rivas (A 

Coruña, 1957)
175

, escritor que no sistema literaria infantil e xuvenil galego se sitúa 

―Entre os autores que se iniciaron na literatura institucionalizada pero que establecen 

‗conexións xeracionais‘ coa súa propia xeración biolóxica‖, a do ―Xeración do 68‖, e 

que seguen publicando para os máis novos no século XXI (Neira Rodríguez, 2015: 

367). 

 

A lingua das bolboretas correspóndese cunha adaptación para o lectorado máis novo 

dun dos contos incluídos na obra do autor coruñés Que me queres amor? (1998), 

recoñecida no ano 1995 co VII Premio de Narrativa ―Torrente Ballester‖ e en 1996 co 

Premio Nacional de Narrativa
176

, mais, como sinalaron María Jesús Agra, Carmen 

Franco Vázquez e Blanca-Ana Roig Rechou (2010), cunha adaptación baseada 

fundamentalmente na composición paratextual das edicións, xa que a narración textual 

non varía. 

 

Este álbum, ilustrado por Miguelanxo Prado, constitúe unha das poucas obras que 

abordan a Guerra civil española e as rupturas que provocou na sociedade do momento 

no marco do subsistema denominado ―Literatura Infantil‖ (Roig Rechou, 2010, 2012, 

2013). 

 

                                                 
174

 Ilust. Miguelanxo Prado, Vigo: Editorial Galaxia, 34 pp. Entre outros idiomas aos que está traducida, 

atópase o portugués: A Língua das Borboletas (2006), ilust. Miguelanxo Prado, trad. Isabel Ramalhete, 

Porto: Ambar, lingua na que a edición ―difere consideravelemnte da que circula na Galiza‖ (Ramos, 2008: 

350); o bretón, Teod ar Balafenned (2009), trad. Mark Kerrain, An Alarc‘h de Lannuon, e o tetún, unha 

das linguas oficiais existentes en Timor Leste, lugar no que a obra, co título Bolboleta sira-nia nanál/A 

língua das borboletas, incorporou unha guía didáctica para escolares, foi lectura obrigada nas aulas, así 

como a primeira obra orixinal nunha das linguas do Estado español en ser traducida a esta lingua.  
175

 Narrador, poeta, ensaísta e xornalista é autor dunha prolífica obra literaria en lingua galega que foi 

recoñecida con numerosos premios e traducida a múltiples linguas, como é o caso de Que me queres, 

amor? (1996), coa que gañou diversos premios. Para o público infantil publicou Todo ben: Travesía e 

disfrace de Marcos Andrade (1985), Bala Perdida (1996), A lingua das bolboretas (2005) e O sombreiro 

chichiriteiro (2009).  
176

 A partir de varios relatos desta obra o director José Luís Cuerda realizou en 1999 a película La lengua 

de las mariposas, que conta con tradución ao galego e que recibiu na XIV edición dos Premios Goya o 

premio ao mellor guión adaptado. 
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Ambientado na Galicia dos anos trinta, nun lugar do que non se coñece o nome mais 

que podería identificarse con calquera da zona occidental galega polos trazos dialectais 

aos que se alude
177

, o relato está narrado en primeira persoa por Pardal, o protagonista 

da historia, que dende a madureza evoca os recordos da súa infancia, especialmente os 

asociados coa súa chegada á escola cando contaba con seis anos e a experiencia escolar 

vivida da man do mestre don Gregorio.  

 

Pardal, que equivale ao castelán ―gorrión‖ e a quen todos chaman dese xeito por pasar 

―gran parte do día a corricar pola Alameda‖ mentres ―Outros nenos da miña idade xa 

traballaban‖ (p. 6), recorda con nostalxia como antes de estar escolarizado o seu pai lle 

falaba dunha escola aterradora, na que o castigo e a disciplina se convertían en tortura e 

eran motivo de pánico. Este testemuño paterno, unido aos constantes ―¡Xa verás cando 

vaias á escola‖ (p. 6), e ao coñecemento doutras ―historias de nenos que fuxían ao 

monte para evitar aquel suplicio‖ (p. 6) provoca que o o rapaz mexe por el na aula 

diante de todos os compañeiros, despois de terlle preguntado o mestre polo seu curioso 

nome de paxaro, e que fuxa espavorecido por medo á reacción do mestre: 

Fuxín. Botei a correr como un toliño con ás. Corría, corría como só se corre 

en soños e vén tras dun o Sacaúntos. Eu estaba convencido de que iso era o 

que facía o mestre. Vir tras de min. Podía sentir o seu alento na caluga e o 

de todos os nenos, como manda de cans á caza dun raposo. Mais cando 

cheguei á altura do palco da música e mirei cara atrás, vin que ninguén me 

seguira, que estaba só co meu medo, empapado de suor e mexos (p. 10). 

 

 

Esta primeira experiencia contrasta coas posteriores que Pardal lembra e nas que don 

Gregorio se amosa como un mestre bondadoso e comprensivo que lle abre un amplo 

universo de coñecementos, entre os que se atopa, por exemplo, a existencia da lingua 

das bolboretas, curiosidade científica que o profesor quere compartir cos seus alumnos. 

Deste xeito, como se sinalou en Roig Rechou, Ruzicka Kenfel e Ramos (2012: 210),  

 

 

                                                 
177

 Pódese intuír polos recordos do pai quen: ―O meu pai contaba como un tormento, como se lle 

arrincasen as amígdalas coa man, a maneira en que o mestre lles arrincaba a gheada da fala para que non 

dixesen aghua nin ghato nin ghracias‖ (p. 6) 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

246 

la evocación del microcosmos escolar se convierte en elemento central de la 

obra y a través de este retrato se presenta a un docente preocupado por 

estimular a su alumnado y por hacerle consciente de todo lo que les rodea, 

especialmente a través del estudio de la naturaleza y los insectos más 

próximos de su entorno. 

 

 

O interese do protagonista pola bicharía lévao a unirse máis ao mestre, pois 

 

 

Tal era o meu interese que me convertín no subministrador de bichos de don 

Gregorio e el acolleume como o mellor discípulo. Había sábados e festivos 

que pasaba pola miña casa e iamos xuntos de excursión. Percorriamos as 

beiras do río, as gándaras, a fraga, e subiamos ao monte Sinaí. Cada viaxe 

desas era para min como unha rota do descubrimento (p. 22)  

 

 

O pequeno Pardal comeza a ser consciente de que grazas ao mestre sabe cousas 

importantes do mundo que o rodea e que seus pais descoñecen, ao tempo que detecta, 

polas conversas dos adultos, as diferentes ideoloxías que o rodean: a daqueles que 

defenden a República, entre os que se atopan o mestre don Gregorio e seu pai, xastre de 

profesión, para quen ―Os mestres non gañan o que tiñan que gañar‖ pois ―Eles son as 

luces da República‖ (p. 24) e que agasalla ao profesor cun traxe novo, e a daqueloutros 

que miran aquel réxime con reticencias cando non se opoñen a el totalmente, entre eles 

a nai do protagonista. 

 

Coa chegada da guerra todo o universo que rodea a Pardal, lembra o protagonista, 

rómpese: 

 

 

Algo estraño estaba a suceder. Todo o mundo parecía ter présa, mais non se 

movía. Os que miraban cara adiante, daban a volta. Os que miraban para a 

dereita, viraban cara á esquerda. Cordeiro, o recolledor de lixo e follas 

secas, estaba sentado nun banco, preto do palco da música. Eu nunca vira 

sentado nun banco a Cordeiro. Mirou cara arriba, coa man de viseira. Cando 

Cordeiro miraba así e calaban os paxaros era que viña unha treboada (p. 26) 
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Trátase dun recordo que amosa claramente a instalación do medo, a desconfianza, o 

receo etc. nos veciños do lugar. Sentimentos que se estenden ao fogar do protagonista, 

onde a nai toma a iniciativa. 

 

A necesidade imperiosa de saír á rúa e amosar xenreira a aqueles que os fascistas teñen 

detidos no concello para preservar a familia pon a Pardal perante  

 

 

O alcalde, os dos sindicatos, o bibliotecario do ateneo Resplandor Obreiro, 

Charli, o vocalista da orquestra Sol e Vida, o canteiro a quen chamaban 

Hércules, pai de Dombodán... E ao cabo da cordada, chepudo e feo como un 

sapo, o mestre (p. 32). 

 

 

Nese ambiente de ―silencio grave, de Semana Santa‖ no que ―A xente non se saudaba‖ 

(p. 30), Pardal toma conciencia, a pesar da súa curta idade, da ruptura social que supón 

o conflito bélico e que se manifesta en que ―Pouco a pouco, da multitude foi saíndo un 

ruxerruxe que acabou imitando aqueles alcumes. ‗¡Traidores! ¡Criminais! ¡Roxos!‖ (p. 

32). 

 

Instigado polo seu pai, e este pola muller, entre a rabia e a impotencia, Pardal acaba 

lanzando pedras contra o camión que leva detido ao home que durante un tempo lle 

descubrira o mundo e murmurando ―con rabia: ‗¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!‖ (p. 34). 

 

No fin de contas, a Lingua das bolboretas é un novo exemplo de guerra lembrada que 

constitúe, como sinalou Ana Margarida Ramos (2008: 346), ―um apelo à tolerância e à 

memória e um tributo à figura do professor como elemento determinante da formação 

da criança, da sua mentalidade e dos seus afectos‖. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, é a nai do protagonista quen vai adquirindo 

maior presenza na obra conforme a trama avanza. Personaxe da que se descoñece o 

nome, encarna un rol tradicional, semellante ao de María, a nai de Moncho, da obra de 

Neira Vilas xa analizada neste traballo e ao de Fina, a nai de Xoán, da obra de Jaume 

Cela, pois é, por exemplo, a encargada de velar polo sono do neno despois da súa fuxida 

da escola, quen o acompaña novamente á escola, quen o advirte dos perigos etc.  
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Influenciada pola igrexa, ―mentres pasaba o ferro pola roupa que papá cosera durante o 

día‖ (p. 16), interésase polo que aprende na escola o rapaz, mais é curioso que, antes de 

lle preguntar se lle gustou ir ou non, lle pregunte se rezou.  

 

Aínda que casada cun republicano, manifesta a súa desconfianza e medo ás posíbeis 

consecuencias que se poidan derivar da nova orde política: ―¡A República, a República! 

¡Xa veremos onde vai parar a República!‖ (p. 24). A súa postura contraria á do home é 

clara para Pardal, quen lembra  

 

 

O meu pai era republicano. A miña nai, non. Quero dicir que a miña nai era 

de misa diaria e os republicanos aparecían como inimigos da Igrexa. 

Procuraban non discutir cando eu estaba diante, mais ás veces sorprendíaos 

(p. 24). 

 

 

Coa chegada da guerra, mentres o pai se amosa abatido e taciturno, a nai reacciona con 

decisión e instinto de supervivencia facendo desaparecer calquera obxecto que poida 

comprometelos, á vez que obriga ao home e ao fillo a facer cousas que antes non facían: 

Hai que queimar as cousas que te comprometan, Ramón. Os periódicos, os 

libros Todo. 

 

Foi a miña nai a que tomou a iniciativa aqueles días. Unha mañá fixo que o 

meu pai se arranxase ben e levouno con ela á misa. Cando volveron, 

díxome: ‗Veña, Moncho, vas vir connosco á alameda‘. Tróuxome a roupa 

de festa e, mentres me axudaba a anoar a gravata, díxome en voz moi grave: 

‗Recorda isto, Moncho. Papá non era republicano. Papá non era amigo do 

alcalde. Papá non falaba mal dos curas. E outra cousa moi importante, 

Moncho. Papá non lle regalou un traxe ao mestre (p. 30). 

 

Esta personaxe, que incita o home a insultar os republicanos apresados (―Berra ti tamén, 

Ramón, polo que máis queiras, ¡berra! (...) ¡Que vexan que berras, Ramón, que vexan 

que berras‖ (p. 32), podería dicirse que está de acabalo entre o rol tradicional e o de 

esposa-nai que o franquismo promoverá e que xa estaba presente en obras 

anteriormente analizadas neste traballo. 
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Este volumen conta con ilustracións feitas polo artista Miguelanxo Prado. Na cuberta 

reprodúcese un dos debuxos interiores no que o mestre lle ensina ao pequeno Pardal a 

bolboreta que ten sobre a man. No interior, de dezaseis ilustracións que o volume acolle, 

só unha representa á personaxe feminina que adquire certo peso na obra. Trátase dunha 

ilustración na que, por medio dun picado, se observa á nai pasando o ferro a un pantalón 

sobre a mesa da cociña e fronte a ela ao pequeno protagonista, a quen, a diferenza da 

nai, se lle ve minimamente o rostro.  

      

No que ao conflito bélico se refire só tres ilustracións se poden relacionar con el, ao 

amosar personaxes masculinos identificados con trazos propios de militares: uniformes, 

bandeiras, pistolas etc. 

 

Recóllense afirmacións de Rivas e Prado que coinciden en afirmar que o debuxo dos 

personaxes é máis próximo ao texto que os caracteres da versión cinematográfica da 

obra. 
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A sombra descalza (2006) 
 

 

No ano 2006 publicouse a novela gañadora do Premio Lazarillo de Literatura Xuvenil 

2005
178

, A sombra descalza (2006)
179

, de An Alfaya, nome literario de María de los 

Ángeles Alfaya Bernárdez (Vigo, 1964)
180

, escritora da ―Xeración dos 90‖ que se 

iniciou na Literatura Infantil e Xuvenil galega na última década do século XX e cuxa 

produción se consolidou no século XXI ao ser recoñecida polo lectorado e pola crítica 

(Mociño González, 2015: 332-333). 

 

Novela publicada nunha colección de fronteira, como a maioría das analizadas neste 

corpus, é para Isabel Soto López (2006) unha obra na que o conflito bélico se presenta 

como pano de fondo, no que se atopan os alicerces da traxedia, e na que o interese 

fundamental se centra ―no tratamento da vida das mulleres da familia, sometidas ao 

castigo e ao rancor‖. Para Roig Rechou (2008: 79-85) encádrase no grupo denominado 

―Sombras e descubertas‘ da Guerra Civil‖ no que os protagonistas adolescentes son os 

que descobren a incidencia do conflito bélico no seo da súas familias, nos grupos 

sociais, nas amizades etc., cuestións ocultas polos adultos para evitar vinganzas e 

repercusións, e no que tamén se sitúan outras obras xa analizadas neste traballo tales 

como A teima de Xan, de Antonio García Teijeiro, e ―A memoria dos soños rotos‖ e 

Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz. 

 

A sombra descalza é unha novela de iniciación que, á maneira dun thriller (Montse 

Pena Presas, 2006), amosa como ―a defensa férrea e atemporal dunha ideoloxía, a 

                                                 
178

 A este recoñecemento de ámbito nacional, que tamén galardoou neste século XXI as obras de autoría 

galega Chinto e Ton (2001), de Gloria Sánchez; Amar e outros verbos (2002), de Ana María Fernández; A 

noite da raíña Berenguela (2005), de Xosé A. Neira Cruz, e O pintor do sombreiro de malvas (2010), de 

Marcos Calveiro, seguíronlle outros tales como o Premio Xosé Neira Vilas ao Libro Infantil e Xuvenil do 

Ano 2006; o White Ravens 2007 e Lista de Honra do IBBY 2008. 
179

 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 92, 133 pp. Conta con tradución ao castelán, 

La sombra descalza (2006), trad. Ánxela Rodríguez, Madrid: Editorial Bruño, col. Paralelo cero, n.º 54, 

129 pp. 
180

 Realizou estudos de Maxisterio na Escola de Formación do Profesorado de Vigo e de Criminoloxía na 

Universidade Complutense de Madrid, ámbito este último no que traballou profesionalmente durante 

anos. Moi ligada ao teatro (participou, por exemplo, na constitución do Teatro Avento de Vigo), ademais 

de publicadas na Literatura Infantil e Xuvenil galega tamén deu a lume obras para a literatura 

institucionalizada ou de adultos. Entre os premios que a súa obra infantil e xuvenil mereceu encóntranse, 

entre outros, o Primeiro premio da Mostra de Teatro Infantil ―Xeración Nós‖, Premio Merlín de Literatura 

infantil 1997), Premio Guía 2005, o Xosé Neira Vilas 2006 ao mellor libro infantil e xuvenil e o 

Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil 2007.  
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incomprensión e a falta de vontade para perdoar poden levar a unha familia, en 

particular, e a unha sociedade, en xeral, cara a unha convivencia asfixiante, daniña e 

dolorosa‖ (Agrelo Costas e Mociño González, 2008). Os peritextos somerxen xa o 

lectorado no universo feminino. Así o da dedicatoria: ―Ás mulleres de ollada asolagada, 

que calaron segredos e hoxe falan‖, que é o máis significativo e no que de maneira máis 

explícita se denuncia a opresión da muller ao longo de moitos anos. Ou a cita ―Los 

zapatos que dejaste/ calzan pasos en el aire/ que el silencio me obliga a escuchar‖, de 

Estúpida manía circular (1973), de Luís Eduardo Aute (Eulalia Agrelo Costas e Isabel 

Mociño González, 2008: 200),  

 

Ao longo de trinta e un capítulos breves sen titular,  por medio dun narrador 

omnisciente e, sobre todo, pola voz dos personaxes, o lectorado coñece unha trama que 

ten as súas raíces durante a Guerra civil, contenda que provocou feridas que chegan á 

actualidade nos membros dunha mesma familia, a familia Contreras Soler. 

 

A encargada de descubrir esas úlceras é Elsa, unha adolescente que, a partir da morte da 

súa tía avoa Sagrario, procura a resposta a moitas actitudes, comportamentos e relacións 

do seu ámbito familiar. Unha moza que, como sinalou Roig Rechou (2008: 83), 

 

 

é a encargada de descubrir a orixe de tanta sombra familiar, de tanta tristeza, 

ocultamentos e silencios, que nun primeiro momento parecen debidos a 

ideoloxías encontradas, pero en realidade proveñen de renuncias das 

mulleres por mor do malvado herdo que deixou a Guerra Civil: frustracións 

amorosas, exilios interiores, emigración, vinganzas etc., entre vencedores e 

vencidos. Rancores que non rematan coa morte da súa tía avoa Sagrario, 

unha pantasma que sempre andaba descalza e á que, xa finada, lle poñen uns 

zapatos de veludo, feito que desencadea a inquedanza de Elsa cando 

comproba, tras descubrir os misterios familiares, que talvez non haxa 

solución e a condena se perpetúe no tempo.  

 

 

Ao xeito das novelas por entregas do XIX, esta obra, de concepción fílmica (Agrelo 

Costas e Mociño González, 2008), que foi moi atendida pola crítica
181

, constitúe un 

novo exemplo de guerra lembrada no que se lle presenta ao lectorado unha familia que 
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 A súa recepción pode seguir en Blanca-Ana Roig Rechou (2006-2013). 
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pode simbolizar a ruptura da sociedade en dous bandos, o dos vencedores, fascistas, e o 

dos vencidos, republicanos, mais que  

 

 

no momento actual se converte, paradoxalmente, nunha correlación de 

forzas inversas, pois no núcleo familiar aqueles que por algún motivo 

estaban relacionados cos vencedores da contenda bélica, agora son os 

vencidos e silenciados (Sagrario e Esperanza), mentres que os que entón 

foran vítimas, agora exercen o poder e o sometemento (Xuliano e Amadora) 

(Agrelo Costas e Mociño González, 2008: 197). 

 

 

No que ás personaxes femininas se refire, pódese dicir que nesta obra todas elas son 

protagonistas.  

 

A muller máis nova da familia Contreras Soler é Elsa, unha adolescente de dezaseis 

anos que vive cos pais, cos avós paternos e coa tía avoa Sagrario. Consciente do 

ambiente de resentimento no que viviu toda a súa vida e de que na súa familia existen 

moitos silencios, culpas, rexeitamentos e segredos que provocan grandes tensións 

internas entre os seus membros, a moza busca respostas, sobre todo, a partir da morte da 

tía Sagrario, quen, malia deambular toda a súa vida descalza pola súa casa, no leito de 

morte loce uns fermosos zapatos de tacón.  

 

Esta contradición esperta nela as ansias de saber máis, de ir conformando unha imaxe 

máis clara do mundo que a rodea e tamén das persoas da contorna. Por iso, só coa súa 

insistencia e empeño en coñecer a verdade chegará a descubrir que todos gardan algún 

segredo; que dun xeito ou doutro, a familia segue padecendo as consecuencias dun 

enfrontamento bélico que deixou demasiadas feridas abertas. 

 

Observadora da realidade que a rodea, é unha adolescente curiosa que esixe respostas e 

quere saber e que, por moi dura que a verdade familiar lle resulte, se enfronta a esta e 

mesmo ao patriarca da familia, o avó Xuliano, que humillou, dunha ou doutra maneira, 

a todas as mulleres Contreras Soler que a precederon.  

 

Elsa descubrirá, e grazas a ela o lector, as razóns polas que os seus avós consideran á 

nora, Esperanza, nai de Elsa, unha ―morta de fame‖; os motivos polos que a tía Florinda 
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casou cun señor maior ca ela, Bieito Nogueira, ao que non amaba e o porqué de que a 

tía Sagrario fose repudiada entre os seus. Deste xeito, compón pouco e pouco o retrato 

do universo familiar e Elsa advirte que na casa 

 

 

se sementaran moitas coitas que seguían deambulando polo ambiente nos 

ollos das mulleres que a habitaron ou que aínda vivían nela. Dende a avoa 

Amadora, que chorou os mortos da guerra e culpou os vivos de seguir 

existindo, ata Sagrario, que sufriu enterrada en vida por cometer un inocente 

pecado; pasando por Florinda, a quen lle roubaron o amor deixándoa seca, 

ata a súa nai Esperanza, que sentiu nas súas carnes todo o rancor do avó 

Xuliano por casar con Fernando, vindo de onde viña (p. 108).  

 

 

En definitiva, esta personaxe representa a xeración máis nova da familia Contreras 

Soler, a nova actitude xeracional na que se delega o dereito a saber e a descubrir os 

segredos do pasado para poder vivir en paz. Elsa é un exemplo máis da moza 

adolescente que recupera o pasado que lle é ocultado, unha desveladora do significado 

dos silencios, unha tipoloxía de mulleres xa presente nas obras de Agustín Fernández 

Paz analizadas.  

 

As personaxes da avoa Amadora e da tía Sagrario representan as mulleres que viviron a 

guerra.  

 

A primeira delas, Amadora, é a transmisora do pasado, dunha época de vencedores e 

vencidos, para quen, nunha declaración que tomará sentido ao longo da obra,  

 

 

a guerra é unha femia maldita que casa coa morte. Con ela trae desgrazas e 

converte ás persoas en animalias. Son poucos os que poden afirmar que non 

se deixaron arrastrar pola súa tiranía e cometeron actos dos que logo 

quixeron arrepentirse... Custa moito erguer a cabeza cando ás rémoras pesan 

tanto... Pero por enriba de todo eu sempre defendín a vida dous meus (p. 

13). 

 

 

Unida á palabra guerra a personaxe de Amadora asóciase tamén á palabra fame, pois 
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Amadora adoitaba acudir á palabra fame como unha exhalación, e mentres a 

pronunciaba os seus ollos fuxían cara ao fumegante prato (…). Elsa 

descubría na ollada da avoa unha chispa de avidez onde brillaban faíscas de 

dor. A fame doutra época fora tan devastadora que con frecuencia á palabra 

guerra se lle unía outra, enfermidade, moitas veces acompañada dun cruel 

adxectivo: incurable‖ (pp. 12-13).  

 

 

Durante a guerra e a dura posguerra, non dubida en dedicarse ao estraperlo para levar a 

diante a familia (actividade que mostra un papel activo, xeralmente relacionado co 

mundo masculino, aínda que normalmente apoiado polo feminino), pero tamén é o 

momento no que se converte nunha tirana (coma o seu home Xuliano) ao propiciar o 

ostracismo e rexeitamento familiar da súa irmá menor, Sagrario, e, posteriormente, ao 

permitir o casamento da súa filla Florinda cun home ao que non ama.  

 

Conforme se desenvolve a trama descóbrese en Amadora un ser atormentado, unha 

vítima da sociedade machista na que lle tocou vivir pola que o lectorado chega a sentir 

certa compaixón, sobre todo no monólogo final da obra no que a personaxe lle 

recrimina ao seu home as humillacións e o adulterio cometido, pero no que tamén 

recoñece a súa culpa.  

 

Malia semellar unha muller forte, superior aos ollos dos máis achegados, Amadora só 

amosa valor cos débiles pero carece del ante o seu marido. Remata enfrontándose á súa 

verdade, recoñecendo a súa culpa, pero lamentabelmente faino cando Xuliano xa 

morreu e non hai consecuencias posíbeis. Quizais un pouco tarde e por unha escusa 

débil: o amor a un home.  

 

Pola súa banda, Sagrario, a tía avoa de Elsa, é a principal, aínda que non a única, 

―sombra‖ da familia Contreras Soler. Trátase dun ser marxinal e marxinado que 

deambula pola casa cos pés descalzos (de aí o título da novela) e non posuirá certa 

dignidade até o momento da súa morte.  

 

Aos ollos da súa irmán Amadora, é a causante de todos os males da familia, mentres 

que a ollos da súa sobriña Florinda Sagraio é unha vítima dos pecados de xuventude, así 

como cómplice dos pecados propios. Pola súa parte, aos ollos de Elsa, é un ser 
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enigmático ao que teme por momentos, pero cuxos comportamentos a intrigan; cando 

nota que, por exemplo, Sagrario sempre tomaba asento nunha esquina da cociña e 

esperaba a que Amadora lle servise as sobras, como se fose unha cadela, cando os 

restantes membros da familia xa almorzaran, comeran ou cearan. 

 

Aparentemente, Sagrario é débil (física e psiquicamente), non obstante é quen transmite 

maior fortaleza ao lectorado ao ser a única das mulleres que asume as consecuencias dos 

seus actos. Consciente das súas culpas e de que súa irmá Amadora coñece a infidelidade 

do seu home co seu propio sangue, acata o mandato da irmá maior cando esta a obriga a 

calzar os zapatos dunha moza republicana asasinada polos fascistas o día do seu 

vixésimo aniversario, acto que ambas saben que para Xuliano (marido de Amadora e 

amante de Sagrario) será un grave delito e que converterá á que leve eses zapatos na 

representante dun sacrilexio á memoria dos caídos. 

 

En conclusión, Sagrario é unha exiliada interior, figura feminina inexistente até o 

momento no corpus analizado, aínda que si con representación no ámbito masculino 

(pénsese no tío Camilo, o Peixoto, de A teima de Xan, de Antonio García Teijeiro.  

 

Finalmente a tía Florinda e Esperanza, a nai de Elsa, representan a xeración que, como 

Cristina, nai de protagonista de Noite de voraces sombras, de Fernández Paz, non 

viviron a guerra, pero calaron as súas atrocidades. 

 

A primeira delas, a tía Florinda, é outra vítima máis da sociedade machista e 

falocéntrica na que vive Elsa. Por causa das débedas adquiridas por seu pai vese na 

obriga de casar cun home maior ca ela, Bieito Lobeira, un rico empresario ao que non 

ama, renunciando en consecuencia ao seu verdadeiro amor. 

 

Durante anos adopta aparentemente o rol de muller-esposa-nai que socialmente lle 

corresponde, mais, axudada da complicidade da tía Sagrario, mantén correspondencia 

postal co home que ama, emigrado na Arxentina, e co que ten a esperanza de conseguir 

a felicidade. Non obstante, sometida de por vida a un home seco e frío que terminou coa 

súa xuventude, é finalmente derrotada polo destino e mesmo humillada polo seu home 

que, coñecedor da morte do amor de xuventude da súa muller e da esperanza desta nun 
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próximo reencontro co amor da súa vida, bótaa da casa cunha maleta baleira e cunha 

carta que leva a noticia do falecemento do seu rival.  

 

Trátase dunha personaxe feminina que representa a muller obxecto, pois serve como 

moeda de cambio dos intereses do pai. 

 

A segunda, Esperanza, a nai de Elsa, representa a submisión. Desprezada totalmente 

polos seus sogros por ser membro dunha familia do bando vencedor na guerra, soporta 

en silencio os desprezos destes por amor a seu home e por protexer a súa filla, coa que 

se mostra comprensiva, pero á que tamén sabe berrar nos momentos precisos. É unha 

muller do bando fascista que desempeña o rol de muller-esposa-nai. 

 

Igual que Florinda e Sagrario, Esperanza vive sometida á presión, aos ollos inquisidores 

de Amadora e á impoñente presenza de Xuliano. Unicamente acadará certa autonomía 

cando se presente o declive de Amadora.  

Así, Esperanza, Florinda e Sagrario son tres sombras, tres culpas, tres castigos. A culpa 

da nai de Elsa foi nacer nunha familia de pensamento fascista (ideoloxía contraria á dos 

seus sogros) e o seu castigo, calar ante as actitudes e malos tratos destes. A culpa de 

Florinda, casar por obriga, como xa se sinalou, cun home ao que non quere; o seu 

castigo, non ter descendencia, nin posibilidade de encontrarse co amor da súa vida. A 

culpa de Sagrario, calzar uns zapatos equivocados nun momento inoportuno; o seu 

castigo, vagar descalza pola vivenda toda a súa vida.  

 

Todas elas son mulleres apaixonadas e entregadas, que aman por enriba de todo, mesmo 

culpabilizando a outros antes que renunciar ao seu amor. Por el aguantan a humillación 

e acatan o sometemento até límites insospeitados. Por iso, Amadora, ao descubrir a 

traizón de Xuliano con Sagrario, decide non culpalo e confesa:  

 

 

Canto chorei! Pero calei. Non te culpei. Sempre atopei unha escusa para 

responsabilizar de todo a Sagrario. Pensei que a súa aparente inocencia só 

era unha carauta, un disfrace para apartarte de min… e ademais estaban os 

nenos… Enmudecín esperando a miña vinganza. E chegou… (…) aqueles 

zapatos deillos eu a Sagrario, eu quiteillos á morta!, eu entregueillos á miña 
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irmá e fíxenlle prometer que contaría a versión que a min me interesaba, 

porque sabía que por enriba do amor que puideses ter por ela, estaba o 

rancor que sentías polos outros… ela obedeceume como unha ovelliña, ela 

sabía que eu sabía… (p. 132). 

 

 

No entanto, o paso dos anos e a experiencia acaban demostrando que a vinganza non é 

boa conselleira e vólvese en contra de todos, pois como admite Amadora: ―sufriu ela 

[Sagrario], sufriches ti [Xuliano], sufriron os nosos fillos… sufrimos todos. A nosa foi 

unha vida de escuridade…‖ (p. 133). 

 

A fotografía da cuberta, cun alto poder 

narrativo, adianta ao espectador historias 

insospeitadas de ausencias e presenzas das 

mulleres que, posibelmente, utilizaron os 

zapatos que se están a ver. O ilustrador coloca 

na escena dous zapatos de tacón, un de pé, no 

centro da imaxe, acaparando toda a atención 

visual e, nun segundo plano, o perfil da parte 

traseira do outro zapato, amosando a cara 

oculta da existencia dos obxectos. Esta 

composición premeditada outorga importancia 

aos aspectos descritivos; quere descubrir todas 

as particularidades dos zapatos para suscitar 

cuestións que provoquen o interese e a 

curiosidade do lector pola historia que relata An Alfaya. Sobre estes zapatos 

fachendosos, atractivos, cun encanto natural, incide unha luz cálida que resalta a cor 

verde da pel de veludo, diferindo da textura dos remaches bordados e troquelados en 

coiro marrón que recobren os baixos e os bordes dos mesmos. Uns zapatos que parecen 

ter biografías agochadas, vidas que aínda están en transcurso, como se quixeran 

comezar a falar con nós sobre outras personas. Esa luz incidente, ao mesmo tempo, 

proxecta unha sombra tenue esvaída sobre un chan de madeira que brilla pola acción 

dunha segunda iluminación que provén do fondo da habitación, como unha porta ou 

ventá que se abre a novos lugares. Esta fotografía consegue, de forma simbólica, facer 

referencia ao título e ao argumento da obra. 
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Cando era tempo de inverno (2006) 
 

 

Nese mesmo ano 2006 saíu a lume o conxunto de relatos realistas Cando era tempo de 

inverno (2006)
182

, da escritora lucense Pepa Barrios
183

, autora novel na Literatura 

Infantil e Xuvenil galega que até o momento só ten publicado esta obra. 

 

Cun título que de maneira evidente homenaxea a Rosalía de Castro e que ao mesmo 

tempo é metáfora do tempo histórico, a posguerra, na que se sitúan o relatos, Pepa 

Barrios introduce Cando era tempo de inverno cunha ―Dedicatoria: SE NON O DIGO, 

REBENTO‖ (pp. 5-6) na que se solidariza con aqueles que ―soportaron‖ e ―soportan‖ as 

atrocidades de absolutistas, ditadores, fascistas, totalitarios.... ―xentalla‖ que se pode ver 

reflectida nalgúns dos personaxes desta súa obra. 

 

Así mesmo é destacábel a homenaxe ás mulleres que, ao igual que An Alfaya en A 

sombra descalza, Barrios introduce nesta dedicatoria:  

 

 

A miña solidariedade con todos aqueles que «soportaron» e «soportan» as 

atrocidades de toda esta xentalla. A miña solidariedade sobre todo coas 

mulleres que soportaron en silencio tanta ignominia. A todas as mulleres 

que, polo feito de selo, sofren calquera tipo de violencia, ás vítimas de todos 

os totalitarismos, ás vítimas da nosa Guerra civil cuxas cicatrices aínda 

non pecharon de todo. (…). 

 

 

Esta obra, na que salienta a crueza das historias e o eixe feminino (Rodri García, 2006; 

Dorinda Castro Soliño, 2006), está composta por oito contos, introducidos na maior 

parte dos casos por citas de autores da Literatura galega de adultos (son bos exemplos 

Rosalía de Castro, Manuel Rivas, Xosé María Álvarez Cáccamo, Manuel Curros 

Enríquez e Arcadio López Casanova) e ambientados no Lugo da posguerra. Neles 

preséntanse retallos da vida de diversos personaxes. Trátase de ―Conto primeiro: Pétalos 

brancos‖, ―Conto segundo: A rapaza da libraría‖, ―Conto terceiro: Soneto V‖, ―Conto 

                                                 
182

 Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Docexvintedous, 75 pp  
183

 Profesora de Lingua galega no Instituto de Sarria Gregorio Fernández é coloradora da revista virtual 

Pez de Plata Literaria, promovida pola editorial independente con sede en Asturias Pez de Plata, e 

responsábel da libraría Gato Neghro. 
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cuarto: Tíñao moi ben pensando, que cho digo eu!‖, ―Conto quinto: Chelito‖, ―Conto 

sexto: A Muda‖, ―Conto sétimo: Cando era tempo de inverno‖, que lle dá título á obra, e 

―Conto oitavo: A taberna da Roxa‖, nos que  

 

 

latexa sempre unha homenaxe: sobre todo, ás mulleres: o recordo amoroso 

dunha nai, a curmá que axuda a ‗abrir os ollos‘, as violadas, as acusadas de 

tolas e meigas, as que sofren a burla e a violencia física e psíquica (Castro 

Soliño, 2006: IV). 

 

 

Por medio dunha linguaxe sinxela e botando man en moitos casos da analepse (Equipo 

Glifo, 1998: 91-93), en sete destes relatos preséntanse as mulleres, ben como voz 

narradora, ben como personaxe principal ao redor da que a trama xira ou ben como 

desencadeante da acción narrada. En tres deles, ―Pétalos Brancos‖, ―Chelito‖ e ―A 

Taberna da Roxa‖, está presente a Guerra civil e as súas consecuencias de xeito máis ou 

menos explícito.  

 

No primeiro deles, ―Pétalos Brancos‖, un narrador en primeira persoa, Xoán, é quen 

recorda diferentes episodios da súa vida, mentres se dirixe ao enterro da súa curmá e 

mellor amiga Luci.  

 

Xoán rememora as advertencias de seu pai para que non se metese en política, pois  

 

 

Xa con dez anos meu pai, morto de medo, arrastraba os irmáns pequenos 

para metelos debaixo da cama mentres un cabo da garda civil, que saía 

borracho da taberna da Atilana, pegaba tiros ao aire. Ao primeiro mestre do 

pai queimáronlle a casa; don Afonso, o que veu despois, botábaos á rúa e 

mandábaos berrar:  

 

–¡Franco si, comunismo no!‖(p. 18).  

 

 

O protagonista lembra tamén cando a avoa choraba pola morte do Xeneralísimo e dicía 

con tristura ―Corenta anos de paz e a paga que nos deu para os vellos‖ (p.18), mentres 

que para a neta, a prima Luci: ―–¡O que é a ignorancia! –dicías ti–. Corenta anos 
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pasaches facendo a limpeza en Correos para criar os teus fillos, que precisamente por 

culpa de Franco quedaches viúva nova e con tres fillos, ou xa che se esqueceu?‖ (p. 18).  

 

Así mesmo, Xoán recorda a súa educación cos curas e, posteriormente, en Santiago de 

Compostela, a súa vergoña ao afirmar que lle gustaba o fútbol porque ―logo che viñan 

co de franquista‖ (p. 19), a música que escoitaba, as lecturas de autores galegos e a 

asistencia, xunto cos seus amigos, a manifestacións contestarias a favor de ―Galicia 

ceibe, poder popular!‖.  

 

Finalmente, os recordos do protagonista detéñense no apoio prestado pola súa prima e 

os seus amigos cando s viaxaron xuntos a Portugal para practicarlle un aborto á súa 

noiva, Carolina. 

 

En ―Chelito‖, o narrador en terceira persoa que ao final do conto o lectorado identifica 

co coidador de Consuelo Veiga Martínez, a protagonista, narra as vicisitudes desta 

muller alegre e feliz, nacida e criada na ―Casa Republicana‖
 184

, que ao quedar viúva 

volve casar cun franquista, moito maior ca ela, que a maltrata física e psicoloxicamente 

até o punto de internala nun manicomio dende onde o narrador lembra a súa historia.  

 

Finalmente, en ―A Taberna da Roxa‖, un narrador en primeira persoa, Antón, lembra 

como coñeceu por boca de seu tío Afonso a historia que levou a que a ―Pensión Aurora‖ 

pasase a ser coñecida como ―Taberna da Roxa‖.  

 

A voz de Antón élle cedida a un narrador testemuña, Afonso, que sitúa os feitos no 

Venres Santo de 1943, día no que o tío do protagonista e seu pai foron invitados a uns 

viños na Taberna da Roxa por Daniel Rivera, que ―vestía o traxe das festas que 

identificaban ben os falanxistas. Pantalón negro, guerreira militar e camisa azul‖ (p. 69). 

 

O lectorado coñece como, bébedo de máis, o ―Danielito‖, fillo dunha familia de 

falanxistas moi coñecida na vila, provoca o taberneiro, Ponciano, quen, impotente, 

soporta as ameazas cunha pistola, a humillación, entre outras, de ter que repetir en alto 

reiteradas veces ―Son un roxo de merda que non ten collóns‖ (p. 74), diante de todos os 

                                                 
184

 Así chamada por ser lugar de agocho para os fuxidos que escapaban cara a Portugal. 
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seus clientes e os comentarios sarcásticos cos que lle lembra as razóns polas que é o 

único da familia Barredo que non morreu cando foi da guerra. 

 

Pola voz do narrador testemuña sábese que  

 

 

Aos Barredo matáronos porque eran socialistas fuxidos da fronte de 

Asturias, un dos primeiros en caer nas mans dos nacionais. Deran con eles 

no monte e metérannos, xunto con outros republicanos, nun cortello. Polas 

noites sacábanos de dous en dous para que pelexasen entre eles. 

Acirrábannos pegando tiros ao ar e facíanlles promesa de que, se reducían 

ou remataban ao compañeiro, ao gañador perdoábaselle a vida. Se se 

negaban a pelexar alí mesmo matábanos... (p. 71). 

 

 

Tamén que Mercedes, a muller de Ponciano, intercedeu ante don Pedro, o pai de 

Danielito, ―estimado na vila porque salvara a vida dalgúns cando foi a guerra‖, grazas a 

ter traballado como criada na casa dos Rivera, onde se criara con Daniel, que andaba 

tras dela até que  

 

 

Mercedes marchou da casa para casar con Ponciano dous anos antes de 

comezar a guerra. Pasados seis meses do casamento naceu unha nena, 

Aurora. Sempre se dixo que non era filla de Ponciano e que lle imitaba a 

outro home... (p. 71-72). 

 

 

A historia remata coa matanza da Roxa, a gata da casa da que Ponciano estaba moi 

orgulloso dende que o axudara a impedir que lle roubaran na taberna, por parte dun 

disparo do ―Danielito‖; coa morte de Ponciano catro anos despois do acontecido, en 

palabras do narrador porque ese día ―lle mataron a esperanza‖ (p. 75) e co regreso de 

Mercedes e mais Aurora á casa dos Rivera uns meses despois do enterro do home. 

 

En definitiva, Cando era tempo de inverno correspóndese cun conxunto de relatos nos 

que se dá conta dos destinos truncados de diferentes personaxes nun ―tempo de miseria, 

física, moral e intelectual‖ (Castro Soliño, 2006: IV) e nalgún dos cales a Guerra civil se 

amosa, aínda que sexa de maneira tímida, a través dos recordos dos personaxes que 
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traen ao presente, sobre todo, a denuncia da violencia física, psicolóxica e sexual contra 

as mulleres. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, das presentes nestes relatos que se achegan 

dunha maneira indecisa á Guerra civil, destaca Chelito, a protagonista do relato 

homónimo. 

 

Chelito é unha ―muller fermosa; alta, redonda, con curvas e ben feita coma un oito‖ (p. 

41) que antes do conflito mantiña vestimenta e actitudes provocadoras propias da muller 

afín á República: 

 

 

ía á misa de once moi adobiada. Soltaba a súa melena rizada, pintaba os 

beizos con carmín e poñía un vestido axustado, de pronunciado escote e 

manga baixa; así paseaba polo adro agardando a que todos entraran na 

igrexa. Logo facíao ela. Acostumaba quedar de pé na parte de atrás, sempre 

rodeada de homes. Non sei se o facía por provocar ou se por non molestar 

ao cura que vela e facer cruces era todo un (p. 42).  

 

 

Casada con Xulio Pejerto, ―O Músico‖, o home que amaba, leva vida de artista polas 

festas que duraban até as tantas da madrugada e participa no espectáculo do home con 

bailes que arrincaban ―os olés de todo o mundo, ata das mulleres‖ (p. 44). Non obstante, 

despois de enviuvar e ao casar novamente con ―O Tenente, don Avelino González 

Darriba, viúvo e militar retirado‖ (p. 45) encarna o cambio de rol da muller da 

República ao da muller do franquismo, a muller esposa-nai, pois agora asiste á misa 

―moi recatada, con rebeca de punto, veo de encaixe negro cubríndolle a cara e na 

primeira plana (...) non sei se por imposición ou por vontade propia, ademais confesaba 

e ata comungaba‖ (p. 45). 

 

Pasados os primeiros tempos de casados, Chelito representa a muller submisa e 

obrigada a manterse nos límites do fogar, pois O Tenente ―as únicas saídas que lle 

permitía á súa muller eran para ir á misa, á novena ou ao rosario‖ (p. 46). Esta reclusión, 

promovida por aquel que mesmo matou a súa mellor compañía, a Roxa, a gata que 

sempre tivera dende os tempos da mocidade na Casa Republicana e que segundo o 

militar era republicana e mirábao mal, lévaa a enfermar e, con posterioridade, despois 
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de ser insultada e golpeada na rúa polo home por ter saído da casa e bailar ao son da 

música de rúa, ao manicomio, feito que a converte nunha tola. 

 

Pola súa parte, a personaxe de ―Pétalos brancos‖, Luci, representa as liberadas, cunha 

actitude crítica coa guerra e o réxime ditatorial que trouxo consigo, mentres que 

Mercedes representa, por unha parte, o rol, compartido con Chelito, de esposa-nai, ao 

coidar a filla e ao acatar as ordes dadas polos homes; por outro encarna a vítima da 

violencia de xénero
185

, tipoloxía compartida con Isabel, a filla do Xeneral Pedro de 

Sotorreal, de Caderno de Riparia. 

 

O volume presenta na cuberta unha imaxe, 

xenerada por ordenador, que conxela un 

emprazamento urbano como calquera outro 

que un se pode atopar pola xeografía galega, 

pero que ben se pode identificar coa cidade 

de Lugo, onde se ambientan os relatos.. O 

ilustrador recrea unha atmosfera triste, 

apagada, solitaria, sen vida, un espazo 

fragmentado en planos superpostos, que 

transmite a sensación de frío, de humidade. 

As cores planas, con gamas grises, verdes ou 

granates, aumentan a sinestesia invernal. 

Neste escenario, onde aparentemente non sucede nada, a estrutura da narrativa visual 

constrúese dende os pequenos detalles, por moi insignificantes que estes poidan parecer 

nunha primeira ollada. Así pois, quen colla o libro nas mans encóntrase con 

imperceptíbeis narracións como a torre dun edificio que aparece ao lonxe da imaxe, cun 

reloxo que marca unha hora ou un palco da música baleiro do que tan só se ve un anaco 

do todo. Nesta imaxe non se observa ningunha relación nin coa temática bélica nin coa 

visualización das mulleres. 

 

 

                                                 
185

 No conxunto da obra aparecen outras moitas personaxes femininas que homenaxean as mulleres, tales 

como, por citar algún exemplo, Sara, a protagonista de ―Conto segundo: A rapaza da libraría‖ e Concha, 

personaxe de ―Conto sexto: A muda‖, por amosar as vítimas de agresións sexuais.  
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Corredores de sombra (2006) 
 

 

No ano 2006 Agustín Fernández Paz (Vilalba-Lugo, 1947) volveu achegarse á temática 

da Guerra civil con Corredores de sombra (2006)
186

, novela que mereceu o Premio Frei 

Martín Sarmiento 2007 e que constitúe a terceira entrega do que a crítica denominou 

―ciclo das sombras‖ (pola súa recorrencia a este símbolo) ou ―triloxía da memoria‖ 

(Soto, 2008: 254)
187

), conxunto de obras que comparten o feito de revisitar a 

―postmemoria‖, é dicir, como o relato da Guerra civil inflúe na vida das novas xeracións 

(Fernández Paz, 2008: 89). 

 

Esta novela de iniciación, que entrelaza a historia colectiva, a familiar e a persoal, tivo 

o xermolo no microconto ―Meditación ante o álbum de fotos familiar, recollido nas 

páxinas de El Extramundi y los Papeles de Iria Flavia (2004)
188

, e contou cunha 

importante atención por parte da crítica, pois, como recolleu Blanca-Ana Roig Rechou 

(2008a:172), trátase dunha obra ambiciosa, na que, con fluidez, diferentes elementos 

narrativos e unha estrutura moi adecuada se guían as tensións derivadas da situación 

social e persoal da protagonista.  

 

En comparación coas outras pezas de ―a triloxía das sombras‖, como indicou Ramón 

Nicolás (2006: V), esta resulta a máis salientábel polo esforzo da tensión que a domina 

e mais pola dosificación tan acaída da trama. Non obstante, Armando Requeixo (2006: 
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 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 91, marzo, 220 pp. 
187

 Baixo esta etiqueta inclúense tamén o relato ―As sombras do faro‖ incluído en Historias para calquera 

lugar, 2001, e en Tres pasos polo misterio, 2004, e a novela Noite de voraces sombras (2002), historias 

todas elas xa analizadas neste traballo e nas que Fernández Paz amosa o seu interese dende fai anos por 

falar da memoria do noso pasado e da necesidade de rescatala, de combater a desmemoria. Todas elas 

xorden do convencemento do vilalbés de que non se pode recordar e entender aquilo que previamente non 

se soubo, razón polo que nelas abordou, dende o tempo presente, a ―repercusión que a Guerra civil segue 

a ter nas nosas vidas‖ (Fernández Paz, Soto e Senín, 2009: 114). 
188

 Trátase simplemente dun bosquexo narrativo, no que unha voz masculina fai un percorrido pola súa 

experiencia vital até que acaba por ser o propietario do pazo familiar, que nas súas paredes silenciaba a 

existencia dun cadáver. Até a súa transformación en novela, Fernández Paz ampliou a trama, mudou a voz 

e focalización da entidade enunciadora e reordenou elementos narrativos, ao mesmo tempo que 

incorporaba á súa diéxese compoñentes das outras pezas da triloxía, así como doutras das súas creacións, 

manifestando unha vez máis que todas as súas narracións configuran unha especie de macrotexto ou 

corpus total, onde os diferentes materiais narrativos presentan constantes intertexualidades internas, á 

parte das filiacións que estabelece con creacións alleas (Soto, 2009b: 28). 
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21) considerou que esta ―fermosa homenaxe á memoria de nós‖ narrada con solvencia 

non é a mellor obra do vilalbés, polas inexactitudes na configuración dos personaxes,  a 

previsibilidade das solucións argumentais e un innecesario afán do narrador por facer 

explícito todo.  

 

Así e todo, Corredores de sombra foi obxecto de abondosas recensións
189

 e lida por 

moitos lectores tal como o verifican as numerosas reedicións
190

 e traducións
191

, entre as 

que sobresae a realizada pola editorial SM en castelán na colección ―Los libros de 

Agustín‖, que nos seus paratextos recolle unha entrevista de Begoña Oro Pradera, na 

que o autor se refire á súa vida e teimas, así como enuncia os acompañantes que 

Fernández Paz tivo na creación desta novela. 

 

Dedicada ―A Mariña‖, a filla do escritor
192

, Corredores de sombra iníciase cos versos 

―La memoria nos abre luminosos/corredores de sombra‖, pertencentes ao poemario 

Fragmentos de un libro futuro (2000), de José Ángel Valente, dos que se toma o título 

e que inciden na necesidade de recuperar a memoria daqueles que, por defender un 

código ideolóxico diferente ao dos nacionais, foron vilmente castigados e asasinados 

co propósito de facer xustiza e suturar feridas aínda abertas (Agrelo Costas, 2015d). 

 

Ao longo de vinte e catro capítulos sen titular, unha narradora en primeira persoa, Clara, 

recorda, dende os trinta anos e tomando como base as notas do seu diario e varios 

obxectos, os sucesos que lle aconteceron na adolescencia cando na parede dun dos 

muros do pazo familiar no que estaba pasando as vacacións de verán de 1995 se 

descubriu un esqueleto con dúas balas e un buraco no cranio. A partir deste achado e 

dos seus encontros con Miguel, Clara interésase polo período da Guerra civil española.  

 

                                                 
189

 Eyré (2006: 22), Fernández (2006c: 71), Fraga (2006: 13), Nicolás (2006: V), OI (2006: 40), Requeixo 

(2006: 21), Valcárcel (2006: 48), Rodríguez Alonso (2006), Neira (2007: 80-81) e Pena (2007: 186-187). 
190

 No ano 2015 chegou á décimo sexta. 
191

 Ao castelán (Corredores de sombra, 2006, trad. María Isabel Soto López, Boadilla del Monte: Eds. 

SM, col. Los Libros de Agustín, n.º 1, 208 pp; 2009, ed. Silvia Vega Ordóñez, Stuttgart: Ed. Klett 

Sprachen, col. Literatura juvenil. Lernjahr 3/4/5, 2009, 216 pp.) e ao catalán (Passadissos d´ombra, trad. 

Josep Franco, Alzira: Ed. Bromera, col. Espurna, n.º 82, 2007, 224 pp.).  
192

 De quen no apartado ―Agradecementos‖ afirma que o estivo con ela nos ―días frenéticos e entusiastas 

en que planifiquei a novela, aportoume datos moi útiles sobre The Clash e outros grupos musicais‖ (p. 

219). 
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Coa axuda deste mozo, co que iniciará unha relación sentimental malia a diferenza 

social e a prohibición familiar (sobre todo paterna), e de seu tío Carlos
193

, indagará a 

quen corresponde o esqueleto e quen foi o asasino, respostas que implican directamente 

a membros da súa familia. Grazas ás súas investigacións o lectorado descubrirá a 

relación existente entre a avoa de Clara, dona Rosalía, e un mestre republicano, Rafael, 

así como o seu tráxico desenlace no que o avó Pablo tivo moito que ver.  

 

Con todo, o relato da protagonista enriquécese con voces como as de Hortensia, 

Sebastián, Demetrio e Vicente que, xunto ás cartas de Rafael, son fundamentais para a 

aproximación ao contexto da época, a resolución dun crime e a definición das actitudes 

dos bandos enfrontados. Trátase de voces que enriquecen a modalización da narración, 

incrementan a complexidade da trama e intensifican a intriga, xa que profundizan en 

aspectos e personaxes até o momento só intuídos, incorporan novos actantes, abren vías 

a explorar e poñen ao descuberto unha guerra que Clara e Miguel, ademais de gran 

parte dos potenciais lectores desta novela en idade adolescente, descoñecen en gran 

medida (Agrelo, 2012b: 162).  

 

En relación con isto último é pertinente destacar que por primeira vez nas obras desta 

triloxía Fernández Paz manifesta interese por perfilar con maior detalle os membros do 

bando nacional, polo que pasa da simple alusión ás súas malfeitorías a deseñar 

personaxes cunha etopea prosopográfica reflexo da súa catadura moral negativa con 

antecedentes na novela gótica, do século XIX ou romántica, en xeral, e nos estudos de 

fisiognomía, que lles permite gozar dunha vida cómoda asentada no crime e na rapina. 

Porén nesta oposición de versións entre os bandos enfrontados, como ten sinalado 

Montse Pena Presas (2007: 186-187), Fernández Paz reitera os arquetipos das novelas 

de memoria sobre a Guerra civil entre galeguistas e franquistas, sen haber lugar para 

unha mirada máis profunda e as precisas matizacións. Así, existe unha  

 

 

                                                 
193

 Este personaxe é cómplice e protector de Clara cando abandona a infancia para alcanzar a madurez e 

convértea en depositaria da historia oculta da familia. É o único que defende a Clara ante as acusacións do 

pai dicíndolle que ten ―unha filla extraordinaria, madura e reflexiva como hai pouca xente‖ (p. 186), á 

quen lle aconsella que, en canto teña ocasión, fuxa dese mundo que non é o seu, como el fixera para vivir 

con maior liberdade a súa homosexualidade, unha orientación sexual que é tratada de xeito claro e non só 

aludida, resultando este enfoque anovador na Literatura Infantil e Xuvenil galega (Roig Rechou, 2008d: 

82).  
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polarización excesiva entre os do bando vencido e os seus descendentes, 

inzados de virtudes e bos sentimentos, cunha personalidade máis 

conseguida, e os do bando vencedor, nos que se representa todo o contrario 

e que adoitan ser prototipos, carecendo en moitas ocasións de profundidade 

psicolóxica (Pena Presas, 2007: 186-187). 

Neste sentido tamén se ten expresado Rodríguez Alonso (2006), para quen todo é 

visualizado dun xeito excesivamente simplista: 

 

 

O ambiente da Guerra Civil en Galicia e da represión da posguerra está en 

xeral moi ben trazado na novela. Quizais sexa un pouco tendencioso cando 

sitúa o apoio ao franquismo de xeito exclusivo no pazo ou no ambiente dos 

emigrantes retornados de América enriquecidos e o progresismo, 

galeguismo e republicanismo, topicamente, nos estamentos populares e 

mesmo no sector do profesorado. A cousa foi ben máis complexa. 

Lembremos que Otero Pedrayo, sen ir máis lonxe, ou Castelao, proviñan do 

pazo ou do sector social dos americanos retornados con cartos. Por outra 

banda, non todo o galeguismo foi republicano e antifranquista: aí están os 

casos de Noriega Varela, Cotarelo Valledor, Filgueira Valverde, Álvaro 

Cunqueiro, Vicente Risco ou o propio Torrente Ballester (galeguista na súa 

mocidade), que foron franquistas convencidos, polo menos nos primeiros 

tempos da Ditadura. 

 

 

Así mesmo, Corredores de sombra é unha novela de misterio, aínda que non de 

detectives, pois, como sinalou Xesús Fraga (2006: 13),  

 

 

Aquí non hai pistas falsas nin artificios que introduzan un suspense 

innecesario na historia. O que importa é a confrontación cun pasado e coas 

accións de quen levou o noso sangue, que, ademais, teñen un eco no 

presente. Trátase, tamén das primeiras tomas de decisión na madurez, de 

formarse unha opinión moral sobre o que é xustificable e o que non, de 

saber o que un quere ser. 

 

 

Tamén é un intento de restaurar ou actualizar o subxénero literario que Varela Jácome 

bautizou co nome de ―novela de pazo‖, pois as diferenzas de clase seguen manténdose 

nesta novela (Rodríguez Alonso, 2006) na que o pazo dos Soutelo, situado en Vilarelle, 

está caracterizado dun xeito minucioso, igual ca outros escenarios da novela, que, máis 

alá de proporcionar unha correcta ambientación, serven para contrapoñer a situación 
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socioeconómica de Clara e de Miguel e tamén os modos de pensar, de ver e enfrontar a 

vida (Eyré, 2006: 22).  

 

Trátase, en definitiva, dun exemplo da guerra lembrada no que a protagonista rescata a 

memoria dun morto que puido quedar esquecido para sempre, entrementres indaga na 

historia da propia familia e dun país enteiro.  

 

No que ás personaxes femininas se refire, igual que na xa comentada Noite de voraces 

sombras, Fernández Paz cédelle a voz ás mulleres e fainas protagonistas. Así, en 

Corredores de sombra, novela que comparte algúns trazos con A sombra descalza, de 

An Alfaya (Marta Neira Rodríguez, 2010), é de destacar a personaxe de Clara, a 

narradora dos feitos, mais tamén dona Rosalía, a súa avoa, e Hortensia, a avoa de 

Miguel, ambas as dúas anciás que foron coetáneas do conflito bélico, e, en menor 

medida, dona Lourdes, a nai da protagonista, que permite observar a diferenza 

xeracional de mulleres dunha mesma familia. 

 

A primeira delas, Clara Soutelo representa a rebeldía, pero tamén a madureza, pois na 

novela prodúcese un desdobramento da voz narradora ao se ofrecer a visión da Clara 

adulta e da Clara adolescente, grazas ao diario ao que recorre para relatar os feitos 

acontecidos en 1995.  

 

Os descubrimentos do pasado familiar, así como outros máis persoais dese verán de 

1995, obrígana a madurar rapidamente, a asumir e aprender a vivir co que descobre, 

tomando decisións oportunas en cada momento da súa vida en función da súa idade e as 

súas posibilidades. 

 

Na fronteira dos trinta anos, Clara Soutelo está decidida a facer un intenso exercicio de 

introspección e regresar a 1995 para, entre medos e inseguridades, facerse eco dos 

sucesos acaecidos no verán dese ano. A súa nobreza e valentía capacítana para afrontar 

un relato moi duro, xa que a pertenza á estirpe dos vencedores da Guerra civil non lle 

impide, despois de padecer un traumático dilema persoal e moral
194

, facer a súa 

particular contribución á memoria colectiva sen importarlle que a acusen de traidora: 

                                                 
194

 Que para Soto (2014: 19) é fundamental nesta novela, pois considera que a Guerra civil funciona con 

telón de fondo da historia, estando o interese no dilema moral de Clara Soutelo tras o descubrimento do 

turbio pasado da familia. 
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―Non podo cambiar o meu pasado, é certo, pero tampouco podo deixar que ese pasado 

acabe por condicionar toda a vida que teño por diante‖ (p. 12) (Agrelo Costas, 2015d). 

 

Os diarios da Clara adolescente, malia estaren cargados do sentimentalismo propio do 

discurso desa etapa vital, son o ―fío de Ariadna‖ (p. 13) que a guían no labirinto do seu 

pasado para reconstruír con precisión o acontecido naquelas semanas. A estes súmanse 

as razóns privadas e aqueloutras que responden a unha demanda colectiva, a partir das 

lecturas dos últimos tempos: 

 

 

Cando leo na prensa, como puiden facer reiteradamente estas últimas 

semanas, esas informacións que falan do esforzo de tantas persoas por 

encontrar o lugar onde xacen os seus mortos, abandonados nalgunha tumba 

anónima tras a Guerra Civil; cando constato o seu afán por recuperar os 

restos e rescatalos do abismo da desmemoria que os devorou tras seren 

asasinados; cando vexo tanta xente pedindo que se abran as fosas comúns 

dunha guerra que parece xa tan afastada, tan do século pasado, pero que 

permanece aínda tan viva, sinto que eu non podo ficar indiferente (pp. 11-

12). 

 

 

A diferenza das mozas da mesma posición social, pero en consonancia coa imaxe 

feminina deseñada por Fernández Paz en moitas das súas obras (Agrelo Costas, 2015d), 

a Clara adolescente detesta os comportamentos superficiais e vive unha etapa marcada 

pola rebeldía e a autoafirmación, moi en sintonía coa música alternativa que escoita 

(Nirvana, Smashing Pumpkins ou The Clash) e coa elección que fai de lecturas máis 

profundas, tales como A Portrait of the Artist as a Young Man (1916), de James Joyce, 

e Moon Place (1989), de Paul Auster.  

 

Esta disconformidade co que a rodea predispón á protagonista a resolver a enigmática 

aparición do corpo emparedado, de xeito que un verán que intuía apático, porque a 

avoa Rosalía morrera no ano 1993 e pensaba que a etapa do pazo concluíra como a 

infancia que viña de abandonar, se converte nun punto de inflexión na vida da 

protagonista, como xa acontecera cos adolescentes das obras de Fernández Paz 

comentadas con anterioridade neste traballo. 
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A necesidade que sente Clara por revelar a identidade dese esqueleto arrástraa á 

descuberta da Guerra civil, etapa da que algo sabía porque lera novelas ambientadas 

neses anos, pero á que apenas se aludía na escola, sendo Miguel, o primeiro que lle fala 

―desde a memoria familiar, da guerra en carne viva‖ (p. 55).  

 

Tamén ao achado da relación existente entre a avoa, dona Rosalía con don Pablo, o 

avó, pero, sobre todo, con Rafael, investigación na que se somerxe a partir da 

descuberta dun estoxo cunhas cartas de Rafael, tres fotos, un colgante e un frasco de 

digoxina, así como as investigacións do tío Carlos e a aparición dun revólver.  

 

Todo o proceso de resolución deste enigmático asunto, unido á relación con Miguel
195

, 

produce unha serie de descubertas e conflitos en Clara que apuran o seu paso cara á 

madureza e determinan o seu futuro, ao tempo que dan conta do seu carácter 

contestatario contra a ideoloxía e sentir paterno, que sitúa a personaxe de Clara máis 

próxima á do tío Carlos, pois como sinalou Marcos Valcárcel (2006: 69): 

 

 

A busca de Clara Soutelo e do seu tío Carlos é unha imaxe acaída da arela 

de verdade que comparte a sociedade galega: un camiño útil para encher o 

baleiro que provocou no tecido social unha transición democrática 

amnésica (Marcos Valcárcel, 2006: 69).  

 

 

En definitiva, esta personaxe trata de achegar a luz e información á vida dos seus avós 

(principalmente da súa avoa) e a unha época da que pouco sabía, descubrindo un 

escuro pasado familiar, feitos que a converten nun novo exemplo de desveladora do 

significado dos silencios. 

 

Aos ollos de pai, cuxas prohibicións non lle importa desafiar (feito que a converte 

nunha rebelde), é unha renegada, pois non comparte os mesmos intereses por 

salvagardar o nome da familia Soutelo e a súa posición social. Para súa nai, dona 

                                                 
195

 Esta relación amorosa, aínda que se diluirá co tempo e deixará o ronsel dunha amizade, marcará a 

Clara cunha pegada de por vida, tal como se reflicte en declaracións como a seguinte: ―o bico daquela 

tarde é como unha sombra que levarei sempre pegada nos meus beizos‖ (p. 98), na que se toma como 

punto de referencia a película Hearts in Atlantis (2001), de Scott Hicks.  
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Lourdes, gustaríalle que fose como a súa sobriña Loreto, unha moza ociosa preocupada 

soamente en se divertir coas amigas e gozar do verán.  

 

Pola súa parte, Dona Rosalía é unha personaxe ausente da vida de Clara por ter falecido 

tempo atrás, mais da que se coñece información grazas ás investigacións da protagonista 

(o que Clara descobre ou lle contan). 

 

Muller de familia adiñeirada e da que se destaca a beleza, que insistentemente tamén se 

lle atribúe a Clara, é coetánea do conflito bélico, durante o cal está disposta a fuxir para 

casar co home que ama, Rafael, e a se enfrontar a seu pai, do que debe ter o 

consentimento para este matrimonio e que nunca sería aceptado debido ao ideario 

republicano de Rafael e á falta de fortuna. 

 

Durante un tempo esta personaxe mantén a súa relación agochada e loita por ela até que 

non ten máis novas dese profesor republicano do que está namorada. Anos despois, pola 

presión social que a rodea, mantén as formas externas con don Pablo, o home co que 

casou e do que continuamente sofre desprezos, pero toma vinganza envelenándoo 

lentamente até que morre dunha maneira que non fai sospeitar a ninguén. Encarna, polo 

tanto, é nai-esposa e, até certo sentido, vítima da violencia de xénero, pero, sobre 

todo, rebelde e vingativa que se revira ante as situacións nas que sofre e ás que está 

obrigada pola sociedade que a rodea. Como muller intelixente que é, soubo tomar a 

xustiza pola man, encubrindo baixo o silencio unha actitude de non submisión (Neira, 

2012b: 398)
196

.  

 

Coeva de dona Rosalía é Hortensia, a avoa de Miguel, quen dende a vellez se enfronta 

con valentía aos recordos que lles transmiten aos mozos (Neira, 2011b: 399) 

converténdose nun novo exemplo de transmisora da memoria.  

 

Amante da lectura, gusto que transmite aos seus descendentes, Hortensia rememora a 

República como unha esplendorosa etapa cultural e de mellora substancial do sistema 

educativo, na que a enerxía da cultura galega se manifesta coa mención de obras que 

                                                 
196

 O feito de a resolución do misterio da morte de Rafael e don Pablo recaia nun crime paixonal, segundo 

Eyré (2006: 22), pode causar unha certa decepción en quen agarde, sobre todo o lectorado adulto, unha 

maior implicación na compoñente social. 
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aínda conserva de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, 

Castelao… Obras que pertencían ao seu pai Ismael, encadernador de oficio e gran 

lector
197

, que se reunía co seu irmán Luís, o mestre Rafael e outros mozos de ideais 

republicanos para falar de libros e política. Son estas referencias culturais que, xunto ás 

citas tanto literarias como musicais, deixan patente a existencia de dous bandos: os que 

aman a lectura e os que están a carón da barbarie (Neira, 2007: 81). 

 

Como lembra Agrelo Costas (2015d), o seu relato ao recordar a guerra é o máis férreo 

e magoante, pois ás súa memoria vén o exilio do irmán, a prisión do pai, a máis atroz 

brutalidade e, en definitiva, un conflito que o entorpecera todo e no que a formación e 

sensibilidade cultural dirimira a adscrición duns e outros a cada un dos bandos 

enfrontados:  

 

 

veu a guerra, miña filla, e acabou con todo o que puidera haber de bo 

naqueles tempos. Ata aquí, unha vila cativa como é Vilarelle, chegou a 

marea de odio que levantaron os de Franco. Foilles moi doado facerse co 

control de todo, os republicanos declarados eran poucos. Aínda así, a 

brutalidade foi enorme, cantos non apareceron na beira dalgunha estrada 

cun tiro na cabeza. A meu pai non o mataron, pero torcéronlle a vida para 

sempre. Torcéronnola a todos nós, hai cousas que non se poden esquecer (p. 

75). 

 

 

Amais destas personaxes pode nomearse dona Lourdes, a nai de Clara, exemplo, igual 

que Cristina, nai de Sara, de Noite de voraces sombras, das caladas, así como da muller 

adaptada ou acomodada por manter o rol que se espera dela dada a súa condición, ao 

mesmo tempo que é consciente dos beneficios que levan consigo ser a dona do pazo.  

 

Aínda que nalgún momento parece existir certa sintonía cos intereses da súa filla Clara 

(por exemplo, o gusto pola lectura ou a excelente relación co seu cuñado Carlos), a 

relación entre nai e filla é cada vez máis distante, converténdose dona Lourdes, a ollos 

                                                 
197

 Quen parece estar creado a partir do señor Crende, aquel galeguista e encadernador de oficio, que 

fornecera de lecturas á familia Fernández Paz (Agrelo Costas, 2015d). 
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de Clara, nunha ―criada solícita‖ do seu home, ao que apoia incondicionalmente, ao que 

nunca protesta e co que comparte cada vez máis a vida social
198

.  

 

 

No que atinxe á ilustración a fotografía 

inquedante da cuberta, que elabora Manuel G. 

Vicente, está manipulada dixitalmente para xogar 

coa idea de luz e sombra, ao que fai referencia o 

título da obra. Simula unha silueta que non é 

explícita senón que deixa paso á interpretación 

que o espectador poida facer da mesma. Ao 

situarnos nun mundo de sombras, fai que a 

imaxinación e a disposición anímica leve a ver ou 

sentir cousas que para outra persoa non 

signifiquen, nin sintan o mesmo.  

 

 

                                                 
198

 Na liña de dona Lourdes situaríase Loreto, a curmá de Clara, moza que representa a alta sociedade á 

que pertence e que se interesa por cuestións de escasa importancia, tales como roupa, mozos etc. 
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As mans do medo (2007) 
 

 

No ano 2007 publicouse As mans do medo, volume que recompila relatos de medo e 

terror
199

, de Xosé Miranda (Lugo, 1955)
200

, autor da ―Xeración do 68‖ que, se ben 

continuou abordando dende diferentes perspectivas o universo mitolóxico popular, se 

implicou máis coa Literatura Infantil e Xuvenil no século XXI, e agora en solitario 

(Mociño González, 2015b: 324). 

 

Esta obra, que foi ben recibida pola crítica
201

, acolle nove narracións nas que se recorre 

a voces en primeira persoa e finais sempre cargados de sorpresa para indagar nos 

efectos máis íntimos que producen diversos feitos sobrenaturais (estes sucesos 

marabillosos están relacionados con vellas tradicións, co ocultismo, coa figura dos 

aparecidos, co mundo dos soños ou mesmo coa angustia desesperada). Entre eses 

relatos inclúese o titulado ―Seis dedos‖, que con anterioridade xa fora incluído na 

Antoloxía do conto galego de medo (1996) e que se enmarca na denominada guerra 

lembrada
202

. 

 

Por medio dun narrador en primeira persoa, un médico republicano trasladado ao penal 

da Illa de San Simón, lembra a súa estancia nese lugar no que ―os gardas rían de nós e 

os falanxistas viña facer os sorteos‖ (p. 125-126) e nun momento no que   

 

 

                                                 
199

 Son ―As mans do medo, ―Un conto de reis‖, ―A neve e a cadeira‖, ―Primeiro calafrío‖ e ―Segundo 

calafrío‖, ―Anxos da garda‖, ―O Lambirón‖, ―Seis dedos‖ e ―Mondoñedo‖. 

200
 Licenciado en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela en 1978, exerce como profesor 

no Instituto Xoán Montes de Lugo. Recoñecido recompilador de materias da transmisión oral, iniciou a 

súa faceta creativa na literatura de adultos incoporándose á Literatura Infantil e Xuvenil a comezo do 

século XXI. Entre os galardóns que mereceu a súa obra para adultos atópanse o ―Premio Modesto R. 

Figueiredo‖ (1988); o ―García Barros‖ (1990); o ―Eusebio Lorenzo Baleirón‖ (1995) ou o ―Esquío‖ 

(1996). Na Literatura Infantil e Xuvenil recibiu o ―Premio Xerais‖ por Morning Star (1998) e o ―Premio 

Merlín‖ por Pel de lobo (2002). 
201

 Véxase Ramón Nicolás (2007); Vicente Araguas (2007); Román Raña (2007); María Jesús Fernández 

(2007) e Anxos García Fonte (2008). 
202

 Outro relato incluído nesta colectánea, ―Mondoñedo‖, inclúese na denominada ―guerra aludida‖. 
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xa non había fusilamentos indiscriminados. En todo caso, disfrazábanos de 

xuízos e os fiscais pedían sempre a pena de morte. Pero non deixaban de 

ameazarnos e de facer simulacións, coma se nos fosen matar a todos sen 

máis trámites. Ás veces sacábannos ao patio traseiro da prisión e poñíannos 

contra un muro, aínda que non chegaran a disparar. Sufriamos en silencio 

porque queixarse era peor. As enfermidades tamén facían das súas (p. 125-

126) 

 

 

O narrador lembra como se foi dando conta, dende a súa chegada ao presidio, da estraña 

rexeneración existente na súa familia a raíz do encontro cun seu curmán, Antonio, un 

―oficial do exército franquista, un cabaleiro distinguido e un dos primeiros camisas 

azuis‖ (p. 12) convertido agora nun monstro con seis dedos en cada man, así como 

diferentes ringleiras de dentes, coma se dunha quenlla se tratase.  

 

Aproveitando os privilexios que en certa medida lle concedía o feito de ser médico, o 

narrador, que se dirixe a un ti en diferentes momentos do seu relato, narra a súa fuxida 

do penal cando lle faltaban tres días para os tres anos nese lugar, así como a maneira en 

que sobreviviu malia os balazos que o alcanzaron no momento en que o capturaron. 

 

O seu relato revela que o ―ti‖ ao que se dirixe é o compañeiro que veu morrer o curmán 

Antonio en combate, pois  

aínda que non es fascista, fostes xuntos á guerra, sinxelamente porque o 

Alzamento te colleu deste lado; que estabas ás súas ordes; que o viches 

morrer cos teus propios ollos, e non só morrer, senón saltar polos aires feito 

anacos, alcanzado por unha bomba; que ti mesmo o enterraches, recollendo 

os anacos para xuntalos apuradamente; que non puideches atopar as mans 

nin a parte de atrás da cabeza; que, por suposto, non quedaba nada de 

miolos (p. 130). 

 

 

Consciente da súa rexeneración que ―implica a dexeneración‖, solicítalle ao seu 

interlocutor, outra vítima máis da guerra, como se viu, pois tivo que defender uns ideais 

nos que non cría, que o queime cando morra, pois ―Estou determinado a matarme. Pero 

aínda, compréndeo, estou condenado a resucitar‖ (p. 132) 

 



NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO. MULLERES E GUERRA CIVIL (1936-1939) 

276 

En definitiva, ―Seis dedos‖ é un relato que se centra na monstruosa transformación dun 

home á vez que se lembra a Guerra civil e a represión exercida na prisión da Illa de San 

Simón. Unha narración na que as personaxes femininas están ausentes.  

 

En canto a fotomontaxe da cuberta, realizada por 

Antonio Seijas, recrea un ambiente frío, 

invernal, no que caen folerpas de neve. No 

centro da imaxe, dende un xélido chan, emerxe 

una man ríxida cunha textura moi particular, 

pois semella a codia dunha árbore. Ao lonxe, 

entre as árbores, unha silueta branca esvaecida 

podería simular un home. É unha ilustración con 

moita carga simbólica ao pensar que o medo fai 

que se vexan cousas que non son certas. 
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Agardarei por ti en África (2008) 
 

 

Neste ano 2008 tamén saíu a lume Agardarei por ti en África
203

,
 
tradución da obra 

publicada orixinalmente en castelán Búscame en África (2007)
204

, de Blanca Álvarez 

(Cartavio-Coaña, Asturias, 1957), autora que, como xa vimos, se achegou en varias 

ocasións á temática na que se centra esta tese de doutoramento. 

 

A obra que, como as outras da autora xa analizadas neste traballo, pasou desapercibida 

para a crítica galega, ábrese cunha cita da Austerlitz, de W.G. Sebald, ―Ninguén pode 

explicarme exactamente o que ocorre dentro de nós cando se abren de golpe as portas 

tras as que se agochan os terrores da infancia‖ (p. [7]).  

 

A seguir, o mesmo tipo de modalización existente en As fontes do destino e Palabras de 

pan, é dicir, un narrador omnisciente e a voz dos personaxes, relata vida de Roxelio, o 

protagonista, un neno de dez anos, orfo de nai e cun pai ausente, que reside no ano 1947 

nun lugar da costa galega criado no seo dunha familia aparentemente próxima na súa 

totalidade ao bando vencedor da guerra. 

 

Pola súa pertenza a unha familia rica, e a diferenza da nenez e persoas maiores que o 

rodean, o protagonista non pasa fame, ten boa roupa e bo calzado, cousas polas que é 

envexado, mais que, ao contrario do que moitos pensan, non lle dan a felicidade, pois 

carece do amor da nai, morta pouco tempo despois de el nacer, e da presenza e cariño 

do pai, un militar fascista que só o visita unha vez ao ano, o día do seu cumpreanos, e 

que unha vez visitada a tumba da súa esposa, finalizado o xantar e entregado o agasdallo 

rapidamente se retira do seu lado abandonándoo novamente ao coidado da avoa 

Palmira, o avó Luís, que nunca di nada, os serventes da casa, Cándida e Leal e, ao seu 

xeito, da tía Xosefina, que vela por el dende o cuarto contiguo ao do rapaz no que 

permanece encerrada dende hai anos. 

 

                                                 
203

 Ilust. Carlos Fernández, trad. Isabel Soto, Barcelona: Editorial Planeta& Oxford, col. Nautilus, n.º 11, 

a partir de 14 años, 122 pp. / Trad. Isabel Soto, Barcelona: Planeta&Oxford, col. A árbore da lectura, serie 

xuvenil, n.º 10, 171 pp.  
204

 Ilust. Carlos Fernández, Barcelona: Editorial Planeta& Oxford, col. Nautilus, n.º 17, a partir de 14 

años, 125 pp.  
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Xeneroso cos máis necesitados, con quen comparte a comida, tal é o caso de Lisseta, a 

rapaza do Beateiro co que estabelecerá amizade; de Rubén, ―o tolo que habitaba entre os 

vivos e os soñados‖ (p. 66); de Andrés, que, ao igual que a súa nai, ve na emigración a 

saída á fame e as miserias que padecen, e da lavandeira Lola, ―sempre famenta e sempre 

lavando na roupa do casal‖ (p. 18), soña con ser un espadachín, como Enrique de 

Lagardère, o protagonista do último galano de seu pai.  

 

Ao igual que a personaxe de Elsa, de A sombra descalza, de An Alfaya, xa comentada 

neste traballo, o protagonista de Agardarei por ti en África intúe segredos na súa familia 

que se lle ocultan e que non é quen de desvelar por si só. Ademais 

 

 

Roxelio aprendeu a descifrar as diferenzas entre os silencios: o de seu avó é 

de pedra, sen asomo de vida; o de súa tía, de medo dondo, coma quen loitou 

ata perder todas as forzas; o de Cándida, de temeroso respecto, de animal 

ventando os paus sobre as costas; o seu, de pánico ante a posibilidade de que 

lle ripen os escasos afectos, case máis inventados que reais, cedidos a 

cambio de pan con marmelo. O de Palmira é un mutismo de tumba (p. 21) 

 

 

Contaxiado polo espírito aventureiro do protagonista do seu libro preferido e polo amor 

que sente por Lisseta, Roxelio accede de boa gana a esconder a moza no faiado da casa 

para evitar que a leven como criada dalgún rico, pois, con trece anos, as nenas do 

Beateiro xa teñen idade de traballar. Polos mesmos motivos fará o posíbel para evitar 

que a descubran e para facilitar a fuxida da moza e da tía Xosefina da casa rumbo á 

Arxentina. Así, grazas á chegada á súa vida de Lisseta, Roxelio descubrirá os misterios 

que o rodean e irá soltando amarras á nenez. 

 

Trátase, en definitiva, dunha novela de iniciación que constitúe un novo exemplo de 

guerra lembrada e na que os enfrontamentos nunha mesma familia, por causa de 

ideoloxías contrarias e o amor, son protagonistas. Unha obra na que, unha vez máis, 

como acontecía nas obras de Agustín Fernández Paz e na de An Alfaya, xa analizadas 

aquí, está presente a ocultación aos máis novos de feitos do pasado vinculados co 

conflito bélico do 36. 
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En canto ás personaxes femininas destacan Lisseta, a tía Xosefina e a avoa Palmira. A 

primeira delas é a adolescente de trece anos coa que o protagonista estabelece amizade. 

Orfa de pai e filla de roja é unha nena da guerra, máis concretamente unha nena do 

hospicio, nas súas palabras, ―cárcere onde traen as orfas de pais descoñecidos, as fillas 

de roxas presas e as fillas das mulleres de mala vida‖ (p. 43).  

 

Integrante da ringleira de nenas que os domingos abandona os muros do Beateiro co 

―cabelo recollido con fitas negras, os mantelos azuis de dril ben alisados e aquel vestido 

de raias, hábito de presidiarias, longo ata case lles cubrir os nocellos‖ (p. 45), pertence a 

aquelas mulleres, ―as orfas, as fillas dos roxos e das prostitutas‖, que ―non teñen dereito 

á dignidade, tan só á submisión agradecida‖ (p. 46).  

 

A nena, que posúe ―a soltura dos orfos afeitos a sobrevivir ocultando o seu medo 

aterecido tras a frescura das súas peticións‖ (p. 39) descríbese prosopograficamente, 

cuns trazos que, pola súa rareza, se asociaron tradicionalmente con forzas demoníacas, 

coa voluptuosidade... Así, o seu cabelo rizo é ―dun rubio alaranxado‖ (p. 39); os ollos 

dun ―verde salvaxe, de río montesío‖ (p. 39) e a boca ―tan encarnada e radiante‖ coma a 

da personaxe da obra favorita de Roxelio.  

 

A rapaza, que escapa todas as tardes do hospicio para se reunir con Roxelio e que 

―algunhas veces, ten reaccións estrañas, coma un animaliño amedrentado sen causa 

concreta‖ (P. 44), é un exemplo de moza valente que non dubida en tenderlle a man e 

darlle de comer a Rubén, o tolo do cemiterio que na guerra de África viu asasinar diante 

del a Imaina, a moza árabe a quen amaba, pois, a diferenza de Roxelio, ten claro o que 

supón o feito de pertencer ao bando dos vencedores ou ao dos vencidos da guerra. 

 

Unha vez que coñece que pola súa idade van trasladala para traballar na casa dalgún 

rico como criada, pois ―A cambio da comida e dun leito de palla, traballarei coma unha 

mula toda a miña vida‖ (p. 85), ten a ocorrencia de ser agochada na casa de Roxelio 

para se liberar do destino que lle espera, actitude indicativa de pertencer ás rebeldes, a 

aquelas que non obedecen ao que se lle manda ou ao que se espera delas. Así mesmo, a 

curiosidade e o desexo de fuxir do destino que a agarda permitirá que Lisseta entre en 

contacto con Xosefina, igual que ela outra ―roja‖, e que se converta nunha exiliada. 
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Esta personaxe, a quen as monxas lle cambiaron o nome polo de María Auxiliadora 

(feito que recorda a Liberdade, protagonista de Palabras de pan), convértese así no 

acicate que permitirá a Roxelio descubrir as razóns polas que o seu avó Luís abandonou 

o goberno da casa e de todo o relacionado co seu neto á vella Palmira e as razóns polas 

que o único contacto que o rapaz ten coa súa tía Xosefina, a irmá maior da súa defunta 

nai, malia viviren no mesmo fogar, sexa a música que esta pon e o consolo da súa voz a 

través das cancións que lle canta detrás do tabique que comparten os seus cuartos. 

 

De familia adiñeirada, a tía Xosefina constitúe, en primeiro lugar, un novo exemplo da 

rebelde, pois ao igual que Clara e dona Rosalía, personaxes de Corredores de sombra, 

de Agustín Fernández Paz, ignora as barreiras sociais e somérxese nunha relación 

prohibida cun home de diferente condicións social que a súa, Xoán, un mestre 

republicano. 

 

―Filla descarreirada‖ (p. 12) de dona Palmira e de don Luís, foxe da casa materna e ―do 

abafante cheiro a cera‖ (p. 162) que prohibía o seu amor cun pobre mestre de escola. A 

chegada da guerra, ―esa gadaña quen de segar vidas, sentimentos e horrores‖ (p. 163), 

encóntraos a ela e a Xoán cando ―combatiamos en Madrid‖ e ―descubrín que o meu 

ventre gardaba unha preciosa vida no seu interior‖ (p. 163), feitos que poden asociar 

esta personaxe a unha miliciana. Con todo, morto o mestre en novembro do ano 36 

―defendendo os nosos soños‖ (p. 163) regresa, por decisión de Tirso, o seu médico e 

amigo, tamén republicano, á casa materna pois ―Aquí a guerra pasara cos pés de la‖ (p. 

163). 

 

Convertida nunha viúva da guerra (coma Carmiña, a protagonista de Tristes Armas) e 

sen poder contar coa axuda de seu pai, combatente pola República, vese na obriga de 

aceptar con submisión o encerro imposto por súa nai e a imposibilidade de ter contacto 

algún co seu fillo. Esta reclusión convértea nunha tola e nunha muller melancólica que 

unicamente atopa na música do seu gramófono, nas conversas con Tirso, o médico, e na 

escoita, apoiada contra a parede do cuarto, dos risos e dos saloucos do fillo, azos para 

vivir. 

 

Definida en palabras da lavandeira como ―unha loba. Unha loba brava e xenerosa 

condenada por non baixar a cabeza‖ (p. 81), será grazas á axuda de Tirso e, sobre todo, 
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do contacto con Lisseta, como logre superar ese estado de soño polo cal non lle interesa 

nada do que a rodea:―Non lle interesa nada que non leve gardado no seu interior...‖ (p. 

112), pois ―Habita nun lugar onde só están os seus soños‖ (p. 112). Estes novos 

contactos co mundo exterior posibilitarán que se converta, igual que Lisseta, nunha 

exiliada. 

 

Finalmente, a avoa Palmira lembra en certo senso a dona Rosalía, de Corredores de 

sombra, pois encarna a muller de clase alta, adiñeirada, próxima ao bando fascista, 

mais, se no caso da personaxe de Fernández Paz da ideoloxía da avoa de Clara se podía 

dubidar, pois, malia proceder dunha familia de crueis fascistas, estaba disposta a fuxir 

cun republicano, neste caso a avoa Palmira é claramente fascista.  

 

Correspóndese cunha muller de ―ollos metálicos‖, ―beizos fríos e resecos‖ e ―arroupada 

en loitos e rosarios‖ (p. 15), que idolatra o xenro por terlle dado un brazo á patria ―para 

limpala de roxos e mais de ateos‖ (p. 15), para quen ―os asuntos do corazón son 

parvadas, croios perigosos no recto camiño da vida‖ (p. 15-16). Unha anciá autoritaria, 

―obsesionada coas doas de acibeche que esvaran polos seus dedos finos e engarfados‖ 

(p.21), que, unha vez rematada a guerra, ―poderosa, dona da situación, aliada dos 

vencedores‖ (p. 164), accede ao trato de que a súa filla máis nova, casada cun fascista, 

acolla o sobriño como fillo lexítimo, a cambio de que a filla maior, Xosefina, se 

manteña encerrada e non volva ver o seu fillo. 

 

Anciá que non dubidaría de botar man das súas amizades para conseguir os seus 

propósitos, tal como lle recorda a Tirso, o médico que atende á súa filla Xosefina: 

―Teño demasiados e poderosos aliados para que un matasáns impoña ordes na miña 

casa‖ (p. 67), despois de moitos anos de non ver cuestionadas as súas decisións vela 

toda a noite por ver o xeito de frear os acontecementos que se rebelan contra o seu 

poderío. Con todo, finalmente é vencida polo home, que ―aferrou a man de Palmira, 

tirou o seu bastón, enfrontou o xeo da súa ollada e, sen alzar a voz nin baixar a garda, 

dixo: –Xa non poderás frear os pasos do destino. Acabouse‖ (p. 160-161). 
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Igual que a maioría das obras incluídas no 

corpus deste traballo, Agardarei por ti en 

África só presenta unha ilustración na cuberta 

de Carlos Fernández. Nela sobre un fondo 

entre amarelo e ocre represéntanse dúas 

figuras humanas, unha de muller, sentada, e 

outra masculina, en pé e coa cabeza baixa, que 

anuncia os adolescentes protagonistas desta 

historia e que se poden identificar claramente 

con Lisseta e Roxelio. 

 

As expresións dos nenos e o lugar onde se 

atopan xunto coas tonalidades suaves (grises 

cálidos) anticipan un relato de fondos 

sentimentos e realidades duras. A técnica empregada é a acuarela aplicada con 

pinceladas sutís nun estilo realista. 

 

 

 

 

Guernica (2008) 
 

 

En 2008 saíu a lume Guernica
205

, tradución do título homónimo publicado en 2007 en 

lingua francesa, da autoría de Heliane Bernard
206

, responsábel do texto, e Olivier 

Charpentier (París, 1967)
207

, responsábel das ilustracións, autores que non contan con 

ningunha outra obra traducida ao galego. 

 

                                                 
205

Trad. Emma Lázare, Pontevedra: Kalandraka Editora, [lectorado mozo],[42] pp. A obra orixinal, 

publicada por Editions Michalon en 2007, conta tamén en Kalandraka Editora con tradución ao castelán e 

ao catalán a cargo, respectivamente, de Pedro A. Almeida e Joan Barahona (no caso catalán ademais da 

editora pontevedresa participa a Editorial Hipòtesi).  
206

 Doutora en Historia pola Universidade de Lyon, é autora de varios libros de investigación. Fundou e 

dirixiu diversas revistas de arte. Actualmente é directora editorial, especializada en arte e literatura.  
207

 Diplomado na Escola Nacional Superior de Artes Decorativas; exerce como pintor e ilustrador de 

libros e colabora habitualmente con publicacións como Le Monde e Libération.  
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Na liña doutros álbums publicados con anterioridade, tales como Moncho e a mancha 

(Kalandraka, 2001), de Kiko Dasilva, O cadro máis bonito do mundo (Kalandraka, 

2001), de Miquel Obiols e Roger Olmos, Gran libro dos retratos dos animais (OQO, 

2006), de Svjetlan Junakovic, e Mirar a pintura a través dos séculos (Factoría K, 2006), 

de Caroline Desnoëttes, este álbum, que foi ben recibido pola crítica
208

, achégase á 

xénese do cadro de Picasso sobre o bombardeo de Guernica.  

 

Ábrese cun significativo peritexto epigráfico introdutorio, ―Febreiro de 1936‖, no que se 

sitúa o lector no contexto no que se desenvolve a obra: 

 

 

En España, os republicanos ganan as eleccións. Fronte a eles, a dereita e a 

Falanxe, organización paramilitar de extrema dereita, recorren ao xeneral 

Franco para retomar o poder pola forza co apoio do exército, que se levanta 

o 18 de xullo. Comeza a guerra civil. Unha guerra fratricida, sanguenta. 

Franco e as súas tropas, coa axuda da Alemaña nazi, que atopa un excelente 

terreo de probas para os seus avións, e mais coa Italia fascista, emprenden a 

loita contra os republicanos, socialistas, comunistas e anarquistas agrupados 

no seo da Fronte Popular. Unha guerra atroz na que Francia e Inglaterra 

adoptan unha tímida política de non intervención. 

 

 

Despois da mención, en primeiro lugar, á axuda ofrecida polas Brigadas Internacionais, 

pois ―España ‗afúndese nun océano de dor e morte‖ (p. [p. 4]) e ―Homes e mulleres que 

veñen de toda Europa, intentan socorrer os republicanos e salvar a democracia. Son as 

Brigadas Internacionais‖ [p. 4]), o narrador en terceira persoa converte en protagonista a 

Pablo Picasso, recoñecido pintor que no verán de 1936 se sitúa na Provenza francesa en 

compañía doutros artistas, poetas ou editores e da pintora e fotógrafa Dora Maar, o seu 

novo amor. As noticias que chegan a Francia sobre o bombardeo en Guernica 

impresionan até tal punto o artista que decide reflectir toda a súa dor e indignación nun 

cadro que levará por título o nome do lugar masacrado e que se exhibirá na Exposición 

Universal de París (1937). 

 

                                                 
208

 Véxase Ramón Nicolás (2008) e CLIJ (2008). 
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O álbum, que insire o texto titulado ―Acoso e exterminio dos republicanos‖ (p. [7]), 

extraído do poema que acompañaba o gravado de Picasso Soño e mentira de Franco, 

amosa as posíbeis reaccións do artista malagueño tras as informacións oídas pola radio e 

lidas nos xornais franceses da época que se facían eco da catástrofe de Guernica, onde  

 

 

Os pilotos da Lexión Cóndor martelan durante case catro hora o lugar xa 

destruído e metrallan sen descanso os superviventes que tratan de fuxir 

polos campos próximos. Sucédense as explosións. As chamas devoran as 

casas‖  composición dedicada nesta ocasión ao exterminio dos republicanos 

(p. [22]). 

 

A vida é convertida nunha morea de cinzas. Só queda en pé a Casa de 

Xuntas e o carballo sagrado (p. [24]). 

 

 

Deste xeito ―abraiado‖, ―Berra. Chora‖ e ―Colle o seu caderno de papel azul e debuxa 

con rabia. Un touro, un cabalo, unha muller: Está a nacer o Guernica!‖ (p. [31]. 

 

Péchase o volume cunha reprodución do cadro de Picasso e cunhas notas sobre o 

contexto histórico e a biografía do pintor malagueño, así como sobre a análise desta 

obra pictórica.  

 

Trátase dun excelente exemplo do que se pode realizar a partir da inspiración nunha 

obra artística clave (Nicolás, 2008), un álbum inclasificábel que fai reflexionar e 

informa a todos os públicos (Clij, 2008), que se pode encadrar na denominada guerra 

vivida e na que as personaxes femininas están practicamente ausentes do texto e da 

ilustración, a excepción de Dora Maar, que ―fotografa os estados de cólera e de dor do 

artista, pintados no inmenso lenzo apoiado na parede‖ (p. [33]). 
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As ilustracións pictóricas de Olivier Charpentier, 

caracterizadas pola sobriedade e o simbolismo 

(Nicolás, 2008), así como pola súa forza dramática 

(CLIJ, 2008), combinan o negro, o vermello e o azul 

e amosan os trazos áxiles e vigorosos do pincel do 

artista. Estes, xunto coas faccións dos personaxes, 

lembran moitas das obras e dos trazos que 

identifican a xenialidade de Picasso. Texto e imaxe 

compleméntanse e enriquécense mutuamente e, ás 

veces, só se fai uso da ilustración. Por último, 

engádense unhas liñas para presentar os autores do 

libro. 

 

 

 

 

 

Mañá de sábado (Relatos para Noia) (2008) 
 

 

En 2008 publicouse, coordinado por David Pérez Iglesias, Mañá de sábado (Relatos 

para Noia)
 209

, volume que acolle catorce relatos que teñen como unión a vila de Noia, 

tal como se indica na breve presentación institucional.  

 

Segundo se informa en ―As mañás dos sábados‖, texto asinado polo coordinador da 

obra, estas narracións son froito dun obradoiro literario por el dirixido, que contou coa 

visita de Anxos Sumai e Bieito Iglesias e ao que asistiron, ao longo de quince sábados 

no IES Virxe do Mar de Noia, os seus autores, tres mulleres (Antonieta Caramés 

Hermo, Andrea Bermúdez Puente e Inés Coiradas Martínez) e once homes (Martín 

Veiga Alonso, Xabier Blanco, Pablo Nogueira, Carlos Penela, Luis Avilés Baquero, 

Juan Ramón López Oviedo, Juan Martínez Lestayo, José M. Martínez Abeijón, Ramón 

                                                 
209

 Ilust. Francisco Pérez Villanueva, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume, [lectorado mozo], xullo 

2008, 112 pp.  
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Blanco Fernández, Santiago Nieto Romarís e Miguel Anxo Ponte Santiago), que neste 

volume ven publicado o esforzo do seu traballo.  

 

De entre eses relatos de variada temática
210

 insírense para os intereses deste traballo ―O 

mar desde esa banda‖, de Carlos Penela (Vigo, 1975)
211

, e ―O paseo‖, de Juan Martínez 

Lestayo, ambos os dous exemplos da guerra lembrada.  

 

No primeiro deles, ―O mar dende esa banda‖, o autor rende unha homenaxe aos preto de 

douscentos exiliados galegos que entre 1940 e 1945 foron deportados dende Francia a 

distintos campos de concentración nazis (Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen etc) nos 

que moitos deles morreron asasinados ―por diferentes métodos, naquela imensa 

industria nazi de eliminación‖ (p. 42).  

 

Por medio dun narrador omnisciente recréase a noite de anguria dun prisioneiro galego 

do que non se coñece o nome e que, aterecido polo frío nun campo de concentración 

alemán, lembra o seu pasado e soña co mar da súa infancia. Entre os derradeiros 

recordos atópase a súa chegada ao Levante español na procura de traballo, logo de 

rematar os seus cursos de torneiro na capital, e a chegada da guerra:  

 

 

Mais todo bulía xa como un avespeiro perigoso na cidade aquela… por 

horas medraba unha tensión cega e en varias ocasións mesmo dubidou do 

que estaba facendo. Pero, que podía acontecer? Eran os compañeiros outra 

vez a falar da esperanza, eran rapazas bonitas con pucha e palabras firmes, 

incendiarias…. Eran bandeirolas nas prazas, cancións a fío, noites de 

pándega e poemas nas tabernas. E alí vería estourar a Guerra (p. 39). 

 

 

                                                 
210

 ―O residente‖, de Antonieta Caramés Hermo; ―A rosa dos ventos‖, de Martín Veiga Alonso; ―A 

ventá‖, de Xabier Blanco; ―Non é‖, de Pablo Nogueira; ―O mar desde esa banda‖, de Carlos Penela; 

―Velaí‖, de Andrea Bermúdez Puente; ―Os condenados‖, de Luis Avilés Baquero; ―Unha carta para 

Xulia‖, de Juan Ramón López Oviedo; ―O Paseo‖, de Juan Martínez Lestayo; ―A man morta‖, de Inés 

Coiradas Martínez; ―Os ollos dos sentimentos‖, de José M. Martínez Abeijón; ―Arruamento‖, de Ramón 

Blanco Fernández; ―Mares de Arghaso‖, de Santiago Nieto Romarís, e ―Os que estamos‖, de Miguel 

Anxo Ponte Santiago. 
211

 Licenciado en Filoloxía portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela dedicouse á 

docencia e á tradución. Poeta galego que actualmente reside en Viena, obtivo varios premios de poesía, 

entre os que se atopa o ―Espiral Maior‖ (1997); o ―Eusebio Lorenzo Baleirón‖ (2000), o ―Premio de 

Poesía Caixanova‖ (2007) ou, máis recentemente, o ―Miguel González Garcés‖ (2014). 
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Alistado nunha columna anarquista combatiu na fronte até que ―decidiu fuxir a 

Barcelona, lonxe do desconcerto e a dor, das bombas, dos horrores‖ (p. 39) e, 

posteriormente a Francia, ―cando a capitulación era cousa apenas xa de semanas‖ (p. 

39), país no que novamente ―arriscaríao todo‖ na Segunda Guerra Mundial, ―outra fenda 

nas entrañas de Europa‖ (p. 40). 

 

No que ás personaxes femininas se refire é de salientar, aínda sendo unha personaxe 

totalmente secundaria, a moza pola cal o protagonista entra en combate na Guerra civil 

española e que encarna claramente a miliciana, tipoloxía xa intuída nas ―rapazas 

bonitas con pucha e palabras firmes, incendiarias‖ (p. 39), pero inexistente até o 

momento no corpus analizado: ―Alistouse a unha columna anarquista porque a moza 

pola que devecía militaba nela. Non era pouco. No marasmo dos días máis espesos da 

confrontación, ela desapareceu sen dar sinal algún‖ (p. 39) 

 

No segundo relato, ―O paseo‖, de Martínez Lestayo, un narrador en primeira persoa 

lembra a conversa que mantén cun vello que na rúa lle solicita un cigarro e ao que a neta 

só o deixa fumar no balcón. 

 

Na conversa que inician e que o narrador atende distraído, o ancián vaille narrando o 

desexo de esquecer certos recordos do pasado, especialmente os relacionados cos 

tempos da guerra. O vello cóntalle como nunha ocasión formou parte dunha das partidas 

organizadas das ―que se formaran para axudar á garda civil a apresar aos alborotadores e 

como, algunhas veces, esas detencións acababan co detido nunha cuneta‖ (p. 73).  

 

Malia que ―a parolada estábase a converter nunha conversación bastante incómoda para 

min‖ (p. 73), pois o mozo protagonista encamíñase á casa de Sara, a súa parella, para 

unha comida familiar, o narrador segue escoitando o relato do ancián no que lle explica 

como os falanxistas, despois de capturar un mineiro de Fruime, e despedir aos da garda 

civil, mataron o preso no Confurco sen ter razón para facelo: 

 

 

― Matámolo e deixámolo alí, tirado, coma un can. Subimos para o camiño 

e lavamos as mans nun rego. Algún bromeou acerca das botas que tiña 

luxadas de sangue. Eu, ao ver o sangue na auga do rego, deime de conta do 
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que fixeramos. Matáramos un home. Matámolo e eu aínda non sei ben por 

qué (p. 75). 

 

 

A actitude do mozo tórnase sorpresa cando oe do ancián ―― A min non me fixera mal 

ningún. Non sabía nada del, só que era era mineiro e se chamaba Marcial‖, declaración 

pola que identifica o seu interlocutor cun dos asasino do seu avó: 

 

 

Eu, que estivera escoitando sen interromper, case pego un chimpo no banco. 

Marcial. A casa da miña avoa de Fruime estaba nun alto do camiño e 

chamábanlle a casa de Marcial da Mina. Marcial, o meu avó, fora mineiro e 

morrera no tempo da guerra (p. 75-76). 

 

 

Este relato, no que a presenza feminina é practicamente inexistente
212

 e no que se bota 

man da anagnórise, recurso xa presente en Palabras de pan, de Blanca Álvarez, xa 

analizada, convértese, se cabe, en moito máis dramático para o lector ao intuír que o 

vello é o mesmo ancián ao que a moza do protagonista obriga a fumar no balcón e co 

que compartirá xantar pouco tempo despois. 

 

No que ás ilustracións se refire, a cuberta do volume 

representa unha paisaxe mariñeira que ten como 

protagonista un faro e o mar, elementos que en certo 

senso fan referencia á vila de Noia na que foron 

creados os relatos e á que se refiren todos eles.  

 

 

                                                 
212

 Só aparece a personaxe de Sara, a moza do protagonista, no breve diálogo inicial que desencadea a 

acción, mais este é totalmente secundario na trama. 
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Xograres dun tempo novo (2009) 
 

 

No ano 2009 publicouse Xograres dun tempo novo (2009)
213

, novela de Pepe 

Carballude, nome literario de Xosé Carballude Blanco (Rubín, A Estrada, 1956)
214

, 

autor prolífico e de bo facer, pertencente á ―Xeración do 68‖, que a comezos do século 

XXI xa publicara Paisaxe con fondo gris (2001)
215

, memorias da infancia con trazos 

autobiográficos (Bieito Iglesias, 2009) nas que a Guerra civil española se presenta de 

maneira aludida a partir de narradores adultos (Roig Rechou, 2008b; Roig Rechou, 

Ruzicka Kenfel e Ramos, 2012: 197-198; Roig Rechou, coord. 2015). 

 

Dedicada ―A miña nai‖, esta novela histórica, que se divide en quince capítulos 

numerados con romanos, contou con boa acollida pola crítica galega por terse 

presentado por vez primeira na literatura galega o traballo das Misións Pedagóxicas en 

Galicia
216

, un tema, como sinalou Xosé Neira Vilas (2009: 4), que as novas xeracións 

deben coñecer e valorar, especialmente polo labor encomiábel por tentar paliar as 

diferenzas de oportunidades culturais entre o ámbito rural e o urbano.  

 

O relato en primeira persoa de Francisca Porta trasládanos á época da II República 

española e dános a coñecer o labor cultural das Misións Pedagóxicas nas vilas e aldeas 

da Costa da Morte. Pola súa parte, un narrador omnisciente e a voz dos personaxes dan 

conta do presente desta anciá na residencia da terceira idade na que vive e na que 

comparte conversas e distraccións cos seus compañeiros asturianos, Camilo e Matías, 

este último desmemoriado por causa dun accidente. 

 

Os recordos da protagonista ante o autorretrato do seu defunto home, o pintor asturiano 

Agustín Llaneza, paseado no ano 1936, e as conversas cos amigos, sobre todo con 

Matías, levan a Francisca e Matías a identificar a este último como un dos asasinos de 

                                                 
213

 Ilust. Beatriz García Trillo, A Coruña: Everest Galicia, col. Punto de Encontro, [lectorado mozo], 152 

pp.  
214

 Licenciado en Filoloxía Clásica pola Universidade de Santiago de Compostela e Catedrático de Latín, 

exerceu como profesor en diferentes centros educativos galegos. Na actualidade faino no Instituto Neira 

Vilas de Perillo (Oleiros-A Coruña), onde compaxina o seu labor docente con traducións de obras de 

Literatura Infantil e Xuvenil. 
215

Vigo: Galaxia, col. Costa Oeste, nº 32. 171 pp. 
216

 Véxase Paula Fernández (2009); Xosé Neira Vilas (2009) e Vanessa Regina Ferreira da Silva (2010). 
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Llaneza. A descuberta no capítulo final da obra desencadea o intento de suicidio do 

asturiano ao tempo que o dilema da protagonista: 

 

 

Quería falar co seu mellor amigo, con quen compartira paseos e horas de 

conversa, pero non puido ser. Non tivo máis tempo que para chegar á ventá 

da furgoneta e verlle a cara, os ollos pechados e, sobre o peito, a man 

esquerda con dúas falanxes cortadas do dedo índice.  

 

Mentres arrincaba a ambulancia, Francisca rebentou a chorar como non o 

fixera nunca. Choraba ó mesmo tempo por un morto e por un vivo, por un 

amor e por un amigo, polo pasado e polo presente (p. 152). 

 

 

Novela que ―conxuga trazos literarios cos datos reais‖ (Paula Fernández , 2009) e na 

que se cita e homenaxea algunhas personalidades importantes que loitaron pola 

promoción cultural en Galicia no proxecto das Misións Pedagóxicas, como Rafael 

Dieste, Urbano Lugrís, Ramón Gaya, Sánchez Barbudo ou Cándido Fernández Mazas, 

Xograres dun tempo novo é un novo exemplo da guerra lembrada. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, como xa se viu, a protagonista é Francisca 

Porta, unha das principais voces narradoras da novela, que, dende e vellez, diante do 

retrato do seu defunto home, o recoñecido pintor Agustín Llaneza, e dun álbum de 

fotos, evoca a historia de amor que mantiveron dende o ano 1933, momento en que 

coñeceu a Llaneza e o traballo das Misións Pedagóxicas en Malpica, até o presente.  

 

Ao longo dos diferentes capítulos Francisca lembra, sobre todo, a actividade das 

Misións Pedagóxicas en Cee, Fisterra, Corcubión, O Pindo e Muros, nas que ela 

participara activamente. 

 

 

Así foron pasando os días ata que me examinei. Xuño de 1934. Nunca 

esquecerei esa data. Rematara a carreira, tiña un porvir. Deseguida, coido 

que no mes de xullo, incorporeime de cheo ó teu grupo das Misións 

Pedagóxicas que ó tempo percorría a Costa da Morte (p. 32). 
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As conversas cos seus compañeiros, Matías e Camilo, de ideoloxía diferente á dela, 

tamén a axudan a recordar o seu pasado e o seu traballo de mestra: 

 

 

– O primeiro que conseguín foi unha biblioteca, o meu soño de sempre. 

Había moito que me andaba na cabeza a idea de poñer en marcha unha 

biblioteca rural que fomentase a lectura entre os máis humildes: labregos, 

mariñeiros, amas de casa... Quería levar ás aldeas o que xa se facía nas 

capitais. Un reto difícil, pero había que intentalo. Cumpría romper cunha 

tradición, coa inercia dos anos e despois crear a necesidade de ler, o gusto 

pola lectura (....) Cando o inspector visitou a miña escola e comprobou o uso 

que lle dabamos á biblioteca, quedou pampo e o meu modelo exportouse a 

outros sitios. De feito visitei unha chea de aldeas para falar del (pp. 101-

103)  

 

 

No último capítulo da novela, a narradora lembra, a partir da derradeira foto da parella, 

o ano 1936 en que os falanxistas culparon a Agustín da morte do crego de Turón, 

localidade asturiana próxima ao lugar no que residían dende había un tempo, e a noite 

en que o apresaron. 

 

 

Non dubidaron en culparte a ti: que eras anticlerical, que non ías á misa... 

Non lles valeu que unha chea de persoas xurásemos que o día do asasinato 

estabas en Madrid. Nada. Viñan a por ti e vía. Mesmo chegaron a dicir que 

organizaras todo desde alá e que te ausentaras á mantenta, para despistar. O 

caso é que un sábado de noite chegaron á nosa casa de Urbiés, onde 

viviamos. ¡Cantas veces teño lembrado ese día, meu amor! Nunca me 

atrevín a contarcho, por non amolarte cos malos recordos. Pero hoxe si. 

Hoxe vouche falar claro porque teño medo de non podelo facer nunca máis 

e quero que saibas como pasou (p. 144-145). 

 

 

Nese momento amósase como unha muller preñada e valente, que lle contesta aos 

falanxistas (―–Aquí non había merda ningún ata que chegaron vostedes‖, p. 146)
217

 e 

que se converte nunha vítima da violencia de xénero: 

 

                                                 
217

 Francisca lembra o seu casamento civil no alto do monte Pindo no que Rafael Dieste exercía de xefe 

de cerimonia. En relación con isto, que amosa o grao de liberdade acadado para a muller durante a 

República, é curiosa a contestación que a protagonista lle dá a Agustín Llaneza no momento en que piden 

que casen: ―Como queiras, meu amor. Facemos o que ti queiras‖. 
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Eu, nun arrebato, agarreime a ti con todas as forzas que tiña. Quixéronme 

apartar, pero un só non podía. Tiveron que xuntarse os tres. Arrincáronme 

do teu corpo e zapateáronme outra vez ao chan. A dor desfigurara a miña 

cara. (...) Eu, coa barriga a rebentar por dentro, fun gateando deica a porta. 

Desde alí, na escuridade, vin como o fascista da camisa azul metía á forza 

algo nas mans do mozo e sentín que lle dicía: «Agora tócache a ti». Coa 

mesma montaron nun coche que os estaba agardando e marcharon coas 

luces apagadas. Quixen berrar pero non tiña forzas. Tenteino varias veces 

pero non fun quen. Atravesada pola dor, arrastreime outra vez e quedei alí, 

no chan, agarradiña á barriga (p. 146-147). 

 

 

En definitiva a anciá narradora de Xograres dun tempo novo encarna a mestra 

republicana que ve fanado o seu porvir por causa da guerra
218

. 

 

O texto acompáñase das ilustracións de Beatriz 

García Trillo que dan imaxe a varias das 

estampas esenciais descritas na narración 

textual. Na cuberta represéntase unha actividade 

característica das levadas a cabo polas Misións 

Pedagóxicas: un espectáculo de monicreques e o 

público asistente. Esta imaxe, en diferentes 

tonalidades de ocres, evoca unha fotografía 

antiga que podería situarse na época da 

República grazas ás bandas de cor violeta, 

amarelo e vermello da esquina superior dereita 

da cuberta. Nela destaca no lateral dereito unha parella que ben poderían ser a 

protagonista da obra, Francisca, e o seu home Agustín. 

  

No interior inclúense oito ilustracións de páxina enteira que apoian os textos con imaxes 

dos protagonistas. En cinco delas represéntase á personaxe feminina protagonista en 

                                                 
218

 Amais desta personaxe, aínda que non directamente relacionada co conflito bélico, podería nomearse a 

Andrea, a avoa da protagonista, unha costureira de andar polas portas, nai solteira, que amosa un 

pensamento aberto aos novos avances da República. Neste senso ve con bos ollos a chegada dos 

misioneiros: ―A avoa Andrea quedou mirando e non se lle ocorreu mellor cousa que espetarme: «Agora si 

que vai pensar a xente que esta é unha casa de putas». Vós ceibastes unha gargallada grandísima. A avoa, 

que seguía planta na porta, secundou: «Pois, ¿sabedes unha cousa? Quen leve a sona, tamén debe levar o 

proveito. Con que... adiante». Así foi como gañou a vosa simpatía‖ (p.14). 
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diferentes momentos da súa vida: na súa mocidade, nos momentos en que participou nas 

Misións Pedagóxicas, e na vellez, na que reside nun asilo de anciáns. O carácter 

estilizado das figuras non lle resta expresividade a estes debuxos nos que a gama de 

cores empregada non é limitada como acontecía na cuberta.  

 

 

 

 

 

Quen matou a Inmaculada de Silva? (2009) 
 

 

No ano 2009 apareceu tamén Quen matou a Inmaculada de Silva? (2009)
219

, de Marina 

Mayoral (Mondoñedo, Lugo, 1942), novela na que a autora se achega novamente á 

temática na que se centra este traballo e que intratextualiza coa propia obra de Mayoral, 

tal e como se evidencia nos peritextos (Carmen Ferreira Boo e Isabel Mociño González, 

2014)
220

. 

 

Esta novela, que provocou comentarios de diferente índole na crítica galega
221

 e que foi 

analizada polo miúdo por Carmen Ferreira Boo e Isabel Mociño González (2014), 

ambiéntase, fundamentalmente, nun espazo imaxinario e simbólico recorrente noutras 

obras da autora, Brétema, e divídese nun prólogo explicativo, situado en Nova York no 

outono de 1974, quince capítulos titulados, que se corresponden co verán e o curso 

escolar dese ano, e mais un epílogo datado no verán de 2008 que se se acompaña dunha 

árbore xenealóxica da liñaxe dos Silva.  

 

                                                 
219

 Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 117, , 183 pp. Conta con tradución ao 

castelán, ¿Quién mató a Inmaculada de Silva? (2009), Madrid: Alfaguara infantil y juvenil, serie roja, e 

ao polaco: Kto zabil Inmaculade de Silva? (2011), MUZA, SA, Warszawa.  
220

 En ―Verán 2008. A xeito de epílogo‖, remítese ao lector a La única libertad (1982, 2002), obra de 

Mayoral na que se dá a coñecer outra etapa vital da protagonista e aparece parte do universo familiar 

recreado na novela que se analiza neste traballo.  
221

 Tal é o caso de Pilar Ponte (2009), para quen é un texto de mulleres idealizadas baseado nun 

concepción tradicional do feminino; Montse Pena Presas (2009), para quen as personaxes non son críbeis; 

ou Maria Jesús Fernández (2009), quen destaca o recordo ao maquis, así como a presenza de diferentes 

voces narrativas. 
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A narradora protagonista é a adolescente Etelvina de Silva, orfa de nacemento e 

educada en Madrid dende moi nova polo seu tío Alberte
222

, quen descobre o amor e a 

súa vocación literaria durante o tempo que pasa na casa familiar de Brétema.  

 

A partir das anotacións recollidas no seu diario e das conversas gravadas con diferentes 

informantes, Etel emprende unha investigación co fin de atopar unha resposta ás 

estrañas circunstancias que arrodearon a morte da súa parente Inmaculada a carón do 

fuxido guerrilleiro antifastista Antón do Cañote coa intención de romper o silencio 

familiar sobre o acontecido.  

 

Coa axuda da súa curmá Catara e de Juancho, un compañeiro do instituto que desexa ser 

artista e do que se namora, Etel vese obrigada a casar diferentes versións sobre a 

personalidade de Inmaculada, relatos que se superpoñen e complementan. Con todo, 

Etel non logra reconstruír a verdade do acontecido, o cal dá lugar a un final aberto que 

invita ao lector a escoller o desenlace en función das súas conclusións: amor ou 

vinganza.  

 

Quen matou a Inmaculada de Silva? é, por tanto, un novo exemplo de novela iniciática 

e de misterio que se encadra na denominada guerra lembrada e que se sitúa na liña 

daquelas xa analizadas neste traballo nas que personaxes adolescentes son os que 

recuperan os sucesos ocorridos durante a Guerra civil. Pénsese, por exemplo, en A teima 

de Xan, de Antonio García Teijeiro, Noite de voraces sombras e Corredores de 

sombras, de Agustín Fernández Paz, ou en A sombra descalza, de An Alfaya. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, Etelvina da Silva é unha das voces narradoras 

da obra. Moza de dezaseis anos, con vocación de escritora, aproxímase á adolescente 

desveladora do significado dos silencios pois, igual que as protagonistas das obras de 

Agustín Fernández Paz ou da de An Alfaya, trata de descubrir o pasado dun familiar 

durante os anos da guerra, concretamente, a estraña morte de Inmaculada de Silva, unha 

curmá de súa nai, á que todos se refiren como ―tía Inmaculada‖, unha moza moi 

fermosa, ―unha cazadora de primeira‖, ―monárquica e católica‖ (p. 76), a carón da 

morte de Antón do Cañote, un republicano e comunista fuxido. Non obstante, ao non 

                                                 
222

 Personaxe caracterizado pola súa homosexualidade, igual que acontecía co personaxe do tío Carlos, de 

Corredores de sombra (2006), de Agustín Fernández Paz. 
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reconstruír dun xeito definitivo a verdade da morte de Inmaculada non responde 

totalmente a esta tipoloxía  

 

Filla de solteira, ten unha idea romántica do amor, pois cre que o amor pode ser para 

toda a vida, aínda que considera que debe ser difícil atopalo, e está aberta a relacións 

nas que a cor ou a diferenza social non importa nun momento en que para a sociedade 

en xeral esas cuestións si teñen relevancia, tal como demostra o feito de namorarse de 

Nelson, un rapaz de cor que traballa para seu tío Alberte
223

. 

 

Esta personaxe, que inicia unha relación amorosa con Juancho, cede a voz a outras, 

entre as que se encontran as tres tías avoas da protagonista, Ana Luz, Benilde e 

Xeorxina, mulleres de clase social alta que ―they represent breaking models during the 

years of the Republic‖ (Ferreira Boo e Mociño González, 2014: 66) e que  

 

 

embody literal ideals in spite of belonging to a high, social class familly 

with monarchical tendencies. They reflect the progress of women as 

somewhat inherent to the evolution of times without reaching extreme 

feminist positions, aware of the society wherein they live and of its 

evolution‖ (Ferreira Boo e Mociño González, 2014: 68). 

 

 

Un grupo de mulleres que  

 

 

Para os milicianos resultabamos sospeitosas de colaborarmos cos 

sublevados pola filiación monárquica de varios membros da familia e por 

mor da amizade do noso pai con don Pedro Monterroso. E para os 

falanxistas eramos republicanas militantes porque tanto Xeorxina coma min 

colaboraramos nas Misións Pedagóxicas da República (p. 84).  

 

 

                                                 
223

 No relato obsérvase mesmo o desexo sexual que o mozo de cor lle provoca: ―Dende a fiestra do meu 

cuarto vin como lle traía unha toalla para se secar. Nelson quitou a roupa de traballo e quedou en 

tanga.Tiña un corpo impresionante, delgado, pero musculoso e moi ben feito. Quedei mirando todo o 

tempo, non podía apartar os ollos. A auga rebotáballe na cabeza e nos ombreiros e formaba un arco da 

vella ao seu arredor, como unha orla. (...) Dende ese día, aínda que estivese vestido, eu seguía a velo 

como o vin na ducha, vía o seu corpo debaixo da roupa, porque se move dun modo especial e vía os seus 

músculos a cada movemento do seu corpo‖ (p. 49-50).  
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Ana Luz encarna a historiadora, a ―unha das primeiras mulleres profesoras da 

Universidade en España‖ (p. 71). Por medio do relato desta personaxe, que se reproduce 

no capítulo VI da obra, os cambios da República e da Guerra civil preséntanse á 

adolescente protagonista dunha maneira obxectiva. 

 

Muller contraria á ideoloxía franquista, advírtelle á sobriña que non repita as súas 

palabras con ninguén, mais afirma que 

 

 

Agora todos os que non comungamos coas ideas da ditadura estamos a 

agardar a que Franco desapareza –semella que está gravemente enfermo e 

que non lle queda moito tempo de vida– para ver se España volve ao camiño 

da democracia e pecha dunha vez esta longa etapa de posguerra (p. 76). 

 

 

Como historiadora, ―síntome na obriga moral de te pór ao corrente de feitos que 

condicionaron a relación da miña sobriña Inmaculada e Antón do Cañote‖ (p. 75-76), 

feito que a converte nunha transmisora da memoria. 

 

Pola súa parte, Xeorxina, cuxa voz se recolle no capítulo V, representa a cazadora, a 

muller a quen lle gusta unha actividade propia de homes, así como, igual que Ana Luz, 

a transmisora da memoria, mais non de cuestións da guerra, senón daquelas ligadas 

coa relación entre homes e mulleres, pois ela, polo feito de selo, tivo que loitar contra os 

prexuízos existentes na sociedade a este respecto.  

 

Así, a ollos de súa nai, pola súa afección ás armas e á caza, era unha ―marimacho‖ e a 

ollos da familia quedaría para vestir santos porque ―non sabía tratar os homes‖, o que 

quería dicir que 

 

 

Non lle dicía a un pretendente que era o máis listo, ou o que conducía 

mellor, esquiaba mellor, tiraba mellor, ou xogaba mellor ao tenis, cando era 

obvio que outros o superaban. Pero esa era a norma: aos homes había que 

lles dicir o que querían oír, e o que querían oír non era a verdade senón 

gabanzas, aínda que fosen inmerecidas. Iso foi así durante séculos.As 

mulleres non dicían a verdade, namoraban aos homes finxindo admiración 

(p. 62). 
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Así mesmo, Xeorxina, ao igual que Benilde, personifica un novo exemplo de viúva da 

guerra, pois Alfredo, o home co que casa despois de vencelo nunha competición 

deportista, morre na guerra tres anos despois do seu casamento. 

 

Pola súa parte, Inmaculada de Silva, personaxe de quen toma o título a obra, representa 

unha muller misteriosa, quizais, segundo algunha das hipóteses manexada, unha vítima 

da guerra, nunha novela na que ―the female marginalisation which is one of the focus 

of the novel‖ (Ferreira Boo e Mociño González, 2014, p. 68). 

 

Amais destas personaxes hai outras moitas secundarias, tales como Carlota de Silva, a 

nai da protagonista, que encarna a nai solteira que padece o rexeitamento do pai por 

non querer revelar o nome do pai de Etel, ou Catara, que encarna a liberada, 

adolescente que estuda nun colexio de monxas, do que é expulsada polas súas accións, e 

que é partidaria do divorcio, pois non cre que o amor sexa para toda a vida.  

 

En canto ás ilustracións, de Quen matou a Inmaculada de 

Silva?, o protagonismo feminino xa se inicia na cuberta, 

onde unha fotografía de Andrés Amorós representa unha 

figura feminina, unha muller nova, que empuña unha 

pistola na man e que se pode identificar coa personaxe que 

lle dá título á obra. Sitúa o lector detrás dela, sentíndose 

cómplice do que poida pasar uns segundos despois. 

 

Trátase dunha imaxe que visualiza as mulleres, pero que 

non fai referencia explícita á Guerra civil. 
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A morte dun editor. Derradeiros días de Ánxel Casal (2009) 
 

 

Nese mesmo ano 2009 saíu tamén a lume A morte dun editor. Derradeiros días de 

Ánxel Casal
224

, de Vicente Piñeiro González (Lugo, 1954)
225

, autor que podería ser 

incluído na Xeración do 68 e que neste relato, tal como se anuncia no título da obra, se 

achega a un personaxe histórico concreto, Ánxel Casal (Betanzos, 1895- Cacheiras, 

Teo, 1936), editor que xa fora obxecto de interese para Piñeiro en anteriores 

publicacións
226

  

 

A morte dun editor. Derradeiros días de Ánxel ábrese cuns peritextos moi significativos 

que sitúan a obra claramente arredor da figura do alcalde compostelán que foi 

―paseado‖ no ano 1936
227

. Trátase de ―Dedicatorias‖; o epígrafe ―Crónica novelada dos 

derradeiros días da vida de Ánxel Casal, asasinado polos fascistas en 1936 no mes que 

poden verse en Galiza as carreiras de San Lourenzo‖; do texto ―Canción para Ánxel 

Casal, fusilado polos fascistas en 1936‖, de Francisco Castro; do poema ―Cunetas‖, de 

Luís Pimentel, e da ―Nota do autor‖.  

 

Aínda que todas elas relevantes, podería destacarse, polo compromiso manifestado polo 

autor, a dedicatoria  

 

In memoriam ás persoas coñecidas e anónimas, exemplos de traballo e de 

civismo, vítimas daqueles perversos asasinos de vocación da fera fascista. 

Houbo tantas que non collerían nas páxinas do meu libro. E tamén, por 

poñer un dato máis na loita pola supervivencia, acordarme daqueloutras que 

lles levaban pan e peixe aos maquis ás montañas de San Simón. Oxalá a 

esas persoas as servise a Patria Galega recordando a súa memoria coa 

mesma fidelidade que aquelas persoas a serviron a ela ([p.5]).  

                                                 
224

 Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Docexvintedous, 97 pp.  
225

 Topógrafo de profesión, dedicou a súa vida profesional a traballar na enxeñería civil, actividade que 

compaxinou coa docencia e a literatura. Novelista, autor teatral e poeta, ten publicado libros en lingua 

galega e castelán polos que ten merecido varios galardóns. Colaborador da prensa galega, iniciouse na 

Literatura Infantil e Xuvenil a mediados dos anos noventa con varias entregas da colección ―O 

Labreguiño‖ publicadas por Edicións da Chaira. É o caso de Antoniño (1995), O can abandonado e 

outros relatos (1997), Sonetos á xeometría (1998) ou a obra de teatro infantil A fraga leda (2005). Pódese 

consultar máis información deste autor en http://www.vicente-p.es/, última consulta 10 outubro 2015. 
226

 Pénsese na pequena dramatización sobre os últimos días de Ánxel Casal recollida no número 

Homenaxe a Ánxel Casal, da revista Escrita contemporánea da Asociación de Escritores en Lingua 

Galega (2005). 
227

 Vídere Fernández del Riego (1983) e Xosé María Dobarro Paz e Ernesto Vázquez Souza (2003). 
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Tamén o fragmento da ―Nota de autor‖ no que Piñeiro sinala que 

 

 

A morte dun editor é unha novela en clave dramática dos acontecementos 

que viviron toda unha xeración de seres humanos e a súa impotencia fronte 

ás forzas do mal, simbolizadas polo fascismo que tantas vidas custou tamén 

naqueles anos cada vez máis afastados do século pasado ao mundo enteiro 

(p. 13). 

 

 

Estruturado en tres partes, A morte dun editor. Derradeiros días de Ánxel Casal, é un 

relato no que, como lembrou Ánxela Gracián (2009), se recorre á metaficción, pois a 

través da protagonista plásmase a dificultade do proceso creativo e as desviacións que 

ás veces é pertinente facer nunha obra literaria con base nun feito histórico. 

 

Unha voz en primeira persoa, a de Lola, a protagonista, é a encargada na primeira e na 

terceira parte da obra de amosarlle ao lectorado o seu desexo de ser escritora e o que 

supuxo a redacción dunha novela centrada nos últimos días de vida de Ánxel Casal. A 

esta súmaselle tamén, por medio do diálogo, a voz de Tito, estudante de Historia que 

anima a moza a escribir sobre a temática da Guerra civil e que a pon en contacto cun 

profesor de Historia Contemporánea que os convida a contactar con Isaac Díaz Pardo e 

con Xesús Alonso Montero, personaxes reais que se converten en literarios na obra. 

 

A protagonista cédelle a voz a un narrador en terceira persoa e á voz directa dos 

personaxes na segunda parte de A morte dun editor. Derradeiros días de Ánxel Casal, 

parte subtitulada ―Crónica novelada dos derradeiros días de Ánxel Casal‖, que se 

corresponde co relato curto escrito por Lola e que evidencia o xogo metaficcional 

estabelecido por Vicente Piñeiro.  

 

Nesta ―Crónica novelada‖ relátase como se iniciou o alzamento nacional, as reticencias 

de Ánxel Casal a abandonar o Pazo de Raxoi, sede do concello, e a súa posterior fuxida 

a terras de Arzúa en compañía da muller. O relato dá conta de como o alcalde é 

apresado e do seu traslado ao cárcere de Santiago onde pasa a súa última noite en 
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compañía de Camilo Díaz Baliño, con quen conversa sobre a situación política do 

momento antes de que ambos os dous sexan paseados. 

 

No que ás personaxes femininas se refire, nesta obra destaca Lola, a protagonista, unha 

universitaria que na liña das protagonista das obras de Fernández Paz ou An Alfaya xa 

analizadas se identifica cunha desveladora do significado dos silencios se ben, a 

diferenza delas non é propiamente unha adolescente, senón unha muller adulta.  

 

A protagonista descríbese como unha estudante luguesa que está en Compostela no seu 

último ano de carreira e busca argumentos para escribir una novela histórica. O contacto 

con Tito, un compañeiro de aulas no que non tiña reparado e co que inicia unha relación 

sentimental, lévaa a lembrar a Guerra civil e as súas consecuencias e a recuperar este 

feito histórico por medio da escrita literaria.  

 

Outra personaxe, aínda que totalmente secundaria dentro da novela que Lola escribe, é a 

a muller de Ánxel Casal, unha fuxida pola ideoloxía do home. 

 

 

En canto a cuberta segue o deseño da colección 

na que se insire a obra e amosa unha ilustración 

de Alejandro Maceda que representa a fuxida 

nocturna de Ánxel Casal do concello en 

dirección á súa casa. Nela obsérvase en 

primeiro plano un garda civil cun fusil na man 

que bota fume, mentres, no plano do fondo, 

aparece e a figura dun home, que ben se pode 

identificar co alcalde compostelán, nunha 

fuxida na dirección contraria á que o garda 

civil dirixe a mirada. Esta imaxe, canda o 

título, anticipa o contexto dos acontecementos. 

Así mesmo, o emprego de cores vermellas e 

negras, símbolos da falanxe, incide nos sucesos 

tráxicos da obra. 
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Historia da bicicleta dun home lagarto (2014) 
 

 

 

No ano 2014 saíu publicada Historia da bicicleta dun home lagarto
228

, de Fina 

Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1951)
229

, outra das voces máis significativas da 

―Xeración do 68‖ que fixo da familia e das relacións e conflitos un dos eixos temáticos 

que vertebran a súa produción infantil e xuvenil na que tampouco estiveron ausentes o 

amor polos animais, a importancia da amizade ou o tratamento de temáticas 

consideradas tabú, cuestións que, como sinalou Blanca-Ana Roig Rechou, (2008: 59-

61/153-155), aborda con naturalidade dende unha perspectiva eminentemente realista, 

cunha linguaxe poética ben dosificada, moito humor, axilidade e grande emotividade, 

que fixeron dela unha autora clásica contemporánea da Literatura Infantil e Xuvenil 

galega.   

 

Historia da bicicleta dun home lagarto está dedicada ―Para Raimundo de Julián 

Higueras, celador de telefonía ata a súa xubilación‖, e tamén, como é habitual na obra 

desta autora, para o lector, ―Para ti, este relato con sabor a torta de chocolate negro e a 

zume de limón con azucre‖ (p. 7), comparación xustificada porque  

 

 

hai nesta narración moitos momentos duros e amargos que, malia todo, me 

produciron certo gozo ao contalos e que quixen facelos render, talmente 

como facía de nena coa onza de chocolate negro que me daban con pan para 

merendar. Hai, asemade, situacións acedas que quizais provoquen calafríos, 

tal como me pasou a min cando as escribín, ese zume de limón... (p. 155-

156). 

 

 

Dividida en trinta e un capítulos numerados, a obra comeza cunha apelación ao lector: 

―Imaxinas unha bicicleta que che fala e non ves ninguén nela? Vaia... O mellor vai ser 

                                                 
228

 Ilust. Laura Súa Campo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Sopa de libros, n.º 52, a partir de 10 

anos, 161 pp.  
229

 Docente xubilada foi a primeira autora da Literatura Infantil e Xuvenil galega en ingresar na Real 

Academia Galega. Dende os seus inicios a comezos dos noventa nesta literatura ten recibido diversos 

galardóns entre os que destaca o Premio Nacional de Literatura Infantil por O misterio dos fillos de Lúa 

(1995) ou o Premio Edebé polo Estanque dos parrulos pobres. 
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comezar polo principio‖ (p. 9), un punto de partida que lembra as hipóteses fantásticas 

de Gianni Rodari, o autor de Gramática da fantasía.  

 

A continuación, un narrador en terceira persoa, ao xeito do conto de transmisión oral, 

sitúa a acción ―hai xa moitos anos nunha pequena vila da Serra de Albarracín, na 

provincia de Teruel‖ (p. 9), ao tempo que presenta o protagonista, Mundo, un neno que 

―non tiña máis de sete ou oito anos‖ (p. 9) no inicio da historia. 

 

Relato iniciático, como moitos dos analizados neste traballo, dá conta do paso da nenez 

á primeira mocidade de Mundo, fillo dun pastor que ve como a súa realidade vai mudar 

definitivamente por varios feitos coincidentes no tempo, a chegada do teléfono ao lugar 

e a da Guerra civil, conflito que cos ollos de neno que é non concibe nun inicio como 

tal, así como a misteriosa desaparición de seu pai. 

 

Por medio dun narrador omnisciente e, sobre todo, da voz dos personaxes, o lectorado 

coñece como a chegada do teléfono ao lugar trae á vida de Mundo a presenza de 

Camilo, vello amigo de seu pai que se encarga da instalación da rede telefónica na zona. 

As súas continuas visitas á casa familiar axudarán a esparexer o muro de silencio que 

rodea cada vez máis a vida da nai e beneficiarán de xeito decisivo o neno, que aprende a 

montar en bicicleta, a ler mellor nos seus libros de Miguel Hernández e, sobre todo, 

descobre o fascinante mundo do teléfono, ese avance tecnolóxico que fora concibido 

para conectar a persoas afastadas e que chega xusto cando a guerra rachou as canles de 

comunicación entre veciños e familiares.  

 

Exemplo de ―narración na que o feitío dunha prosa de glícido sabedoiro non empece 

para que a papila estordegue co ácido do drama de fondo‖ (Armando Requeixo, 2014: 

63), constitúe unha ―forma de pensar a guerra especialmente interesante para o 

lectorado actual, dende un dominio do ton narrativo onde a emotividade chega a través 

do auténtico e a reflexión esquiva en todo momento o prexuízo e a lección moral‖ 

(Isabel Mociño González, 2014).  

 

No que ás personaxes femininas se refire, é a nai de Mundo a única que acada certo 

papel protagonista na obra. Azucena, que é como se chama, personifica o rol da esposa-



CAPÍTULO II. NARRATIVA INFANTIL E XUVENIL EN GALEGO 

303 

nai, encargada do coidado do fillo ao que lle ensina, por exemplo, a aleitar a dous 

pequenos cabuxos a un tempo. 

 

A partir da desaparición do home, convértese nunha nai  ―un pouco xorda e un pouco 

muda‖ (p. 50) que fai cousas estrañas a ollos do pequeno Mundo. Así, por exemplo, 

deixa de gustarlle o leite de repente; fai na tixola un pan escuro ―que sabía a caca de 

cabra‖ (p. 62); bótalle auga ao leite porque esquece deixar dabondo despois de gastala 

nos queixos que vende etc. Con todo, o que máis lle estraña a Mundo é a súa roupa 

escura, que nun primeiro momento pensa que se debe ao seu desexo de ser adiviña, mais 

que, con desgusto, Mundo comproba que esa non é a razón, pois outras mulleres da 

aldea tamén están de loito. 

 

Muller dun fuxido, ocúltalle ao fillo o lugar no que seu pai está, aínda que nun 

determinado momento do relato debe satisfacer a curiosidade do protagonista: ―Non 

perdas xamais a esperanza de que poida volver. Teu pai é un bo home e non me fagas 

máis preguntas‖ (p. 98). 

 

Conforme vai pasando o tempo, vaise convertendo nunha penélope que espera o 

regreso do home, un pastor fuxido da guerra e indultado unha vez finalizada. Porén, a 

raíz do conflito, consegue unha boa cousa, pois se ben no inicio da obra a nai de Mundo 

non sabía ler porque ―As nenas apenas tiñan oportunidade de aprender e aínda menos de 

ir ao instituto ou á universidade, por iso soaban raro palabras coma médica, arquitecta 

ou avogada‖ (pp. 9-10), avanzado o relato, ―Azucena aprendera a ler e non precisaba de 

ninguén para descifrar as notas que aparecían nalgunhas páxinas dos libros que lle 

levaba Camilo‖ (p. 98). 

 

As ilustracións, da man da santanderina Laura Súa Campo, completan o texto coa 

recreación dun universo coherente e suxestivo que transporta o lector ás fotografías de 

época e que reinterpreta a complexidade emocional dos personaxes (Isabel Mociño 

González, 2014).  
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Na cuberta, represéntase a Camilo, o celador de telefonía, e a Mundo, o protagonista no 

alto dun pau do teléfono. No interior, a metade das ilustracións amosan personaxes 

femininas, razón pola que se pode afirmar que esta obra si visualiza as mulleres (non 

acontece o mesmo co conflito bélico).  

 

Nas ilustracións que a obra acolle e que representan a 

Azucena ou a esta en compañía doutros personaxes 

amósase tamén o cambio da nai de Mundo reflectido na 

narración textual. Así, por exemplo, os tons claros da 

roupa dan paso á vestimenta de cor negro e ao pano á 

cabeza. De todas elas, en relación co comentado unhas 

liñas máis arriba, sobresae a ilustración na que Azucena 

se pode identificar claramente cunha penélope, 

representada dentro do fogar observando a aperta que, no 

limiar da porta, se dan o home e o fillo, o primeiro recén 

chegado, mollado, mal vestido e acompañado dun can. 

 

 

       

 

 

As ilustracións, completan o texto coa recreación dun universo coherente e suxestivo 

que transporta o lector ás fotografías de época e que reinterpreta a complexidade 

emocional dos personaxes, sen caer en maniqueísmos nin subterfuxios, senón cunha 

ollada nova sobre a historia recente. Nela emprégase unha gran saturación cromática e 

faise uso dos degradados para crear a ilusión de volume e conferir luminosidade.  
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Historias para contar arredor da lareira (2014) 
 

 

Nese mesmo ano 2014 saíu tamén publicado Historias para contar arredor da 

lareira
230

, de Óscar López Paz (A Coruña, 1976)
231

, autor que até o momento só ten 

publicada esta obra e que por idade se encadra na denominada ―Xeración Google‖. 

 

Despois dos ―Agradecementos‖ e da dedicatoria ―A Mateo‖, ábrese este conxunto de 

relatos cun texto do xornalista David Espiño no que fala de Galicia como un ―país 

eminentemente rural‖ (p. 7) e dos relatos de Óscar López Paz como narracións que 

―espertan en nós, os galegos, esa conexión máxica que temos co rural, vivamos ou non 

nel‖ (p. 7). A seguir, no ―Limiar‖, o autor dá conta do obxectivo deste libro de relatos, 

explica o título e ofrece algunha das súas características xerais, entre as que se atopa o 

feito de xirar todos eles ―respecto a tres puntos que constitúen o seu soporte: os cregos e 

a igrexa, o franquismo e o humor; tres eixes imprescindibles na Galicia de sempre‖ 

(p.10). 

 

Das vinte narracións incluídas no volume
232

, só dúas, ―A camiseta vermella‖ e ―O 

pasamento de Franco‖, se achegan ao conflito bélico do 36 en que se detén este traballo.  

 

Na primeira deles un narrador en terceira persoa lembra como Pepiño, o fillo de Pepe o 

alcalde-cacique do lugar, observa a chegada dos nacionais á vila, así como o masacre 

dos roxos denunciados por seu pai, dentro dun bocoi no que se puido agochar. Tras o 

fusilamento dun deses roxos que leva unha camiseta vermella igual que a que el ten, o 

protagonista consegue chegar á casa onde na fogueira que súa nai ten acesa quere 

queimar a peza de roupa pois, preguntado por súa nai, responde: ―—É que na vila 

acaban de matar os roxos que había e eu son roxo, non o ves?, e non quero que me 

maten‖ (p.18). 

                                                 
230

 Ilust. DNL, A Coruña: Everest Galicia, col. Punto de Encontro, [lectorado mozo], 124 pp. 
231

 Diplomado en RRLL pola Universidade da Coruña, desenvolve a súa actividade profesional, dende hai 

anos, no sector financeiro.   
232

 Son ―A camiseta vermella‖, ―O home do saco‖, ―Un domingo en Riazor‖, ―O asalto de Foucellas‖, ―A 

aparición da estadea‖, ―A morta vivente‖, ―O fillo do cerralleiro‖, ―O santo Sancristán‖, ―Xan o 

argalleiro‖, ―Os bailaríns‖, ―O mocos‖, ―O partido de fútbol‖, ―O reloxo‖, ―O Xuíz Boticario Secretario‖, 

―O coello endiañado‖, ―O feitizo de amor‖, ―Hai que mercar un tractor!!!‖, ―O can de San Roque‖, ―O 

recoñecemento do médico‖ e ―O pasamento de Franco‖. 
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Na segunda, ―O pasamento de Franco‖, novamente un narrador omnisciente dá conta do 

que lle acontece ao protagonista, o avogado Fernando, o día que se coñece a morte de 

Franco. Informado da noticia, Nando diríxese a Curtis, a súa aldea natal, para ver a 

reacción dos seus veciños e celebrar e comprobar se a liberdade xa asentara no lugar. O 

que observa faino ser cauto, e máis cando ve que Carme, aquela vella muller que tantas 

cousas lle tiña contado dos tempos da guerra e dos fuxidos, chora sen consolo a morte 

de Franco. Unha vez que consegue falar con ela descobre que a vella chora coa alegría 

de ver o ditador morto, feito que xa o tranquiliza.  

 

No que ás personaxes femininas se refire, destaca Carme, a personaxe deste segundo 

relato,  

 

 

A velliña que vivía na primeira casa saíndo cara á cidade e que sempre 

loitara con todas as súas forzas contra os caciques. Nas súas propias carnes 

sufrira a perda do seu home e dous irmáns que foran obrigados a ir á fronte, 

e máis tarde, unha vez rematada a Guerra, un fillo por mor da represión que 

os franquistas fixeran con todos os homes que liscaran aos montes galegos 

para non teren que loitar, os guerrilleiros ou maquis, e que eles mesmos 

organizaran un ‗exército do pobo‘ para ‗loitar polo pobo‘ (p.122)  

 

 

Trátase dunha viúva da guerra, á vez que dunha transmisora da memoria, pois é 

quen lle ten contado a Nando moitas cuestións da guerra. Tamén dunha militante da 

solidariedade, xa que, tras o fusilamento do fillo diante dela, única testemuña da morte 

deste fuxido, ―continuara servindo, a pesar da súa morte, aos demais guerrilleiros, 

levándolles de vez en cando algo que xantar aos seus acochos e resgardando en máis de 

unha ocasión a algún deles na súa casa (p. 122).  

 

Ante a morte do ditador é unha anciá que chora non el, senón pola alegría da súa morte:  

 

 

—Non choro por el, Nandiño! Choro pola súa morte, de ledicia porque, por 

fin, despois de moitos anos pregándolle ao noso Señor, fixo xustiza e levou 

ese asasino que matou o meu fillo, marido e irmán, e moitos máis (p. 124).  
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Esta edición vai acompañada de ilustracións de 

Daniel Puente Bello (A Coruña) ao comezo de 

cada capítulo, de tipo figurativo e cores cálidas, 

a partir de imaxes fotográficas co motivo do 

lume, da lareira e os diferentes elementos 

cotiáns que representa a tradición galega, tendo 

moi presente o enfoque na temática do bodegón 

ou nas naturezas mortas. A cuberta do volume 

mostra unha lareira co lume acendido situando o 

lector ao seu caron, como se se estivesen 

escoitando os relatos. As cores son escuras e 

prevalece a cor vermella do lume. Trátase por 

tanto de ilustracións que nin visualizan 

explicitamente o papel da muller nin a Guerra 

civil española. 

 

 

 

 





CAPITULO III.  

 

TIPOLOXÍA DOS ROLES DAS MULLERES 

NO CORPUS NARRATIVO ANALIZADO 
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Unha vez comentadas as obras que compoñen o corpus literario deste traballo co que se 

quere conseguir o grao de doutora, e respondendo ao obxectivo ―Propoñer unha 

tipoloxía desas representacións‖ marcado na introdución, preséntase, a seguir, a 

tipoloxía resultanteque dos roles que ás mulleres se lles deu nas historias contadas no 

corpus narrativo comentado. 

 

Os tiposde personaxes femininas que a continuación se sinalan seguindo a orde 

alfabética extráense da análise do corpus literario manexado neste traballo, se ben 

algúns deles coinciden na súa nomenclatura con tipoloxías presentes noutros estudos 

encadrados nos feminismos literarios e nos socio-históricos de corte feminista, como xa 

se adiantou. Así, a tipoloxía resultante é a seguinte: 

 

 

- Asistentas/ Criadas/ Serventas: Nesta categoría insírense aquelas personaxes 

que se dedican a realizar fundamentalmente labores domésticos, aínda que 

nalgúns casos tamén se aproximan á esposa-nai por atender tamén o coidado dos 

máis pequenos da casa na que traballan. Na maioría dos casos exercen como 

informantes, atendendo ás funcións de VladimirPropp (1971), e noutros 

responden a estereotipos deste oficio.  

 

Son bos exemplos Sara, a alegre asistenta de Neve en abril (1996), de Inma 

López Silva, que lle dá conversa á vella María mentres realiza os labores da casa 

e se presenta ―coma a prensa, coma o F.B.I.; sabía todo, e logo contábao‖ (p. 

66); de varias personaxes de Todo o peso do ceo (1997), de Xosé Manuel 

Martínez Oca (Marcela, a criada da casa de Aranda, que tamén se encarga do 

coidado do protagonista; a súa filla Engracia e a tía Leonisa, que traballan na 

capital; e Eufemia, a criada do médico do lugar que chega coa noticia á casa de 

Aranda de que mataron ao maioral dos seitureiros); Uxía, a empregada de 

Caderno de Riparia (2004), de Xosé Antonio Perozo, sobre a que recae a 

sospeita de ser espía das conversas e levar a información escoitada a outros 
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lugares; e Cándida, de Agardarei por ti en África (2008), de Blanca Álvarez, que 

tamén se encarga do coidado de Roxelio, o protagonista da obra. 

 

Mención especial meréceo o caso de Mercedes, personaxe de ―A taberna da 

Roxa‖, conto de Cando era tempo de inverno (2006), de Pepa Barrios, pois dá 

conta dos abusos que en moitas ocasións exercían os señores da casa sobre as 

súas empregadas ao deixarse intuír no texto o abuso do Danielito sobre 

Mercedes e o seu posterior embarazo. 

 

 

- Bruxa/Meigas/Menciñeiras: Baixo esta denominación englóbanse aquelas 

personaxes femininas presentes no corpus analizado que teñen coñecementos de 

medicina natural, que realizan curacións e que adiviñan o porvir; por veces 

mesmo se lle atribúen poderes sobrenaturais ou pautos co demo, de quen 

recibirían poderes para realizar meigallos, adiviñar o futuro, evitar o destino etc.  

 

Encádranse neste grupo a personaxe de Pilara de Aqueles anos do Moncho 

(1977), de Xosé Neira Vilas, a quen todos recorren polos seus coñecementos de 

de sabedoría popular para curar. Tamén a ―muller que sabía de ungüentos e 

tisanas‖ e as personaxes de Angustias e Amarga, todas elas de Crónicas de 

Media Tarde (1997), de JuanFarias. Así, a primeira fai ―remedios para o mal do 

fígado, cataplasmas para a reuma e máis cousas‖ (p. 26) e tamén esconxuros no 

cemiterio, grazas aos cales Xusto se libra de ser fusilado. A segunda, ―sandaba 

con cataplasmas de case todo, oracións e moito allo‖ (p. 105), representa a 

sabedoría popular en contraste con Marcial, o médico de Padín, que representa a 

ciencia. 

 

 

- Caladas: Designación que acolle as personaxes que ocultan aos máis novos, 

especialmente ás súas fillas, os feitos acontecidos entre 1936 e 1939 e as súas 

consecuencias, cuestións que aínda que non viviron directamente si coñeceron. 

Trátase, xeralmente, de mulleres pertencentes á clase media e próximas ao 

bando dos vencidos, aínda que tamén se atoparon casos doutras próximas aos 

vencedores e de clase social elevada.  
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Encarnan esta tipoloxía as nais das protagonistas das obras de Agustín 

Fernández Paz analizadas, é dicir, a nai de Cristina, de ―A memoria dos soños 

rotos‖, e Cristina, a nai de Sara, a protagonista de Noite de voraces sombras 

(2002). Tamén a nai de Marta, a personaxe de ―As sombras do faro‖, de Tres 

pasos polo misterio (2004) e dona Lourdes, a nai de Clara, a protagonista de 

Corredores de sombra (2006)
233

. 

 

 

- Cultivadoras das belas artes: Insírense nesta tipoloxía as personaxes que 

exercen algunha profesión relacionada coas belas artes, como poden ser a danza, 

a pintura, fotografía e a literatura. É o caso de Rosa, a protagonista de Tristes 

armas (1994), de MarinaMayoral, que decide ser unha bailarina profesional; de 

Ana, a muller do protagonista de Caderno de Riparia (2004), de Xosé Antonio 

Perozo, que se dedica á pintura
234

; da fotógrafa que recolle os estados de cólera e 

de dor do seu amigo Picasso, Dora Maar, personaxe de Guernica (2008), de 

HelianeBernard e OlivierCharpentier; ou de Etelvina de Silva, de Quen matou a 

Inmaculada de Silva? (2009), de Marina Mayoral, e de Lola, de A morte dun 

editor. Derradeiros días de Ánxel Casal (2009), de Vicente Piñeiro, que desexan 

ser ou convértense en novelistas. 

 

 

- Desveladoras do significado dos silencios: Clasificación na que se inclúen 

aquelas personaxes, fundamentalmente adolescentes, que intúen polas actitudes 

e silencios dos que as rodean, principalmente dos seus familiares, que algo se 

lles oculta do pasado, máis concretamente das cuestións relacionadas coa Guerra 

civil española e as súas consecuencias, en especial sobre algún membro da 

familia.  

 

                                                 
233

 No caso de Dona Lourdes, ademais de representar as mulleres pertencentes a unha clase social alta e 

vinculada co bando vencedor da guerra, podería dicirse que é un exemplo de adaptada ou acomodada, 

pois non renuncia aos privilexios que a súa vida de rica se ofrece.  
234

Tamén se podería citar a Dona Lourdes, de Corredores de sombra (2006), de Agustín Fernández Paz, 

aínda que esta non exerce profesionalmente a pintura, senón que é para ela unha afección.  
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Pola súa curiosidade ou por descubertas fortuítas comezan a indagar nunha 

época da que pouco ou nada saben. As súas investigacións lévanas á descuberta 

de escuros episodios familiares é á recuperación da memoria histórica da súa 

familia e, por extensión, da sociedade en xeral. Tamén, en varios casos, a 

concienciarse que elas teñen un importante papel na transmisión dese legado que 

se lles acaba de desvelar. 

 

É o caso de Sara e Clara, as protagonistas, respectivamente, de Noite de Voraces 

sombras (2002) e Corredores de sombra (2006), de Agustín Fernández Paz; de 

Elsa, de A sombra descalza (2006), de An Alfaya, e de Etelvina da Silva, de 

Quen matou a Inmaculada de Silva (2009), de Marina Mayoral, 

 

Neste mesmo grupo inclúense tamén outras personaxes que, se ben non 

responden completamente a esta tipoloxía, deixan intuír esta categoría coa que 

comparten certas semellanzas. Pénsese, por exemplo, en Lidia, a protagonista de 

A misteriosa montaña de Pena Negra (1991), de Concha Blanco; en Nerea, a de 

Un marciano neste mundo (2004), de Conchi Regueiro, que non chega a ser 

consciente da importancia que ela mesma ten á hora de transmitiro pasado; en 

Marta, a personaxe de ―As sombras do faro‖, de Tres pasos polo misterio 

(2004), de Fernández Paz, que se anima a entrar nun lugar tabú polo que lle 

conta Miguel, o protagonista da obra; ou en Lola, a universitaria estudante de 

Historia, protagonista de A morte dun editor. Derradeiros días de Ánxel Casal 

(2009), de Vicente Piñeiro, que polo seu desexo de escribir unha novela se 

interesa pola temática da Guerra civil española e as súas consecuencias
235

.  

 

 

- Enfermeiras: Baixo esta denominación inclúense aquelas personaxes que se 

dedican ao coidado dos enfermos. Son bos exemplos a directora do asilo de 

anciáns no que pasa a última etapa da vida ―O Peixoto‖, de A teima de Xan 

(1991), de Antonio García Teijeiro, ou máis claramente Carmiña, a protagonista 

                                                 
235

Xambela, personaxe de Neve en abril (1996), de Inma López Silva, pode encadrarse nesta categoría, 

mais no seu caso o que lle interesa é calquera cuestión do pasado dos seus familiares (por exemplo, a 

relación amorosa de seus avós) non de maneira específica o conflito bélico do 36. 
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de Tristes armas (1994), de Marina Mayoral, que exerce esta profesión preto do 

campo de batalla. 

 

 

- Esposa-nai: Esta tipoloxía acolle as personaxes que encarnan as mulleres que se 

consideraban exemplares dende a ideoloxía do bando dos vencedores na Guerra 

civil española; aquelas que o franquismo precisaba para mostrar os seus 

modelos, recuperados da tradición católica e que se querían que se impuxesen na 

sociedade a través da produción literaria, formativa e informativa. Trátase de 

personaxes que, á sombra do home, responden ao rol da muller abnegada e 

submisa, próxima ao ―ángel del hogar‖ decimonónico. Quizais polo comentado 

sexan tan numerosos os exemplos atopados. Entre os moitos recollidos na 

análise do corpus, noméanse a seguir algúns dos máis significativos: Rosa, de 

Chamábase Luís (1989), de Marina Mayoral; Carmen Simóns, de A teima de 

Xan (1991), de Antonio García Teijeiro; Neves, de Tristes armas (1994), de 

MarinaMayoral; e dona Remedios Morán, de Todo o peso do ceo (1997), de 

Xosé Manuel Martínez Oca. 

 

 

- Exiliadas:Baixo este epígrafe inclúense aquelas personaxes presentes nas obras 

que deben abandonar o seu país de nacemento por motivos políticos, máis 

concretamente por pertencer ao bando dos vencidos da guerra.  

 

É o caso de Carmiña, de Tristes armas (1994), de Marina Mayoral, que se exilia 

á Arxentina; de Sara, a protagonista do relato ―De Rodeiro a Casablanca‖, 

incluído en Historias roubadas (1998), de Francisco X. Fernández Naval, que, 

como se anticipa no título, ten como destino Casablanca
236

; de Sara Salgueiro, 

de Noite de voraces sombras (2002), de Agustín Fernández Paz; de dona 

Paulina, de As fontes do destino(2004), e Lisseta e a tía Xosefina, de Agardarei 

por ti en África (2008), de Blanca Álvarez, que igual que a protagonista de 

Tristes armas teñen na Arxentina o seu futuro.  

                                                 
236

É tamén o caso das personaxes secundarias desta mesma obra, a nai de Sara e Dora, ―a rapaza andaluza 

que tocaba a guitarra e cantaba boleros‖ (p. 39) no Rick‘s. 
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Dentro deste grupo insírese tamén a tía Sagrario, de A sombra descalza (2006), 

de An Alfaya, quen sobresae por ser a única personaxe feminina que encarna as 

denominadas exiliadas interiores, posto que aínda que non tivo que marchar 

fóra do país de nacemento amósase totalmente allea ao que acontece na casa na 

que vive sendo rexeitada e incomprendida polos seus por un acto cometido 

durante a súa xuventude no momento da Guerra civil española. 

 

 

- Fascistas: Esta tipoloxía acolle aquelas personaxes femininas vinculadas co 

bando fascista, o vencedor da Guerra civil. No corpus analizado represéntaa 

claramente a avoa Palmira, de Agardarei por ti en África (2008), de Blanca 

Álvarez, pois é unha anciá autoritaria, ―obsesionada coas doas de acibeche que 

esvaran polos seus dedos finos e engarfados‖ (p.21), que, unha vez rematada a 

guerra, é ―aliada dos vencedores‖ (p. 164), a quen non dubida en recorrer se os 

seus intereses se complican. Tamén podería nomearse como exemplo, aínda que 

en menor medida, dona Rosalía, de Corredores de sombra (2006), de Fernández 

Paz, pois pertence a unha familia de falanxistas e estivo casada con outro, aínda 

que estaba disposta a fuxir cun mestre republicano. 

 

 

- Fuxidas: Chámanse así aquelas personaxes que encarnan as mulleres que se 

botaron ao monte para evitar a guerra ou as súas consecuencias por mor da súa 

ideoloxía. Son representadas claramente en Palabras de pan (2005), de Blanca 

Álvarez, obra na que se afirma que unha mestra recollida polo cura don Cibrán 

fora atrapada ―horas antes no monte, á que golpearon atada a un pau e alí mesmo 

lle raparon a cabeza mentres o sarxento Dionisio Teja a insultaba coma se fose 

unha bruxa‖ (p. 145).  

 

 

- Guerrilleiras da chaira: Designa esta nomenclatura aquelas mulleres próximas 

ao bando republicano que axudaron os homes do monte, os fuxidos, entre outras 

cousas, abastecéndoos de víveres e de roupa, avisándoos da presenza de 

autoridades próximas ao réxime, de situacións de perigo etc. 
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Como exemplos destas guerrilleiras da chaira atópanse a personaxe de María, a 

nai do protagonista de Aqueles anos do Moncho(1977), de Xosé Neira Vilas, 

posto que o lector pode intuír que igual que outros membros da súa familia 

participa nas tarefas de axuda aos fuxidos do monte; a nai de Xoán de Luna, 

presente en Crónicas de Media Tarde (1997), de Juan Farias, que se comunica 

co home, outro fuxido, por medio das diferentes posicións dun espantallo; e, 

sobre todo, a señora Carmen, de ―O pasamento de Franco‖, relato incluído en 

Historias para contar arredor da lareira (2014), de Óscar López Paz, quen, 

despois do fusilamento do seu fillo por ser un fuxido, continúa servindo aos 

―demais guerrilleiros, levándolles de vez en cando algo que xantar aos seus 

acochos e resgardando en máis de unha ocasión a algún deles na súa casa‖ (p. 

122).  

 

 

- Lavandeiras: Acolle a aquelas personaxes que se caracterizan por ter como 

oficio o de lavar a roupa. É o caso de Felicia, de Todo o peso do ceo (1997), de 

Xosé Manuel Martínez Oca, ou Lola, de Agardarei por ti en África (2008), de 

Blanca Álvarez.  

 

 

-  Liberadas: Categoría na que se inclúen aquelas personaxes que encarnan as 

mulleres da sociedade española de finais dos anos sesenta, pero, sobre todo, as 

que a partir do período da Transición e do inicio da Democracia gozaron de 

maior liberdade, sen as fortes ataduras impostas pola férrea ditadura dos anos da 

autarquía. Aquelas que non teñen o sexo como tabú, que buscan e inician 

contactos sexuais, que practican o aborto, que se separan e se divorcian, que 

saen de noite, que manteñen unha actitude crítica co réxime ditatorial xurdido a 

raíz da guerra etc. 

 

É o caso, de Maribel e Lola, da obra de Marina Mayoral Chamábase Luís 

(1989), que, con fillos a cargo e separadas ou divorciadas inician novas relacións 

de parella; da nai de Miguel, o protagonista de Tres pasos polo misterio (2004), 

de Agustín Fernández Paz, que critica a actitude dos seus compañeiros de 
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traballo e dos habitantes de Pontebranca por teren quedado ancorados nos anos 

corenta e que continúa corrixindo os exames do seu alumnado con total 

tranquilidade mentres o fillo e Marta se pechan no cuarto do laboratorio 

fotográfico; de Ana e Beatriz, as mulleres do protagonista de Caderno de 

Riparia (2004), de Xosé Antonio Perozo, que buscan e inician o contacto sexual; 

de Luci, a personaxe de ―Pétalos brancos‖, o relato incluído en Cando era tempo 

de inverno (2006), de Pepa Barrios, que é crítica coas opinións da avoa sobre o 

réxime franquista e que axuda á moza do curmán a ir abortar a Portugal; e de 

Catara, a compañeira de Etel en Quen matou a Inmaculada de Silva? (2009), de 

Mayoral, que é expulsada do colexio de monxas por non acatar as normas e o 

horarios e que é partidaria do divorcio pois non cre que o amor sexa para toda a 

vida
237

. 

 

 

- Mestras/Profesoras: Esta tipoloxía acolle todas aquelas personaxes femininas 

que desempeñan a actividade docente, profesión ben acaída para desempeñaren 

as mulleres, segundo o sistema patriarcal. Con todo, neste grupo pódese 

diferenciar entre aquelas que se dedican ao ensino primario e as dedicadas ao 

ensino secundario ou superior. Ademais, dentro das primeiras diferénciase entre 

as que empregan metodoloxías de ensino tradicionais, moi do gusto do réxime 

que se instaurou en España a partir de 1936, e aqueloutras afíns á República e 

que empregan metodoloxías máis innovadoras, propias da Institución Libre de 

Ensinanza e das Misións pedagóxicas.  

 

Entre as dedicadas ao ensino primario que son exemplo de emprego de 

metodoloxías tradicionais atópanse Doña Rosa, de Aqueles anos do Moncho 

(1977), de Xosé Neira Vilas, que a miúdo empregaba a súa ―xostra cimbreante‖ 

cos seus alumnos; tamén a señora Amelia, a mestra de Figueres, de Mañá fará 

bo día (1993), de Luce Fillol, que lle tiraba das orellas ao protagonista. 

 

                                                 
237

Neste grupo tamén se pode incluír, aínda que non pertence á sociedade española, a personaxe de 

Caridad, a parella cubana do protagonista de ―A cor dunha lembranza‖, relato incluído en Historias 

roubadas (1998), de Francisco X. Fernández Naval, quen toma a decisión, xunto con Manolo ―de 

abandonar a cidade e vivir xuntos sen casar‖ (p. 99). 
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Entre as mestras republicanas atópanse Carmiña, de Tristes armas (1994), de 

Marina Mayoral; Sara Salgueiro, de Noite de voraces sombras (2002), de 

Agustín Fernández Paz; dona Paulina, de As fontes do destino (2004), e Camila, 

de Palabras de pan (2005), de Blanca Álvarez, e Francisca Porta, de Xograres 

dun tempo novo (2009), de Pepe Carballude. Todas elas mestras afíns á 

República que nos casos de Carmiña, de Sara Salgueiro e de dona Paulina teñen 

medo ás represalias derivadas das guerra e vense obrigadas ao exilio, mentres 

que nos casos de Camila e Francisca Porta sofren as consecuencias en carne 

propia: a primeira nun exilio interior, nunha aldea galega, e a segunda coa perda 

do home e co aborto do fillo que esperaba. 

 

No grupo das que se dedican ao ensino secundario e superior atópase Ánxeles, a 

futura muller de Xan, o protagonista de A teima de Xan (1991), de Antonio 

García Teijeiro, que acode a un curso de psicomotricidade, feito que amosa a súa 

preocupación pola formación contínua. Tamén as docentes universitarias Helena 

Souto, de Tres pasos polo misterio (2004), de Fernández Paz, que atopa grandes 

atrancos para a realización da súa tese de doutoramento sobre a represión 

franquista nos primeiros meses do conflito; Marta Zarraluqui, de Un marciano 

neste mundo (2004), de Conchi Regueiro, docente dunha rama profesional 

pouco frecuentada polas mulleres, a Física, e que se caracterizada por certo 

despotismo cara a alumna da que é responsábel e até certo interese de 

apropiación de ideas, e, finalmente, Ana Luz, unha das tías avoas de Quen 

matou a Inmaculada de Silva? (2009), de Marina Mayoral, historiadora que non 

comunga con Franco e que agarda que este morra, razón pola que, malia falar 

libremente coa sobriña, advírtea de que non repita as súas palabras. 

 

 

- Milicianas: Agrupanse aquí as personaxes que representan as mulleres que 

participaron de maneira activa no conflito bélico ao alistárense voluntariamente 

nos batallóns organizados para a loita. Mulleres que adoitan representarse con 

mono azul, gorro frixio con borla vermella, mosquetón ao ombreiro e pistola ao 

cinto, e que xeralmente procedían dun ambiente revolucionario.  
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O único exemplo claro de milicianas atópanse no relato ―O mar dende esa 

banda‖, da obra Mañá de sábado (2008), no que se introducen ―rapazas bonitas 

con pucha e palabras firmes, incendiarias‖ (p. 39) e unha moza que militaba 

nunha columna anarquista na que se alista o protagonista para estar con ela.  

 

Con todo, esta tipoloxía xa se intuía en Carmiña, de Tristes armas(1994), de 

Mayoral, quen, ao morrer o home e coas fillas fóra, cuestiónase en ―coller un 

fusil e ir á fronte coma un soldado máis‖ (p. 50). Tamén en Xosefina, de 

Agardarei por ti en África (2008), de Blanca Álvarez, quen cando chega a 

guerra está con Xoán, a súa parella, combatendo en Madrid e ―defendendo os 

nosos soños‖ (p. 163). 

 

 

- Militantes da solidariedade: Baixo este epígrafe acóllense as personaxes 

femininas que representan as mulleres que axudaron a persoas comprometidas 

coa República, como podían ser homes significados da esquerda (concelleiros 

republicanos, responsábeis de centros, asociacións, de organizacións sindicais 

etc.) (Marco, 2011; Pernas Oroza, 2011). Entendidas así, son militantes da 

solidariedade María do Mar e Irene, de Tristes armas (1994), de Mayoral, que 

lle prestan axuda e acollen nas súas casas, respectivamente, a Harmonía e Rosa e 

a Carmiña. Tamén Isabel, a filla do Xeneral Pedro de Sotorreal, de Caderno de 

Riparia (2004), de Xosé Antonio Perozo, que agocha na súa casa Francisco de 

Luna, o republicano que ama
238

.  

 

 

- Nenas evacuadas (ver Nenas da guerra)  

 

 

- Nenas da guerra: Categoría que agrupa as nenas que viviron a guerra en idades 

temperás. Algunha delas, por seus pais seren republicanos, foron enviadas a 

colonias estranxeiras para que non padecesen os horrores da guerra, feito que 

                                                 
238

Poderían incluír aquí Luísa, Maria, Felicitas e Antía de Mañá fará bo día (1993), de Luce Fillol, aínda 

que neste caso a axuda que elas prestan é sobre todo aos refuxiados franceses que se ven ameazados polos 

nazis.  
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levou consigo o desarraigamento e a madureza prematura (Miguel de Castro 

Marcos, 1939:196-197). Son as denominadas Nenas evacuadas, tipoloxía na 

que se encontrarían Harmonía e Rosa, de Tristes armas (1994), de Marina 

Mayoral. 

 

Ademais das evacuadas, encóntranse as refuxiadas, aquelas que pola ideoloxía 

política dos pais foron trasladadas con estes a outros países e recluídas en 

campos de refuxiados. Son exemplos Marida e Margarida, de Mañá fará bo día 

(1993), de Luce Fillol. 

 

A estas engádense as nenas que viviron a guerra en carne propia e mais a 

posguerra, caracterizada pola total escaseza de alimentos (para algunha delas a 

fame convértese nunha obsesión). Son as que se poderían denominar nenas da 

fame, tal é o caso de Picotín, de Tempo rachado (1999), de Margot Chamorro, 

ou de Liberdade, de Palabras de pan (2005), e Lisseta, de Agardarei por ti en 

África (2008), de Blanca Álvarez.  

 

 

- Obxecto: Baixo esta denominación atópanse as personaxes que encarnan a 

―cousificación‖ das mulleres, é dicir, o feito de considerar as mulleres como un 

obxecto máis, como unha mercadoría, ou como albo de desexo. De todas elas, a 

máis significativa é Florinda, de A sombra descalza (2006), de An Alfaya, 

personaxe que serve de moeda de cambio dos intereses do pai e que por este 

motivo se ve obrigada a casar cun home ao que non quere. 

 

Como obxecto de desexo, atópanse as mulleres espidas que aparecen nas 

revistas que ve Xan, o protagonista de A teima de Xan (1991), de García 

Teijeiro, ou Visitación, de Todo o peso do ceo (1997), de Xosé Manuel Martínez 

Oca, que non se lle vai do pensamento ao protagonista. É bo exemplo tamén o 

de Rosa, de Chamábase Luís (1989), de Marina Mayoral, que se manifesta 

orgullosa de que home pense nela como unha muller ―cunha dianteira mellor ca 

do Real Madrid‖ (p. 39), 
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- Paseadas: Esta nomenclatura acolle as mulleres que apareceron mortas por 

pertenceren ao bando republicano ou simplemente por se pronunciar con 

liberdade a favor dalgunha acción realizada por familiares, amigos, coñecidos do 

bando perdedor (ás veces eran previamente xulgadas en tribunais de dubidosa 

legalidade). O exemplo máis significativo nas obras analizadas atópase en Tres 

pasos polo misterio (2004), de Fernández Paz, obra na que se indica que tres dos 

quince corpos atopados no faro de Pontebranca eran de mulleres. 

 

 

- Peladas/Rapadas: Encádranse nesta tipoloxía as mulleres que por ser rojas ou 

familiares, amigos etc. de rojos lle cortaban o pelo para humillalas. Luísa, a 

personaxe de Mañá fará bo día (1993), de Luce Fillol, lembra estas mulleres 

porque ten que renunciar á súa longa cabeleira por causa dos piollos. Con todo, 

esta tipoloxía obsérvase claramente en Noite de voraces sombras (2002), de 

Agustín Fernández Paz, concretamente na personaxe de María Prieto, a mestra 

de Carral, a quen ―mallárona a paus e rapáronlle o pelo ao cero; despois levárona 

pola rúa atada cunha corda, coma se fose un animal‖ (pp. 76-77). Tamén en 

Palabras de pan (2005), de Blanca Álvarez, obra na que se nomea directamente 

a unha destas rapadas porque ―din, colaborou cos roxos‖ (p. 145).  

 

 

- Penélopes: Nomenclatura coa que se designan as personaxes que, como a 

Penélope de Ulises, agardan o regreso dos homes, todos eles fuxidos da guerra. 

Son bos exemplos, a nai de Xoán, de Crónicas de Media Tarde (1997), de Juan 

Farias, que como a protagonista da historia clásica de Homero tamén comeza a 

tecer unha manta unha vez que o home se converte nun fuxido (―A nai de Xoán 

de Luna tardou moito tempo en rematar aquela manta. Traballaba tódalas noites. 

Servíalle para agardar polo sono‖, p. 39). Tamén pertencen ás penélopes 

Hortensia, de ―A cor dunha lembranza‖, relato incluído en Historias 

roubadas(1998), de Francisco X. Fernández Naval, e Azucena, de Historia da 

bicicleta dun home lagarto (2014), de Fina Casalderrey (neste último caso a 

condición de Penélope vese moi claramente nas ilustracións). 
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- Rebeldes e renegadas: Esta categoría denomina ás personaxes, e por extensión 

ás mulleres, que se rebelaron ao que se esperaba delas (comportamento, 

ideoloxía etc.) e que fuxiron dun destino predeterminado polas súas familias. É o 

caso de Clara, a protagonista de Corredores de sombra (2002), de Agustín 

Fernández Paz, e da súa avoa Rosalía, que ignoran a prohibición de estabelecer 

unha relación cunha persoa de diferente condición social ou ideoloxía á que a 

familia agarda delas. Tamén de Xosefina, de Agardarei por ti en África (2008), 

de Blanca Álvarez. 

 

 

- Refuxiadas: Englóbase baixo esta denominación as mulleres que foron acollidas 

en países estranxeiros como refuxiadas de guerra. É o caso, por exemplo, de 

Luísa, de Mañá fará bo día, de Luce Fillol (1993), que encarna as refuxiadas 

catalás. Con todo, nesta mesma obra tamén se representan outras refuxiadas 

doutros lugares españois e aqueloutras que precisan acubillo por causa do 

avance do nazismo. Este último é o caso da señora Nederman, a xudía, muller do 

médico, ao que os integrantes da granxa Grandó axudan, unha muller que 

quedou marcada ―pola violencia exercida contra os seus e por aquela fuxida 

abraiante‖ (p. 96)
239

.  

 

Tamén son refuxiadas Carmiña, de Tristes armas (1994), de MarinaMayoral, ou 

as personaxes presentes no relato ―De Rodeiro a Casablanca‖, de Historias 

roubadas (1998), de Francisco X. Fernández Naval. 

 

 

- Rojas: Baixo esta categoría inclúense tanto as mulleres republicanas como as 

nais, mulleres ou irmás, é dicir, as familiares de rojos, de republicanos, daqueles 

que foron acusados polos fascistas como contrarios a Franco. Entre outros 

exemplos atópanse a nai de Xoán Luna e a muller de Marcial, de Crónicas de 

Media tarde (1997), de Juan Farias, que, por ser mulleres de fuxidos, cando 

alguén se cruza con elas ―apuraba o paso coma se andase na punta dos pés, a 

escapar‖; Picotín e a súa nai Carmela, personaxes de Tempo rachado (1999), de 

                                                 
239

Isto tamén a converte en representante das mulleres de relixións diferentes á católica.  
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Margot Chamorro, que lle levan de comer ao cárcere ao republicano Don 

Macaco, o que as converte publicamente en rojas (neste lugar entran en contacto 

con outras moitas rojas coma elas); a avoa de Nerea, a protagonista de Un 

marciano neste mundo (2004), de Conchi Regueiro; Lisseta e Xosefina, de 

Agardarei por ti en África (2007), de Blanca Álvarez etc.  

 

Moitas das consideradas rojas sufriron represalias, pénsese por exemplo na nai e 

nas irmás de Francisco Luna, da obra Caderno de Riparia (2004), de Xosé 

Antonio Perozo, que foron apreixadas polos falanxistas cando estes atoparon o 

mozo aforcado, e delas ―non queda nin rastro‖. Segundo o narrador, ―quizais 

sexan elas as que xemen e choran na madrugada pola morte dos seus dous 

homes‖ (p. 133). 

 

 

- Traballadoras do rural: Baixo esta denominación, como o propio nome indica, 

inclúense as personaxes que encarnan aquelas que tiñan no agro un xeito de 

vida. O caso máis significativo é o de Luísa, María, Felicitas e Antía, de Mañá 

fará bo día (1993), de Luce Fillol.  

 

 

- Solidarias: Neste grupo insírense as personaxes que, como moitas mulleres reais 

do momento, amosan a súa solidariedade cos máis necesitados prestándolle 

axuda de todo tipo. Son exemplos significativos as protagonistas de Mañá fará 

bo día (1993), de Luce Fillol, que, entre outras axudas que prestan, mesmo 

envían produtos básicos ao campo de refuxiados, e dona Remixia, de As fontes 

do destino (2003), de Blanca Álvarez, que abre as súas portas aos máis 

necesitados. 

 

 

- Transmisoras da memoria da guerra: Categoría que acolle as personaxes que 

personifican as mulleres que souberon gardar no recordo e transmitir oas seus 

descendentes os episodios da guerra e as súas consecuencia.  
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Entre outros exemplos atópase María, de Mañá fará bo día (1993), de Luce 

Fillol, que ―A miúdo falaba da guerra‖ (p. 78); a nai de Xoán de Luna, de 

Crónicas de Media Tarde (1997), de Juan Farias, que conserva no faiado da casa 

os recordos daquel tempo e lle conta ás netas historias daquela época; Helena 

Souto, a profesora universitaria de Tres pasos polo misterio (2004), que coa súa 

tese de doutoramento trata de darlle luz ao tema da guerra; Tonia, a taberneira de 

Caderno de Riparia (2004), de Xosé Antonio Perozo, que lle conta ao 

protagonista a historia da súa avoa, morta nesa época; Amadora, de A sombra 

descalza (2006), de An Alfaya; Hortensia, de Corredores de sombra (2006), de 

Agustín Fernández Paz, e as tías avoas da protagonista de Quen matou a 

Inmaculada de Silva? (2009).  

 

 

- Tolas: Son estas as que representan as mulleres que pola presión e violencia 

exercidas sobre elas e a súa liberdade remataron recluídas en manicomios, 

cuartos dos que non poden saír etc. 

 

Constitúen claros exemplos de tolas, no corpus analizado, dona Remixia, filla 

do Marqués de Moenda, de As fontes do destino (2004), de Blanca Álvarez, 

encerrada nun ―asilo para tolos‖ (p. 34) por non querer renunciar ao home que 

ama; Chelito, do relato homónimo incluído en Cando era tempo de inverno 

(2006), de Pepa Barrios, recluída tamén polo falanxista co que está casada e que 

a privou de toda liberdade, e Xosefina, a personaxe de Agardarei por ti en 

África (2008), de Blanca Álvarez, encerrada por súa nai nun cuarto da casa por 

ter fuxido cun republicano e ter un fillo, a ollos da vella, ilexítimo.  

 

 

- Vítima da violencia de xénero: Encádranse neste grupo todas as personaxes 

que personifican as mulleres maltratadas física ou psicoloxicamente. É o caso de 

mulleres golpeadas, como Cati, de Chamábase Luís (1989), de Marina Mayoral, 

que morre a causa dos golpes do home e se enterra co rostro totalmente 

desfigurado; de mulleres acosadas no traballo, como Carmiña, de Tristes Armas 

(1994), tamén de Mayoral, quen lle ten que parar os pés aos seus superiores no 

posto de traballo a labazadas porque pasan os límites da relación laboral que os 
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une; de mozas violadas, como Visitación, de Todo o peso do ceo (1997), de 

Xosé Manuel Martínez Oca, que sofre os abusos do tío fascista, actos que non se 

denuncian mais son coñecidos; ou das asasinadas, como Isabel, a filla do 

Xeneral Pedro de Sotorreal, que morre nun incendio causado polo mozo non 

correspondido etc. 

 

- Viúvas da guerra: Identifican as personaxes que perderon a súa parella por 

causa do conflito bélico. Entre outras presentes nas obras analizadas, destacan as 

personaxes de Carmiña, María do Mar e Irene
240

, de Tristes armas (1994), de 

Marina Mayoral; a tía Xosefina, de Agardarei por ti en África (2008), ou as tías 

avoas Xeorxina e Benilde, de Quen matou a Inmaculada de Silva?(2009), de 

Marina Mayoral.  

 

Porén especial atención merécea, por tratarse dunha excepción, dona Sara, a 

Señora Madarro, de Todo o peso do ceo (1997), de Xosé Manuel Martínez Oca, 

por representar a unha viúva de guerra do bando vencedor ―de don Artemio 

López de Aranda, o mártir que dera a vida pola Patria na fronte, cando o 

Alzamento Nacional‖ (p.11). 

 

 

- Vítimas da guerra: Identifica as personaxes femininas que morren por cousa do 

conflito bélico. É o caso de María, a irmá de Xoán, o protagonista de Silencio no 

corazón (1999), de Jaume Cela, que morre no derrubamento dunha parede a raíz 

dun bombardeo, e Inmaculada de Silva, morta, segundo unha das hipóteses 

manexadas pola protagonista pola súa ideoloxía contraria á de Antón Cañote
241

. 

 

 

 

                                                 
240

María do Mar e Irene destacan por seren viúvas de guerra, mais dun conflito alleo ao seu país. 
241

Malia a tipoloxía presentada, no corpus analizado, como se puido ver na análise das obras, aparecen 

moitos outros exemplos de mulleres, tales como mulleres abandonadas, carpideiras, cazadoras, crentes, 

costureiras, delatoras, desterradas, descendentes de emigrantes, drogadictas, estudantes, exóticas, 

fisgonas, mendicantes, místicas, mulleres fatais etc.  
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Neste capítulo ofrécese a comparación dende o punto de vista cuantitativo, para sinalar 

a atención dedicada a esta temática polos escritores e as escritoras. Tamén unha 

comparación cualitativa en relación ás temáticas complementarias e ás tipoloxías 

preferidas polos autores e polas autoras.  

 

No primeiro período en que se dividiu o corpus narrativo analizado, é dicir, o 

denominado ―Inicio da temática‖, que abrangue dende 1936 a 1980, só se publicou unha 

obra, Aqueles anos do Moncho (1977), debida a Xosé Neira Vilas, autor responsábel do 

primeiro exemplo de guerra vivida e pertencente á unidade xeracional denominada da 

―Literatura institucionalizada á Literatura Infantil e Xuvenil‖, pois iniciouse na 

literatura de adultos e, con posterioridade, deu o salto ao sistema literario infantil e 

xuvenil. 

 

Xa no período seguinte, ―Crecente visibilidade da temática‖, que se estende de 1980 ao 

ano 2000, publicáronse un total de once obras narrativas que se achegaron ao tratamento 

da temática da Guerra civil dunha maneira vivida ou lembrada, número indicativo do 

interese que comezaba a prestárselle á temática. Con todo, hai que sinalar que desas 

once obras só Chamábase Luís (1989), de Marina Mayoral, se publicou na década dos 

oitenta, mentres que todas as demais foron aparecendo de maneira gradual ao longo dos 

anos noventa, como foi o caso de A misteriosa montaña de Pena Negra (1991), de 

Concha Blanco, A teima de Xan (1991), de Antonio García Teijeiro, Mañá fará bo día 

(1993), de Luce Fillol, Tristes armas (1994), de Marina Mayoral, Neve en abril (1996), 

de Inma López Silva, Crónicas de Media Tarde (1997), de Juan Farias, Todo o peso do 

ceo (1997), de Xosé Manuel Martínez Oca, Historias roubadas (1998), de Francisco X. 

Fernández Naval, Silencio no corazón (1999), de Jaume Cela, e Tempo rachado (1999), 

de Margot Chamorro. 
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Desas once obras publicadas no período 1980-2000, oito correspóndense con produción 

autóctona, é dicir, están escritas orixinalmente en lingua galega. Trátase de Chamábase 

Luís (1989), de Marina Mayoral, A misteriosa montaña de Pena Negra (1991), de 

Concha Blanco, A teima de Xan (1991), de Antonio García Teijeiro, Tristes armas 

(1994), de Marina Mayoral, Neve en abril (1996), de Inma López Silva, Todo o peso do 

ceo (1997), de Xosé Manuel Martínez Oca, Historias roubadas (1998), de Francisco X. 

Fernández Naval, e Tempo rachado (1999), de Margot Chamorro.  

 

As que se traduciron á lingua galega foron tres: Mañá fará bo día (1993), de Luce 

Fillol, Crónicas de Media Tarde (1997), de Juan Farias, e Silencio no corazón (1999), 

de Jaume Cela. 

 

 

 

Se se atende á autoría pódese ver que cinco das obras galegas se deben a catro mulleres 

escritoras e tres a escritores. Marina Mayoral é a responsábel de Chamábase Luís 

(1989) e de Tristes armas (1994); Concha Blanco, de A misteriosa montaña de Pena 

Negra (1991); Inma López Silva, de Neve en abril (1996), e Margot Chamorro, de 

Tempo rachado (1999), mentres que Antonio García Teijeiro é o autor de A teima de 

Xan (1991), Xosé Manuel Martínez Oca, de Todo o peso do ceo (1997), e Francisco X. 

Fernández Naval do conxunto de relatos Historias roubadas (1998).  

 

Tendo en conta o comentado, pódese considerar que neste período, no que á produción 

autóctona se refire, as mulleres escritoras prestáronlle máis atención á temática tratada. 

En canto á súa procedencia, guiándonos polas xeracións estabelecidas en Roig Rechou 

(2015: 16-18), Marina Mayoral e Margot Chamorro pertencen á unidade xeracional 

denominada da ―Literatura institucionalizada á Literatura Infantil e Xuvenil‖, pois 

iniciáronse na literatura de adultos e, con posterioridade, deron o salto ao sistema 

literario infantil e xuvenil. 

PERÍODO 1980-2000 

TOTAL PRODUCIÓN= 11 OBRAS 

PRODUCIÓN GALEGA 

8 OBRAS 

PRODUCIÓN TRADUCIDA 

3 OBRAS 
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Concha Blanco, pola súa parte, pertence á ―Xeración do 68‖, que acolle aos nacidos a 

partir de 1945 por ter vivencias máis ou menos próximas cos seus compañeiros de 

xeración na que se inclúe un colectivo de docentes que ideoloxicamente compartían 

unha liña discursiva identitaria de orientación galeguista e/ou nacionalista e que 

participaron en iniciativas de renovación pedagóxica e en movementos asociativos que, 

dende o punto de vista sistémico-literario, apostaron por modalidades xenéricas novas, 

sen esquecer un interesante diálogo coa tradición oral galega, estabelecendo, ademais, 

múltiples intertextualidades coa literatura universal para abrir suxestivos itinerarios de 

lectura para a infancia e a mocidade. Moitas das persoas que escribiron neste contexto 

son, a día de hoxe, referentes ineludíbeis no sistema literario infanto-xuvenil europeo, 

como é o caso dos seus compañeiros Agustín Fernández Paz, Xabier Puente Docampo 

ou Fina Casalderrey por exemplo.  

 

Inma López Silva inclúese na denominada ―Xeración Google‖, referente metafórico 

para acoller a quen, tendo nacido con posterioridade a 1975, se pode incluír nun grupo 

literario heteroxéneo que xa se desenvolveu e desenvolve vitalmente nun contexto 

democrático, gozando dun sistema educativo máis libre e con diferenzas en relación ao 

binomio rural/urbano (en continua ósmose homoxenizadora), o que leva os seus 

compoñentes a viviren de cheo a globalización, o multiculturalismo etc. e, sobre todo, a 

ser usuarios habituais das tecnoloxías da información e da comunicación que constitúen 

a que se pode denominar galaxia internet pensando na até agora hexemónica 

Gutenberg.  

 

Pola súa parte, os tres autores masculinos, Antonio García Teijeiro, Xosé Manuel 

Martínez Oca e Francisco X. Fernández Naval, encádranse na unidade xeracional que se 

iniciou na Literatura institucionalizada e deu o salto á infantil, a mesma á que pertence 

Marina Mayoral se ben é certo que García Teijeiro, con posterioridade, apostou 

fortemente pola literatura para os máis novos e, debido a que naceu en 1952, únese á 

―Xeración do 68‖ por compartir características cos outros escritores encadrados nesta.  

 

As tres obras traducidas neste período foron transvasadas ao galego dende o francés, o 

castelán e o catalán. A primeira delas, Mañá fará bo día (1993), foi escrita pola arxelina 
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Luce Fillol, que se podería incluír na unidade xeración ―Da literatura institucionalizada 

á Literatura Infantil e Xuvenil‖ por se iniciar tamén con obras literarias para os adultos. 

 

Crónicas de Media Tarde (1997) débese ao galego Juan Farias que tamén se pode 

incluír na unidade xeracional citada por ter escrito varias obras para adultos e unha 

ampla produción para un destinatario infantil e xuvenil. 

 

A terceira tradución, Silencio no corazón (1999), é da autoría de Jaume Cela, que pola 

súa traxectoria como mestre e pedagogo preocupado pola renovación pedagóxica 

poderíase incluír na denominada ―Xeración do 68‖. 

 

Comparando o grupo de escritoras e escritores que se achegaron a representar a Guerra 

civil española neste período, sexa autóctona sexa traducida, o resultado é o seguinte: 

 

 

PERÍODO 1980-2000 

ESCRITORAS 

5 

ESCRITORES 

5 

 

 

Como pode verse no cadro amósase unha dedicación cuantitativa idéntica, aínda que 

unha das escritoras, Marina Mayoral, é autora de dúas obras, inclinando así o cómputo 

ao feminino. 

 

En relación á representación temática guerra vivida e guerra lembrada vese unha total 

desproporción entre unha e outra a favor da denominada guerra lembrada que foi a 

usada en Chamábase Luís (1989), de Marina Mayoral, A misteriosa montaña de Pena 

Negra (1991), de Concha Blanco, e Neve en abril (1996), de Inma López Silva. 

 

Os autores fixérono en A teima de Xan (1991), de Antonio García Teijeiro, Todo o peso 

do ceo (1997), de Xosé Manuel Martínez Oca, a segunda e a terceira parte, ―O barco 

dos peregrinos‖ e ―O gardián do silencio‖, de Crónicas de Media Tarde (1997), de Juan 

Farias, e o relato ―De Rodeiro a Casablanca‖, incluído en Historias roubadas (1998), de 

Francisco X. Fernández Naval.  
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A guerra vivida foi representada polas escritoras en Mañá fará bo día (1993), de Luce 

Fillol, e Tempo rachado (1999), de Margot Chamorro. Dos homes foron Juan Farias na 

primeira parte de Crónicas de Media Tarde (1997, ―Anos difíciles‖, e Jaume Cela en 

Silencio no corazón (1999) quen practicaron esta representación.  

 

Dende o punto de vista cuantitativo os resultados das representacións son os seguintes: 

 

PERÍODO 1980-2000 

GUERRA LEMBRADA= 7 OBRAS 

ESCRITORAS 

3 

ESCRITORES 

4 

 

PERÍODO 1980-2000 

GUERRA VIVIDA= 4 OBRAS 

ESCRITORAS 

2 

ESCRITORES 

2 

 

Como se pode observar as diferenzas cuantitativas non son significativas pois case é 

parello o gusto polos tipos de representación. 

 

En canto ás tipoloxías os escritores reflectiron neste período as ―Asistentas/ Criadas/ 

Serventas‖, as ―Bruxas/Meigas/Menciñeiras‖, as ―Enfermeiras‖, as ―Esposa-nai‖, as 

―Exiliadas‖, as ―Guerrilleiras da chaira‖, as ―Lavandeiras‖, as ―Mestras/Profesoras‖, as 

―Obxecto‖, as ―Penélopes‖, as ―Rojas‖, as ―Transmisoras da memoria da guerra‖, as 

―Vítima da violencia de xénero‖, as ―Viúvas da guerra‖ e as ―Vítimas da guerra‖ 

 

As escritoras, pola súa parte, reflectiron as ―Asistentas/ Criadas/ Serventas‖, 

―Cultivadoras das belas artes‖, ―Enfermeiras‖, ―Esposa-nai‖, ―Exiliadas‖, ―Liberadas‖, 

―Mestras/Profesoras‖, ―Milicianas‖, ―Militantes da solidariedade‖, ―Nenas da guerra‖, 

―Peladas/Rapadas‖, ―Refuxiadas‖, “Rojas‖, ―Traballadoras do rural‖, ―Solidarias‖, 

―Transmisoras da memoria da guerra‖, ―Vítima da violencia de xénero‖ e ―Viúvas da 

guerra‖ 
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Se se comparan estas tipoloxías pode verse que os escritores trataron un total de quince 

tipoloxías e as escritoras un total de dezaoito. Aínda coincidindo en moitas delas, as 

escritoras reflicten outras novas máis vinculadas co conflito bélico ou coa visualización 

e liberdade da muller, tal é o caso das ―Liberadas‖, as ―Milicianas‖, as ―Militantes da 

solidariedade‖, as ―Nenas da guerra‖ e as ―Refuxiadas‖.  

 

Xa no século XXI, dende o ano 2000 até o 2014 publicáronse dezanove obras narrativas 

que se achegaron ao tratamento da temática da Guerra civil dunha maneira vivida ou 

lembrada, número que practicamente duplica o do período anterior e que amosa un 

interese un pouco maior cara ao tratamento desta temática se se ten en conta que aquí os 

anos analizados son catorce, mentres que no período anterior eran vinte. Non obstante, 

chama a atención que o ano 2007, no que se promulgou a Lei da Memoria Histórica, 

pola que se recoñecen e se amplían dereitos e se estabelecen medidas a favor de quen 

padeceron persecución ou violencia durante a Guerra civil e a ditadura, só se publicou o 

relato ―Seis dedos‖, incluído no volume de contos As mans do medo (2007), de Xosé 

Miranda.  

 

Outro ano no que tamén só se publicou unha obra en relación con esta temática é o 

2002, no que Agustín Fernández Paz deu a lume a novela Noite de voraces sombras. En 

2005 saíron a lume dúas, Palabras de pan, de Blanca Álvarez, e A lingua das 

bolboretas, de Manuel Rivas, e en 2014 outras tantas, debidas a Fina Casalderrey, 

autora de Historia da bicicleta dun home lagarto, e Óscar López Paz, autor de Historias 

para contar arredor da lareira, no que, como xa se viu, se acollen varios relatos que 

abordan a temática.  

 

Pola contra, os anos nos que máis obras se publicaron foron o 2004, no que saíron 

publicados catro títulos, e os anos 2006, 2008 e 2009, nos que se deron a lume un total 

de nove obras, tres en cada ano. Así, en 2004 saíron a lume As fontes do destino, de 

Blanca Álvarez, Tres pasos pasos polo misterio, de Agustín Fernández Paz, Caderno de 

Riparia, de Xosé Antonio Perozo, e Un marciano neste mundo, de Conchi Regueiro; en 

2006, A sombra descalza, de An Alfaya, Cando era tempo de inverno, de Pepa Barrios, 

e Corredores de sombras, de Agustín Fernández Paz; en 2008 Agardarei por ti en 

África, de Blanca Álvarez, Guernica, de Heliane Bernard e Olivier Charpentier, e os 

relatos ―O mar desde esa banda‖, de Carlos Penela, e ―O paseo‖, de Juan Martínez 
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Lestayo, incluídos no volume colectivo coordinado por David Iglesias Mañá de sábado; 

e en 2009, Xograres dun tempo novo, de Pepe Carballude, Quen matou a Inmaculada de 

Silva?, de Marina Mayoral, e A morte dun editor, de Vicente Piñeiro. 

 

Das dezanove obras publicadas en total no período 2000-2014, trece delas están escritas 

orixinalmente en galego. Trátase de Noite de voraces sombras (2002), Tres pasos polos 

misterios (2004) e Corredores de sombra (2006), de Agustín Fernández Paz, Caderno 

de Riparia (2004), de Xosé Antonio Perozo, Un marciano neste mundo (2004), de 

Conchi Regueiro, A lingua das bolboretas (2005), de Manuel Rivas, A sombra descalza 

(2006), de An Alfaya, Cando era tempo de inverno (2006), de Pepa Barrios, As mans do 

medo (2007), de Xosé Miranda, Mañá de sábado, coordinado por David Iglesias, 

Xograres dun tempo novo (2009), de Pepe Carballude, Quen matou a Inmaculada de 

Silva? (2009), de Marina Mayoral, A morte dun editor (2009), de Vicente Piñeiro, 

Historia da bicicleta dun home lagarto (2014), de Fina Casalderrey, e Historias para 

contar arredor da lareira (2014), de Óscar López Paz. 

 

As que se traduciron á lingua galega foron catro: tres delas debidas a Blanca Álvarez 

(en 2004 As fontes do destino, en 2005 Palabras de pan e en 2008 Agardarei por ti en 

África) e a outra a Heliane Bernard e Olivier Charpentier (Guernica, 2008). 

 

 

 

Se se atende á autoría, pódese ver que das quince obras escritas en galego cinco fórono 

por escritoras e dez por escritores. Conchi Regueiro é a responsábel de Un marciano 

neste mundo (2004), An Alfaya, de A sombra descalza (2006), Pepa Barrios, de Cando 

era tempo de inverno (2006), Marina Mayoral, de Quen matou a Inmaculada de Silva? 

(2009), e Fina Casalderrey, de Historia da bicicleta dun home lagarto (2014), mentres 

que Agustín Fernández Paz é o autor de Noite de voraces sombras (2002), Tres pasos 

polos misterios (2004) e Corredores de sombra (2006); Xosé Antonio Perozo, de 

PERÍODO 2000-2014 

TOTAL PRODUCIÓN= 19 OBRAS 

PRODUCIÓN GALEGA 

15 OBRAS 

PRODUCIÓN TRADUCIDA 

4 OBRAS 
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Caderno de Riparia (2004); Manuel Rivas, de A lingua das bolboretas (2005); Xosé 

Miranda, de As mans do medo (2007); Carlos Penela e Juan Martínez Lestayo, dos 

relatos ―O mar desde esa banda‖ e ―O paseo‖, respectivamente, incluídos no volume 

colectivo coordinado por David Iglesias Mañá de sábado; Pepe Carballude, de 

Xograres dun tempo novo (2009); Vicente Piñeiro, de A morte dun editor (2009), e 

Óscar López Paz, de Historias para contar arredor da lareira (2014). 

 

Estes datos amosan claramente que entre 2000 e 2014, no que á produción autóctona se 

refire, foron os escritores galegos quen prestaron maior atención á temática tratada nesta 

tese de doutoramento. 

 

En canto á súa procedencia, guiándonos polas xeracións estabelecidas en Roig Rechou 

(coord., 2015: 16-18), destacan as incorporacións ao tratamento da temática de Conchi 

Regueiro e de An Alfaya, dúas escritoras pertencentes á ―Xeración do 90‖, a que acolle 

os escritores e escritoras nacidos entre 1960 e 1975 e que comezaron a publicar mediada 

a década dos anos noventa; un grupo de grande incidencia literaria que fixou a atención 

na problemática social da mocidade do momento e que empregou unha linguaxe moi 

identificada con ese lectorado, situándose nun plano de subversión e ruptura co 

―politicamente correcto‖, xa evidente, en parte, na narrativa xuvenil da xeración 

anterior, pero da que tenta distanciarse dándolles prioridade, non aos elementos 

identitarios galegos, senón á conflitividade da sociedade urbana, á que semella querer 

dirixirse en primeira instancia. Un grupo de autores que non acolle xa só docentes, 

senón persoas creativas que, dende distintas profesións, responden, sen abandonar os 

seus gustos persoais, ás solicitudes do mercado editorial, como xa fixeran os anteriores, 

pero agora co obxectivo de se dirixir adrede aos centros de secundaria e cubrir as 

necesidades que os lexisladores educativos e mesmo os propios docentes consideraban 

imprescindíbeis. 

 

Tamén a incorporación ao tratamento da temática de Fina Casalderrey, outra das voces 

máis significativas da ―Xeración do 68‖ e unha das xa consideradas clásicas 

contemporáneas da Literatura Infantil e Xuvenil galega (Roig Rechou, 2008a); referente 

ineludíbel como poden ser os seus compañeiros Agustín Fernández Paz ou Xabier 

Puente Docampo. 
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Pola súa parte, salienta o feito de que Marina Mayoral, autora, como xa se viu da 

unidade xeracional denominada da ―Literatura institucionalizada á Literatura Infantil e 

Xuvenil‖ volva achegarse ao tratamento desta temática á que no período anterior 

contribuíra con dúas obras. 

 

En canto á procedencia dos nove autores, Agustín Fernández Paz, Xosé Antonio Perozo, 

Manuel Rivas, Xosé Miranda, Carlos Penela, Juan Martínez Lestayo, Pepe Carballude, 

Vicente Piñeiro e Óscar López Paz, destacar que a maioría deles se encadra na 

denominada ―Xeración do 68‖. É o caso de Agustín Fernández Paz, Xosé Antonio 

Perozo, Xosé Miranda, Vicente Piñeiro e Pepe Carballude. Porén, sobresae o autor 

vilalbés, Agustín Fernández Paz, por ter achegado un maior número de obras á temática: 

Noite de voraces sombras (2002), Tres pasos polos misterios (2004) e Corredores de 

sombra (2006). 

 

A estes autores da ―Xeración do 68‖ súmase Manuel Rivas, autor de A lingua das 

bolboretas (2005), encadrado na unidade xeracional ―Da literatura institucionalizada á 

Literatura Infantil e Xuvenil‖. Tamén os integrantes da ―Xeración Google‖, Carlos 

Penela e Juan Martínez Lestayo, autores dos relatos ―O mar desde esa banda‖ e ―O 

paseo‖, respectivamente, incluídos no volume colectivo coordinado por David Iglesias 

Mañá de sábado, e Óscar López Paz, de Historias para contar arredor da lareira 

(2014). 

 

As catro obras que se traduciron á lingua galega neste período débense a Blanca 

Álvarez, autora de As fontes do destino (2004), Palabras de pan (2005) e Agardarei por 

ti en África, a partir do orixinal en lingua castelá, e de Heliane Bernard, autora do texto 

ilustrado por Olivier Charpentier, Guernica, a partir do orixinal en francés. Destas dúas 

escritoras cómpre destacar a Blanca Álvarez, asturiana que fixo unha importante aposta 

por esta temática, non só nestas obras, senón tamén, como xa se viu en capítulos 

anteriores desta tese, noutras aínda non traducidas ao galego, e que se podería incluír na 

―Xeración do 68‖, pois comparte trazos semellantes aos do autor galego Antonio García 

Teijeiro xa que naceu en 1957 e comezou publicando novelas para adultos apostando 

con posterioridade polo sistema literario infantil e xuvenil.  
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Comparando o grupo de escritoras e escritores que se achegaron a representar a Guerra 

civil española neste período, sexa autóctona sexa traducida, o resultado é o seguinte: 

 

 

PERÍODO 2000-2014 

ESCRITORAS 

7 

ESCRITORES 

10 

 

 

Como pode verse no cadro, amósase unha dedicación cuantitativa lixeiramente superior 

no caso dos homes, aínda que neste caso o cómputo inclínase cara ao masculino se se 

ten en conta que Agustín Fernández Paz é autor de tres obras. 

 

En relación á representación temática guerra vivida e guerra lembrada a desproporción 

entre unha e outra agora aínda é moito máis marcada que no período anterior a favor 

desta última. Todas as obras responden a esta representación agás As fontes do destino 

(2004), de Blanca Álvarez, e Guernica (2008), de Heliane Bernard, autora do texto, e 

Olivier Charpentier, autor da ilustración, que se achegan á guerra vivida. 

 

Dende o punto de vista cuantitativo os resultados das representacións son os seguintes: 

 

PERÍODO 2000-2014 

GUERRA LEMBRADA= 17 Obras 

ESCRITORAS 

6 

ESCRITORES 

9 

 

PERÍODO 1980-2000 

GUERRA VIVIDA= 2 Obras 

ESCRITORAS 

2  

ESCRITORES 

1 (autor da ilustración) 

 

Como se pode observar hai unha gran diferenza no número de obras que se achegaron á 

guerra lembrada fronte á guerra vivida. Con todo, no que ao tratamento da primeira se 
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refire, as diferenzas entre as escritoras e os escritores son practicamente insignificantes, 

de xeito que mulleres e homes amosan un gusto semellante por esta representación.  

 

Máis significativa é a diferenza na guerra vivida, na que, aínda que só se atoparon dous 

exemplos, estes son de autoría feminina. 

 

En canto ás tipoloxías, os escritores apostaron polas ―Asistentas/ Criadas/ Serventas‖, 

―Caladas‖, ―Cultivadoras das artes‖, ―Desveladoras do significado dos silencios‖, 

―Exiliadas‖, ―Fascistas‖, ―Guerrilleiras da chaira‖, ―Liberadas‖, ―Mestras/Profesoras‖, 

―Milicianas‖, ―Militantes da solidariedade‖, ―Paseadas‖, ―Peladas/Rapadas‖, ―Rebeldes 

e renegadas‖, ―Rojas‖ e ―Transmisoras da memoria da guerra‖.  

 

As escritoras, por ―Asistentas/Criadas/Serventas‖, ―Cultivadoras das belas artes‖, 

―Desveladoras dos significados‖, ―Exiliadas‖, ―Fascistas‖, ―Fuxidas‖, ―Lavandeiras‖, 

―Liberadas‖, ―Mestras/Profesoras‖, ―Milicianas‖, ―Nenas da guerra‖, 

―Peladas/Rapadas‖, ―Penélopes‖, ―Rebeldes e renegadas‖, ―Rojas‖, ―Solidarias‖, 

―Transmisoras da memoria da guerra‖, ―Tolas‖ e ―Viúvas da guerra‖. 

 

Se se comparan estas tipoloxías, pódese observar que, igual que no período anterior, as 

tipoloxías presentadas polas escritoras son numericamente un pouco superiores ás 

achegadas polos escritores. Así, eles responderon a un total de dezaseis, mentres que 

elas a un total de dezanove.  

 

Aínda que novamente escritores e escritoras volven coincidir en tipoloxías, agora 

aparecen outras novas, non existentes no período anterior.  
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Rematado esta traballo de investigación, cómpre concluír sinalando en primeiro lugar 

que a Guerra civil española segue a ser un tema tabú na narrativa infantil e xuvenil en 

lingua galega, malia a importancia que dende a sociedade en xeral e os ámbitos 

educativos en particular se lle deu á recuperación da memoria histórica e ao 

coñecemento dos conflitos bélicos do pasado e das súas consecuencias, ante todo, co fin 

de concienciar á cidadanía para evitar situacións semellantes no futuro.  

 

Malia o dito, a reivindicación do coñecemento dos erros históricos do pasado, máis 

concretamente as cuestións relacionadas coa Guerra civil española, foi obxecto de maior 

atención nos últimos tempos, sobre todo se esta temática se compara con outras 

reclamadas dende as programacións educativas e vinculadas aos denominados contidos 

transversais, tales como a igualdade de xénero, a integración social, a 

interculturalidade ou o acoso escolar. 

 

A partir dos diferentes capítulos en que se estruturou este traballo, creo que se 

respondeu aos obxectivos que se perseguía, a saber: 

 

1. Analizar as obras narrativas da Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega, é 

dicir, as escritas en galego e as traducidas a esta lingua, que representaron algún 

aspecto da realidade da Guerra civil española (1936-1939) dende o inicio do 

conflito até 2014, ano no que se conmemorou o setenta e cinco aniversario do 

remate da contenda. Concretamente esta análise realizouse a partir da 

localización dos prototipos, arquetipos e roles representados polas personaxes 

femininas nas obras observadas. 

2. Propoñer unha tipoloxía desas representacións. 

3. Cuantificar a produción literaria das mulleres escritoras en comparación coa dos 

homes.  

4. Comparar as semellanzas e diferenzas das representacións dos roles das mulleres 

que aparecen nas obras analizadas, escritas tanto por homes como por mulleres. 
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En primeiro lugar, para a consecución destes fins, e despois de apuntar as metodoloxías 

a seguir, tomadas dos feminismos literarios, dos estudos socio-históricos de corte 

feminista, dos comparados e dos sistémicos, analizáronse as obras narrativas infantís e 

xuvenís en lingua galega que trataron a Guerra civil española, sinalando as que se 

axustaron á guerra vivida e á guerra lembrada. Así mesmo, respondeuse ao primeiro 

dos obxectivos ao marcar nas análises das obras os diferentes roles que se lles deron ás 

mulleres, despois de describir como se organizou a diéxese e as axudas que para a súa 

interpretación achegaron os paratextos visuais. 

 

O segundo obxectivo que se pretendía, ―Propoñer unha tipoloxía‖, foi o resultado das 

ideas achegadas polos estudos dos que se partiu, isto é, como se adiantou, os 

provenientes dos feminismos literarios e dos estudos socio-históricos de corte feminista 

nos que se contemplaban clasificacións como: 

- Caídas 

- Desterradas, nómades ou itinerantes 

- Encarceradas 

- Esposa-nai 

- Falanxistas 

- Feministas 

- Fusiladas 

- Fuxidas e guerrilleiras (guerrilleiras de monte e guerrilleiras da chaira) 

- Humilladas (rapadas/peladas) 

- Libertarias 

- Madriñas de guerra 

- Madriñas de presos 

- Milicianas 

- Militantes da solidariedade 

- Nai-filla-muller de “rojo”, 

- Nenas evacuadas 

- Nai e esposa exemplar
”
 

- Paseadas e represaliadas 

- Refuxiadas  

 

A elas sumáronse, a partir das análises das obras, as denominadas: 

 

- Asistentas/ Criadas/ Serventas 

- Bruxa/Meigas/Menciñeiras 

- Caladas 

- Cultivadoras das belas artes 

- Desveladoras do significado dos silencios 

- Enfermeiras 

- Exiliadas 
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- Fascistas 

- Lavandeiras 

- Liberadas 

- Mestras/Profesoras 

- Nenas da guerra 

- Obxecto 

- Paseadas 

- Penélopes 

- Rebeldes e renegadas 

- Refuxiadas  

- “Rojas” 

- Traballadoras do rural” 

- Solidarias 

- Transmisoras da memoria da guerra 

- Tolas 

- Vítima da violencia de xénero 

- Viúvas da guerra 

- Vítimas da guerra 

 

 

O terceiro e cuarto obxectivo, ―Cuantificar a produción literaria das mulleres escritoras 

en comparación coa dos homes‖ e ―Comparar as semellanzas e diferenzas das 

representacións dos roles das mulleres que aparecen nas obras analizadas, escritas tanto 

por homes como por mulleres‖, como se puido observar, cumpríronse ao sinalar, en 

cada período, o número total de obras que representaron a guerra lembrada, un total de 

24, 10 debidas a escritoras e 14 a escritores. En relación á guerra vivida un total de 6 

obras, debidas a 4 escritoras e 2 escritores.  

 

No conxunto, cómpre salientar a maior atención prestada á guerra lembrada sobre a 

guerra vivida, posibelmente debido a que o contexto social non permitiu durante moitos 

anos a recuperación do pasado e non foi até ben mediados os anos noventa cando se 

comezou a reclamar a recuperación do pasado, que deu lugar a que o ano 2006 se 

recoñecese como ―Ano da Memoria Histórica‖ e que en 2007 se promulgase a Lei de 

Memoria Histórica pola que se recoñecen e amplían dereitos e se estabelecen medidas a 

favor de quen padeceron persecución ou violencia durante a Guerra civil e a ditadura 

que non se chegaron a conseguir na súa totalidade, pois aínda se está a reclamar a 

apertura das fosas comúns para poder enterrar con dignidade os que sufriron as 

consecuencias do conflito bélico.  
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En canto aos roles cos que as mulleres foron representadas nas obras, cómpre concluír 

que as escritoras se inclinaron por reflectir: 

 

- Asistentas/ Criadas/ Serventas 

- Cultivadoras das belas artes 

- Desveladoras dos significados 

- Enfermeiras 

- Esposa-nai 

- Exiliadas 

- Fascistas 

- Fuxidas 

- Lavandeiras 

- Liberadas 

- Mestras/Profesoras 

- Milicianas 

- Militantes da solidariedade 

- Nenas da guerra 

- Peladas/Rapadas 

- Penélopes 

- Rebeldes e renegadas 

- Refuxiadas 

- “Rojas” 

- Solidarias 

- Tolas  

- Traballadoras do rural 

- Transmisoras da memoria da guerra 

- Vítima da violencia de xénero 

- Viúvas da guerra 

 

En canto ás tipoloxías os escritores reflectiron  

 

- Asistentas/ Criadas/ Serventas 

- Bruxas/Meigas/Menciñeiras 

- Caladas 

- Cultivadoras das artes 

- Desveladoras do significado dos silencios 

- Enfermeiras 

- Esposa-nai 

- Exiliadas 

- Fascistas 

- Guerrilleiras da chaira 

- Lavandeiras 

- Liberadas 

- Mestras/Profesoras 

- Milicianas 

- Militantes da solidariedade 

- Obxecto 

- Paseadas 
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- Peladas/Rapadas 

- Penélopes  

- Rebeldes e renegadas 

- “Rojas” 

- Transmisoras da memoria da guerra 

- Vítimas da violencia de xénero 

- Vítimas da guerra 

- Viúvas da guerra 

 

Como se pode comprobar, foron as mulleres as que se inclinaron por achegar roles non 

tratados polos escritores que incidiron máis na representación das Liberadas, 

Milicianas, Militantes da solidariedade, Nenas da guerra, Penélopes e Refuxiadas, 

que non foron consideradas nas obras dos escritores. 

 

Cómpre salientar o traballo realizado polos escritores galegos Marina Mayoral e 

Agustín Fernández Paz, e pola escritora asturiana Blanca Álvarez, por teren publicado 

varias obras nas que se achegaron a esta temática e, no caso dos dous últimos autores, 

por presentar tipoloxías anovadoras como foi o caso das desveladoras dos significados 

dos silencios, esas mozas activas e implicadas no cambio da sociedade que lles tocou 

vivir. 

 

Para finalizar estas conclusións quero facer fincapé en que o presente traballo pretendeu 

visibilizar as mulleres dende obras que trataron o tema da Guerra civil, motivos e temas 

complementarios nos que se lles deu voz ás mulleres ben como protagonistas ben como 

personaxes secundarios destacados, para dar a coñecer os roles tradicionais que se lles 

adxudicaron socialmente e os novos que as mulleres foron conquistando nunha 

sociedade aínda non igualitaria en relación ás cuestións de xénero. 
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Esta bibliografía divídese en tres apartados para favorecer a lectura da Tese. No 

primeiro intitulado ―Corpus narrativo‖, ofrécense as obras que foron analizadas coas 

súas respectivas fichas correspondentes coa edición manexada. 

 

No segundo, intitulado ―Bibliografía: teoría e crítica‖, acóllense os traballos consultados 

para a realización do conxunto da Tese. 

 

No terceiro ―Webgrafía‖, hoxe tan importante non só por achegar traballos dixitalizados 

que favorecen as consultas, senón tamén pola información dixital á que se pode chegar, 

ofrécense todas as consultadas para a realización deste traballo, conscientes de que 

poderían entrar moitos máis dado a amplitude do tema se se levase a consideracións 

xerais e non se centrase tanto na produción infantil e xuvenil. 
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Alfaya, An (2006), A sombra descalza, Premio Lazarillo de Literatura Xuvenil 2005, 

Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 92, [mocidade], 133 

pp.  

Álvarez, Blanca (2004), As fontes do destino, trad. Ánxela Gracián, Zaragoza: Tambre, 

col. Catavento, nº 8, [mocidade], 104 pp. [2003, Las fuentes del destino, 

Madrid: Edelvives col. Alandar, n.º 37, 104 pp.]. 

––––– (2005), Palabras de pan, trad. Luís Fernández Rodríguez, Pontevedra: Luís 

Vives/Tambre, col. Catavento, nº 14, [mocidade], 155 pp. [2005, Palabras de 

Pan, Zaragoza: Edelvives, col. Alandar, n.º 69, 161 pp]. 

––––– (2008), Agardarei por ti en África, trad. Isabel Soto, Barcelona: Planeta & 

Oxford, col. Nautilus, n.º 11, a partir dos 14 anos, 123 pp. [2007, Búscame en 

África, ilust. Carlos Fernández, Barcelona: Editorial Planeta& Oxford, col. 

Nautilus, n.º 17, a partir de 14 años, 125 pp]. 

Barrios, Pepa (2006), Cando era tempo de inverno, Santiago de Compostela: Sotelo 

Blanco Edicións, col. Docexvintedous, [mocidade], 75 pp.  

Bernard, Heliane (texto) e Olivier Charpentier (ilust.) (2008), Guernica, trad. Emma 

Lázare, Pontevedra: Kalandraka Editora, [42] pp. [2007, Guernica, Francia: 

Editions Michalon]. 

Blanco, Concha (1991), A misteriosa montaña da pena negra, ilust. Cristina Losantos, 

A Coruña: Casals, col. O trolebús,  n.º 2, a partir de 11 anos, 87 pp. 

Carballude, Pepe (2009), Xograres dun tempo novo, ilust. Beatriz García Trillo, A 

Coruña: Everest Galicia, col. Punto de Encontro, [lectorado mozo], 152 pp.  

Casalderrey, Fina (2014), Historia da bicicleta dun home lagarto, ilust. Laura Súa 

Campo, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Sopa de libros, n.º 52, a partir 

de 10 anos, 161 pp.  
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Cela, Jaume (1999), Silencio no corazón, trad. Leandro García Bugarín, Vigo: Editorial 

Galaxia/Editores Asociados, 160 pp. [1999, Silenci al cor, Premio Abril 1999, 

Barcelona: EditorsAssociats/La Galera]. 

Chamorro, Margot (1999), Tempo rachado,Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. 

Merlín, de 13 anos en diante.  

Farias, Juan(1997), Crónicas de Media Tarde,trad. Xavier Senín Fernández, 

presentación de Carlos Casares, A Coruña: Everest Galicia, col. Punto de 

Encontro. [1996, Crónicas de Media Tarde, ilust. Juan Ramón Alonso, Madrid: 

Gaviota, col. Trébol].  

Fernández Naval, Francisco X. (1998), Historias roubadas, A Coruña: Everest Galicia, 

col. Punto de Encontro, 124 pp. 

Fernández Paz, Agustín (2001), ―A memoria dos soños rotos‖, en VVAA., Ninguén está 

só. 21 autores a prol dos dereitos humanos, Lugo: TrisTram/Amnistía 

Internacional, pp. 67-89. 

–––––(2002), Noite de voraces sombras, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de 

xogo, n.º 64, 165 pp.  

––––– (2004), Tres pasos polo misterio, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  febreiro 

2004, col. Fóra de xogo, nº 74, [mocidade], 203 pp.  
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