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Editorial Galaxia publicou 
hai pouco As mulleres do mon-
te, de José Antonio Gurriarán 
(O Barco de Valdeorras, 1939). 
Antes de nada convén salien-
tar, para os máis novos que 
non o recoñezan, que o autor 
é un xornalista de amplísima 
e densa traxectoria, tanto na 
prensa escrita como na radio 
ou a televisión (lémbrese, so-
meramente, que foi director 
de Pueblo, corresponsal de 
RNE en Lisboa ou director dos 
telediarios segunda edición e 
dos de fin de semana de TVE). 
De aí deviu por veces escritor, 
para deixar testemuño de múl-
tiplas realidades (citemos La 
India, mundo aparte, ¿Caerá 
Allende?, Evasión, Chile, el oca-
so del general, La bomba, un no 
rotundo a la destrucción y a la 
muerte y un viva a la vida –nes-
te atentado foi el vítima, e des-
te libro vén de estrearse, en 
francés, a película Une histoire 
de fou–, Lisboa, ciudad inolvi-
dable, El rey en Estoril, Arme-
nios, el genocidio olvidado y 
Goya: Pasión y Muerte), como 
a que agora trata con este li-
bro. 

Durante varios anos –dez, 
segundo o autor– investigou 
Gurriarán, procurando teste-
muños e documentos nas te-
rras da súa infancia en Valdeo-
rras e arredores, as historias 
orais de guerrilleiros, maquis, 
fuxidos ou “os do monte”, pro-
duto do enfrontamento civil 
da pasada guerra, onde houbo 
non poucos encontros coas 
forzas de orde. Dese xeito che-
gou a descubrir o importantí-

simo papel de moitas mu-
lleres no maquis, dando 
cobertura informativa, re-
fuxio e apoio loxístico. Al-
gunhas destas mulleres, 
torturadas ou ameazadas 
de morte, foron autoriza-
das a converterse en gue-
rrilleiras tamén. E dese la-
bor lento, difícil e pousa-
do, xorde esta obra, na 
que se recollen oito histo-
rias sobrecolledoras, pe-
chadas cun epílogo, “A úl-
tima guerrilleira”, de gran-
de intensidade emocio-
nal, e coroadas cun apéndice 
gráfico de rememoración his-
tórica. 

Para situarnos, o libro con-
ta tamén cun limiar de signifi-
cativo título, “Combate contra 
o esquecemento”, da autoría 
de Alfonso Guerra, e unha in-
trodución, do propio autor, ta-
mén de suxestivo título, “A xe-
ración do silencio”. Nese com-
bate contra o esquecemento 
di o prologuista que “Aínda so-
brevive unha polémica sobre 
a oportunidade de estudar e 
difundir os feitos tráxicos deri-
vados duna insurrección ar-
mada, unha cruel guerra e un-
ha longa ditadura. No libro es-

tá a res-
posta nítida, 
clara, cando unha 
persoa á que se lle piden os 
seus recordos pregunta: Pero 
para que remover esas cosas? 
A resposta é simple e implaca-
ble: Para que se saiban, para 
contabas tal como sucederon. 
O magnífico libro histórico e 
memorístico de Xosé Antonio 
Gurriarán deberían lelo todos 
os mozos españois para que a 
súa lección sexa “a de erradi-
car para sempre a violencia e 
os enfrontamentos entre espa-
ñois”. Na introducción sitúa-

nos máis historias que logo 
concretará unha a unha, al-
gunhas delas, sucedidas ao 
seu carón: “Tardei moitos anos 
en saber que no Barco, da ca-
sa inmediata á nosa, na rúa 
Nova, un grupo de falanxistas 
levara o avogado Segundo 
Prada e matárano nos barran-
cos da ponte do río Bibei. […] 

Da mesma rúa Nova, a cen 
metros da nosa casa, leva-
ron a Abdón Blanco na tar-
diña do 21 de xullo de 1936. 
Era o alcalde do Barco”. 
Arrepía a lectura das histo-
rias narradas neste libro, que 
nos fan reflexionar sobre 
múltiples factores da condi-
ción humana (a iniquidade, 
a infamia, a miseria moral, a 
degradación dos máis altos 
valores, a indefensión, a 
inxustiza, a represión, o silen-
cio obrigado, o esquecemen-
to, a tristura…), sobre o devir 
da existencia condicionada 
por circunstancias alleas, so-
bre o exilio forzoso e a conde-
na a unha existencia inmere-
cida… 

Péchase o libro coa noticia 
da morte en Francia da penúl-
tima guerrilleira de Galicia, da-
da por FARO DE VIGO o 16 de 
setembro de 2012, despois de 
levar alá sesenta e catro anos, 
onde fuxiu xunto con outros 
vinte e oito compañeiros, nun 
pesqueiro fretado por Indale-
cio Prieto. Nostalxia e lem-
branzas que sen dúbida con-
moverán o lector. 
GURRIARÁN, José Antonio, 
As mulleres do monte, Ed. 
Galaxia, Vigo, 2015, PVP. 24 €

Contra o 
esquecemento 
Para erradicarmos a violencia 

XOSÉ FEIXÓ

Ricardo Grobas vén de en-
tregarnos un novo libro de foto-
grafías, publicado pola editorial 
Belagua. O xefe de fotografía de 
FARO DE VIGO, autor dunha 
obra dedicadas á ría de Vigo e 
ao seu porto e, posteriormente 
de Illas Atlánticas de Galicia 
(2013), trae coma un pan quen-
te baixo o brazo un volume ti-
tulado Galicia. Todo un mundo. 

O primeiro que sorprende 
neste libro é a ausencia do ho-
me. Grobas pon o acento na 
paisaxe e na arquitectura. Este 
feito facilita a visión dunha Ga-
licia inmorredoira, eterna, onde 
o tempo, a nostalxia, e o senti-
mento da fugacidade da vida 
están desaparecidos. A nature-
za e as construcións do home 
apodéranse do libro e borran a 
individualidade do suxeito e 
calquera posibilidade de fres-
co social. Aquí todo é silencio 
e ausencia de drama. A subxec-
tividade queda reducida a pu-
ra (e casi inexistente) anécdo-
ta., a mero catalizador da técni-
ca fotográfica. 

A ollada de Grobas foxe do 
costumismo e do folclore. A cá-
mara, cun realismo obxectivo, 
busca a beleza da paisaxe para 
dignificar un país con Historia. 
Grobas é un namorado do mar; 
as súas imaxes lévannos desde 
o esteiro do Miño, onde o mar 

é tan portugués coma 
galego, ata a Mariña lu-
cense. As augas que 
veu na súa infancia o 
almirante Paio Gómez 
Chariño, as illas que su-
friron o acoso de Dra-
ke, a enseada cantada 
con mestría por Martín 
Códax son captadas 
polo autor con depura-
da técnica. Neste Sur 
de Galicia non esque-
ce os cantís de Oia, co 
mosteiro dos bravos 
frades guerreiros que 
venceron o pirata in-
glés, nin as mansas augas 
de Arousa. Máis ao Norte, apa-
recen as areas cantariñas de 
Corrubedo e, no extremo no 
que o lexionario romano des-
cubriu con relixioso terror o Fi-
nisterrae, a escuma das ondas, 
que ao romper con solemne 
violencia, lembran “a inocencia 
asasina do mar”. Aí están os si-

n a i s  
tráxicos do 
Roncudo, os faros 
baixo as luces turbias do sol-
por, as augas doces do Xallas 
que se despenan cara a un te-
rritorio que evoca os naufra-
xios, e no que as sirenas con-

funden aos navegantes. 
Grobas deixa memoria con 

grandes encadres pillados con 
ollo de aguia das urbes que se 
asoman ao litoral, e ao chegar 
as terras nas que Baixeras can-
ta a dor polo irmán, as escumas 
voraces do alto mar de inverno 
fan contrapunto a esa cidade 

máxica que a erosión es-
culpiu nas rochas das Ca-
tedrais, hoxe invadida por 
un papanatismo febril. 

Outro eixo temático do 
libro son os camiños de 
Terra adentro. Os eidos nos 
que Novoneyra alzou a 
bandeira da poesía, os 
frondosos soutos do Cou-
rel, os cimos nevados dos 
Ancares (unha das foto-
grafías semella unha tela 
de Chagall) están xusta-
postos aos grandes cadros 
da Terra Chá e á Ribeira Sa-
cra, coa súa Tebaida de 
mosteiros. A muralla roma-
na, a praza ourensá, os cas-
telos, muíños e viñedos, ou 
o casarío de Tui, que como 

mítica doncela baña os pés no 
Miño , son algúns dos reclamos 
que o fermoso libro de Grobas 
nos ofrece. 
GROBAS, Ricardo, Galicia. 
Todo un mundo (textos de 
Edurne Baines) Ed. Belagua, 
Vigo, 2015, PVP. 29,90 €

Dignificando  
un país 

Pola Galicia de Ricardo Grobas 
ESTRO MONTAÑA

Duro, moi duro e necesario o libro que nos pro-
pón Mª Carmen Caramés Gorgal (Santa Comba, 
1966) cuxo título semella unha advertencia, ou 
unha admonición, Dos días escuros, XVII Premio 
de Poesía Johán Carballeira do Concello de Bueu. 
Quen se adentre nel, percibirá axiña que estamos 
diante dunha asfixiante experiencia de maltrato, 
un contumaz exercicio de asedio, unha decapita-
ción que se dilata infindamente na consciencia 
do lector. Non se trata de modas pasaxeiras nen 
de lugares comúns do politicamente correcto. O 
que aquí lemos procede do sangue medular dun 
trauma que é simultaneamente un drama. Non fai 
falta que coñezamos os pormenores que o orixi-
naron, se decerto a autora padeceu o terríbel mar-
tirio que o suxeito lírico expresa en carne propria. 
O que verdadei-
ramente importa 
é sentirmos verí-
dico o tremor 
que nos conmo-
ve e o terror que 
o suscitou. Neste 
senso, creo que a 
autora soubo 
medir moi ben 
as proporcións 
de sufrimento sen facer planamente explícita a 
súa causa. E isto é resultado dun deliberado labor 
de creación e de suxestión ben atractivo. 

A medida que imos avanzando nos poemas, 
comprendemos que a violencia de xénero cons-
titúe un dos peores 
episodios (traxica-
mente repetido) da 
historia universal 
da infamia. Algo 
que nos envergoña 
aos homes e que 
nos fai dubidar da 
nosa condición de 
sermos humanos. 
Por iso este volume 
visibiliza o padece-
mento dunha muller 
asediada, maltratada, 
torturada física e psi-
coloxicamente, men-
tres a sociedade a invisibili-
za (se exceptuarmos o move-
mento feminista que fai público ese in-
tolerábel feminicidio). E aquí reside un mé-
rito extraordinario da obra: o home, o vitimario, o 
torturador, o asasino, non sae a escena, non é visi-
bilizado polos focos. Trátase dun acto de xustiza 
poética: non lle dar protagonismo ao maltratador 
incrementa o sentimento de absoluta indefensión 
que padece a vítima, converte en máis incom-
prensíbel que alguén exerza sobre ela a violencia 
do verdugo, a ira do pusilánime, a complicidade 
dos inactivos: “Eu non sabía da perfidia que se ago-
cha/na cegueira irreversible dos covardes”. 

Outra terríbel orixinalidade do poemario resi-
de no concepto do corpo como campo da bata-
lla perdida e silenciosa que padece. Ao ser trata-
da como unha cousa, como unha pertenza, a mu-
ller perde a súa identidade para se transformar en 
partes desgarradas, rotas, do seu ser: “dos pés que 
non van nin volven de ningures,/esta vertixe de 
saberme desmembrada”. A escrita maniféstase, en-
tón, como un exercicio de reposición da muller 
desposuída, de alegación contra a indolencia, a 
neglixencia ou a incompetencia perante unha la-
cra que, alén de inadmisíbel, xa é hora de a atallar. 
CARAMÉS GORGAL, M.C., Dos días escuros, Ed. 
Xerais, Vigo, 2015, PVP. 12, 50 €

Duro e 
necesario 

Dos pés que nin van nin volven 
ROMÁN RAÑA

O corpo xorde 

como campo 

dunha batalla 

silenciosa e perdida


