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RGE Nº 76

⚫Memoria para o presente
A memoria da historia e as historias da 

memoria



Literatura infantil e xuvenil
Invisibilidade da LIXG cando se falaba 

da presenza da memoria histórica na 

literatura galega



(Des)memoria 

Voz narradora de Corredores de sombra: “A 
través do colexio non me chegara gran 
cousa, pois en todos os cursos, tanto en 
Historia como en Literatura, o mundo 
parecía rematar xusto antes de 1936 e 
nunca se daban os temas derradeiros dos 
libros” 

Chegamos á memoria histórica a 

través das manifestacións culturais:

Literatura, cine, arte…



Imaxes do artigo

•Cuberta de Que me queres amor? 

en lugar de A lingua das bolboretas.



LIXG
Desaparición dos temas tabú

Resultado da necesidade

Profesorado escritor / autorías 

comprometidas



Neira Vilas. Ciclo do neno. 

(Memorias dun neno labrego, Cartas 

a Lelo e Aqueles anos do Moncho, 

1976
O rapaz que realiza o relato vai madurando ao enfrontarse á realidade 

cruel da guerra e a represión, a desesperación dos fuxidos e a 

soberbia brutal dos que vencen sen ter que dar nin a batalla. 

A imaxe da cuberta da editorial Akal, reproduce “A derradeira lección 

do mestre” non deixa dúbidas



Falaba AFP do tempo do desxeo, da primavera, 

cando os cadáveres  volven quedar ao 

descuberto…
En 1999, na colección Merlín
”Aínda está moi viva entre nós a memoria da guerra civil, e tamén a dos longos 

e crueis anos de posguerra; unha época gris e amarga, sobre todo para quen 

tiveron que ver como os seus ideais quedaban esmagados. Ese é o tempo 

rachado visto a través dos ollos dunha nena nacida nunha familia dos 

vencidos, é un relato testemuñal que, coa súa apaixonada sinceridade, nos 

chega directamente ó corazón.”



⚫An Alfaya «A muller prohibida»
«Téñolle o mesmo respecto que tivo el co meu pai! 

Respectouno tanto que os seus sicarios o sacaron de 

paseo unha noite escura, con educación, claro, máis 

a unha viaxe con ida pero sen volta, ou é que 

perdiches a memoria?»

Van aparecendo… Xerais, 2001



Historias para calquera lugar. Tres pasos 

polo misterio (2004)

⚫«As sombras do faro» AFP

Un faro abandonado, corvos no ceo, unhas 

sombras sen cara que pasean na noite. 

Aillamento. Ameazas. 

Artigo (A denuncia silenciosa dos paseados). 

A visita anos despois («Non hai ningunha 

referencia aos asasinatos (…) Outra lousa máis 

de esquecemento»)



Agustín Fernández Paz 

«A memoria dos soños rotos»…  (2001)

Noite de voraces sombras



Presenza fantasmal, sombras…
22 edicións



Así se presenta: «(…) a recuperación das vidas e dos

ideais que quedaron rotos trala guerra civil e a

posguerra, así como a necesidade de que as novas

xeracións descubran esa realidade, porque non se

poderá construír nada auténtico sobre a desmemoria.

(…) unha obra na que aborda a recuperación das vidas

e dos ideais que quedaron rotos trala guerra civil e a

amarga posguerra. Unha emocionante novela, onde os

sentimentos ocupan un papel moi relevante, sobre a

memoria de tantos soños rotos pola guerra, polo exilio

e pola distancia.”

A illa de San Simón 



“Sara, unha moza de dezaseis anos, relata o verán que pasou na casa 

da súa avoa, un tempo marcado pola descuberta das cartas, 

fotografías, diarios e libros de seu tío avó Ramón, un mestre 

republicano que viu frustrada a súa vida tras pasar polos cárceres 

franquistas; a súa historia de amor e compromiso político fora sempre 

silenciada na familia.

Trátase dunha novela de iniciación que se combina con doses 

de intriga e misterio. Sara coñecerá os anos da represión e do exilio 

interior que sufriron o tío Ramón e outros moitos mestres republicanos 

durante a guerra civil española e a longa posguerra, e viaxará á illa de 

San Simón, onde o seu tío estivera prisioneiro, para cumprir unha 

importante promesa.

Narración centrada na urxencia de recuperar a memoria do ocorrido 

en España tras o levantamento militar para transmitila ás novas 

xeracións. Son continuas as referencias á literatura como patrimonio 

común de liberdade, amor e esperanza”.



AFP, Corredores de sombra, 2006
⚫ Da páxina de AFP: “No pazo dos Soutelo, ao facer unhas obras de reforma, 

descóbrese un esqueleto emparedado entre dous tabiques; o esqueleto ten 

un burato de bala na cabeza e corresponde a un home novo, que leva alí 

máis de medio século. Clara Soutelo, que tiña daquela dezaseis anos, é 

testemuña involuntaria da descuberta (...) A guerra civil e as súas 

dramáticas consecuencias constitúe o pano de fondo desta historia. (...) 

Tamén aborda o proceso de toma de conciencia da protagonista, obrigada 

a elixir o seu propio camiño na vida.”



Guernica. Traducións

⚫Guernica. Textos de Heliane Bernard e 

ilustraciones de Olivier Charpentier. O 1º 

álbum que trata a GC (Eva Mejuto) 

⚫Un cadro de Picasso



Fina Casalderrey Historia da bicicleta dun 

home lagarto, 2014
«Un neno pastor que supera o ataque dos lobos ao seu 

rabaño, pedaleou nunha bicicleta de celador de telefonía, 

subiu aos postes máis altos coma un lagarto… Pero a 

misteriosa desaparición do seu pai, o medo debuxado nas 

caras das veciñas, o loito enigmático da súa nai, as notas 

manuscritas nos libros…...atoldaron os seus soños de 

futuro.” 

A autora aborda, cun ton lírico, o misterio dos tempos de 

desaparicións e perdas nos que agroman os versos de 

Miguel Hernández.



An Alfaya
⚫A sombra descalza
⚫ 11ª Edición - Premio Lazarillo de Creación Literaria, 

2005 - Premio Xosé Neira Vilas ao Libro Infantil e 

Xuvenil do Ano, 2006 - Premio The White Ravens

(Internationale Jugend Bibliothek), 2007 - Lista de Honra 

do IBBY, 2008
“Elsa, unha moza de dezaseis anos, vive asfixiada nun ambiente 

poboado de segredos familiares procedentes dun pasado escuro. 

A corda tensa dos silencios rómpese cando ela remexe neles, e fai que 

as voces das mulleres da casa, caladas durante moito tempo, revelen 

misterios que atinxen aos homes das súas vidas, nunha tentativa de 

recuperar a dignidade perdida polas miserias da Guerra Civil. Nesa 

época quedou ancorada unha presenza ausente, Sagrario, que sen estar,

paira pola vivenda como unha sombra descalza (…) A recuperación da

dignidade das mulleres e a necesidade de esculcar no pasado para 

facelo.»



Manuel Rivas publica en 1995 Que me queres, amor? 
(Premio Torrente Ballester e Premio Nacional de 
Literatura). Aquí aparece, por primeira vez, o relato A 
lingua das bolboretas que se converterá en libro 
destinado a lectorado mozo en 2005.



O mestre como inimigo a abater polos 

golpistas, o adversario ao que non 

poden perdoarlle o empeño en repartir 

educación e cultura

⚫Cine



Outro relato de M. Rivas
«O namorado de María» en Contos de Nadal

(2003) e Madomna e outros contos de inverno 

(2015)
Uns actores van representar aos Reis Magos no 

nacemento dun pazo, polo camiño, un fuxido vainos 

acompañar, tal vez para facer de San Xosé.



En teatro, Casa durmida de Xosé Mª Álvarez Cáccamo, 

ilustrado por Berta Cáccamo.

Cando a casa semella durmida, un fuxido amigo vén de 

visita. 

https://www.edicionsfervenza.es/teatro/40-casa-durmida.html


⚫ Eva Mejuto pon en marcha (en Xerais) a colección 

«Pequena memoria». Comeza por A lavandeira de San 

Simón (ilustrado por Bea Gregores) que conta cunha 

páxina que complementa o álbum contextualizando a 

obra. Historias reais (as fotos da época nas gardas), 

as mulleres… solidarias cos presos da illa.

http://sansimon.evamejuto.com/


Manolo Rivas continuará con A nena lectora, ilustrado por 

Susana Suniaga, traendo a historia da nena que vai á escola vestida de neno 

para aprender a ler (agora que seu irmán non está por ter protestado contra a 

guerra de África)  porque ela será quen lles lea ás traballadoras da fábricas de 

tabacos para que podan soñar.

???

*Memoria (máis alá da –chamada- Guerra Civil e ditadura)



Galicia durante a II Guerra Mundial

O terror continúa...as irmás Touza, o 

wolfram, os gardas



A ladroa da biblioteca de Meirás. Eva 

Mejuto (Novela xuvenil)

Coábase na mellor biblioteca do mundo, 

co universo enteiro para ela arrombado 

nos andeis. Ata que non puidese saír da 

aldea, ese era, sen dúbida, o único 

paraíso posible. Ás veces a felicidade 

era tal que esquecía onde estaba e o 

perigo que corría. Facía mal en coller 

«prestados» os libros? Á familia 

roubáranlle a casa para facer a residencia

de verán do Xeneralísimo, así que estaba

no seu dereito

https://www.libreriatrama.com/es/libro/a-ladroa-da-biblioteca-de-meiras_374574


BANDA DESEÑADA 

Regreso á illa de San Simón. Coordinación Kiko da Silva. 

Profesorado e alumnado de O Garaxe Hermético. Deputación de 

Pontevedra.

Van buscando tesouros e atopan historias situadas entre 

os anos 1936 e 1943,cando a illa era unha prisión. 



Compañeiros. Homenaxe ás vítimas do Portiño. «En 1937 un 

cento de republicanos coruñeses tentaron fuxir da represión franquista desde O Portiño mais foron 

delatados e asasinados». BD publicada pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da 

Coruña . 

Colección Castelao de Demo Editora

http://demoeditorial.com/es/19-castelao


O tesouro de Lucio. Vida de Lucio Urtubi de Belatz 

Wolfram de Alberto Varela

1939, a Guerra Civil española remata pero un conflito moito máis 

grande está a piques de estoupar en Europa e no mundo, no que as 

novas tácticas e as novas armas van facer do volframio un mineral 

esencial e escaso no planeta. Espías na posguerra.



Banda deseñada

(Muller)

Os berros da motocicleta de Kiko da Silva e Pablo Prado. Narra a 

represión que sofreu Josefina Arruti a partir da Guerra Civil polo feito 

de ser a muller de Bibiano Fernández Osorio-Tafall, alcalde 

republicano de Pontevedra.
Nós seis de Julia Lago (Premio Castelao da Deputación da Coruña)
A represión nun internado feminino no franquismo; baseado na historia real de 

súa avoa. 



Pepe Carballude 

Xograres dun tempo novo, 2009, Everest Galicia

Unha muller diante do autorretrato do compañeiro paseado durante a 

guerra civil, lembra as súas andainas coas Misións Pedagóxicas. 

In Memoriam, 2021, Xerais

A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica vai escavar o 

antigo Parque da cidade, buscando os restos dun fusilado pouco 

despois da Guerra Civil. Facer xustiza e homenaxear aos.

Represaliados



Febre de Héctor Carré (Tiranía e corrupción no tempo 

do volframio) AdT, O Marelo…
O cemiterio de barcos. Francisco Castro.

Un pobo, gobernado por un cacique que se reproduce a si mesmo, pasando o 

poder de pais a fillos, con man como para evitar que traballe alí un médico 

porque é de esquerdas, para urbanizar o que queira e ata para quedar con 

propiedades que eran dos derrotados na guerra. Segue a sociedade dividida 

en dereitas e esquerdas?

A ideoloxía combínase coa corrupción? 

E a violencia de xénero?



Pucho, o habitador dos tellados de Manuel Janeiro 

(Lirismo e tristeza para retratar a atmosfera da posguerra)

A árbore dos vagalumes de Xulia María Barros Villar (A 

importancia de conservar a memoria) Illa de San Simón



Memoria histórica… 

aparece na ficción relacionada coa

perda de memoria: A árbore dos 

vagalumes, A muller prohibida…



A encrucillada da torre de Xosé Ramón González 

Álvarez (A posguerra en Galicia con partidas guerrilleiras e patrullas 

da Garda Civil)

Sorrir en Frades de Siro (Os anos anteriores e posteriores á 

GC, a represión do mestre galeguista)

A pesca está no vento de Xosé A. Ventoso Mariño 
(A Galicia da posguerra e a persecución dos vencidos)

A teima de Xan de Antonio García Teijeiro (O exilio 

interior, a recuperación da memoria dun tío repudiado pola súa 

ideoloxía)



Marina Mayoral, Tristes armas (A historia das nenas da guerra 

que han de exiliarse lonxe)

Xosé Manuel Martínez Oca, Todo o peso do ceo (A dura 

posguerra coa represión e tortura)

Manuel María, As ribeiras son escuras («O xornaleiro»)

Francisco Fernández Naval, Historias roubadas («A cor 

dunha lembranza»)



A casa da luz, Xabier P. Docampo (O trauma como 

consecuencia do horror)

O Pausiñas de Roque Cameselle (Guerra e posguerra con 

falanxistas e ditadura de fondo)

O segredo da casa de Formoso de Héctor Cajaraville 
(Cambios de titularidade das propiedades en base á proximidade ao 

Réxime)

Este noite hei de ir a verte de Beatriz García Turnes (Mestre 

fuxido e escondido)

Caderno de Riparia de Xosé A. Perozo (Uns fasntasmas que 

non permiten o esquecemento)

https://editorialgalaxia.gal/produto/esta-noite-hei-de-ir-verte/


O misteriosa montaña de Pena Negra de Concha Blanco 
(Fuxidos de guerra)

Santos e defuntos de Gonzalo Navaza (O tío fuxido a América 

no fin da guerra)

Cando era tempo de inverno de Pepa Barrios (Os días da 

ditadura)

A serra máxica : memorias de Nadal dun neno da 

posguerra española de Xavier Lorenzo (Na posguerra, un 

mestre republicano acolle un xudeo)



«O mestre de Silvarrei» de Darío Xohán Cabana en 

Contos da travesía. VII Tren Caixa Galicia

«Caeu a noite» de Alberto Rodríguez Díaz en Veas verdes 

e catro contos máis (Premio Ourense de Contos para a 

Mocidade 2000)

A caixiña dos rancores de Héctor Cajaraville (O roubo dos 

bebés: outra cortina de silencio na ditadura franquista)

Un marciano neste mundo de Conchi Regueiro (A máquina 

do tempo trae un mozo republicano ao tempo actual)



As alumnas. Paula Carballeira 

(Teatro)

Elvira Fontao e Rosa Lires, antigas alumnas de 

María Barbeito, volven atoparse na data da 

morte da mestra, no ano 1970. 

Xa son mulleres. Atrás queda a infancia, o mundo

que lles abriu a mestra antes de que o Comité de

Depuración a afastase do seu traballo na escola.

Así, a memoria, as lembranzas que se van 

desenvolvendo neste xogo de persoas adultas 

que é o teatro, fannos descubrir como as 

decisións que se tomaron, e o medo e a rebeldía,

marcan o seu destino.

https://editorialgalaxia.gal/produto/as-alumnas/


Finais do século XIX, Elvira Morales acaba de rematar os

estudos de maxisterio e toma a decisión de apostar polo

seu soño de traballar como xornalista nunha sociedade en

que ese cometido está reservado para os homes. A

sociedade coruñesa da época foi berce de figuras

femininas de referencia: Fanny Garrido, Emilia Pardo

Bazán, Sofía Casanova, María Barbeito...

Unha homenaxe ás pioneiras que abriron camiño.



Mañá vén meu tío de Sebastián Santana Camargo, publicado por 

Galaxia. Minimalista, nos textos e as imaxes; "está pensado para quen 

por causa de desaparicións forzosas nunca puideron chegar". 

Unha cadeira fronte a unha porta, un neno que se senta a agardar e 

vai dicindo que é estupendo que veña seu tío porque así ensinaralle a 

parar penaltis... conforme medra vai cambiando as razóns: contaralle 

cousas da súa moza, presentaralle o seu fillo, ao seu neto... ata que o 

que agarda desaparece e queda (unicamente) a cadeira fronte á porta.

https://www.blogger.com/


Traducións:
Mañá fará bo día de Luce Fillol (1939, unha familia de 

perdedores, camiño do exilio, campo de refuxiados...)

Silencio no corazón de Jaume Cela (a GC vista e vivida 

por dous amigos adolescentes que maduran ao ritmo da traxedia)

Memorias dunha vaca de Bernardo Atxaga (a vaca 

relata os duros anos da posguerra no campo vasco)

Durmido sobre os espellos de Jordi Sierra i Fabra 

(A busca dos que tiveron que marchar) 



Juan Farias.

Crónicas de Media Tarde (1987)
Supón un cambio no tratamento do tema, ao quedar 

exposto por primeira vez o sufrimento dos vencidos 

(Nieves Martín)

Sinopse:
Cando a guerra se foi, volveron os 

soldados e o pobo quedou máis en 

silencio que nunca. Chegara a paz. 

Uns vivírona felices pero outros tiveron

que andar de puntillas.

O tolo da ría



As fontes do destino de Blanca Álvarez (A tensión 

política dese momento esténdese e toca as súas terras nas que paira a 

sombra da Guerra Civil)

Palabras de pan de Blanca Álvarez (Despois de loitar na 

IIGM volve a Galicia para facelo contra a ditadura franquista)   



Divulgación: Que sabes da guerra civil e o 

franquismo? Manuel Veiga. Il.Carlos Gallego

Xerais

https://www.xerais.gal/libro.php?id=6849484


Estudos

⚫A guerra civil española na narrativa infantil 

e xuvenil

⚫A memoria das guerras na literatura 

infantil e xuvenil en lingua galega



REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN

⚫MEMORIA PARA O PRESENTE

http://neg.gal/almacen/documentos/RGE76_sumario_resumo.pdf


Onde e como?
Recomendacións en Sociais, Historia, Galego…

Itinerarios lectores

Constelacións literarias (con diferentes subgrupos: xéneros, 

contidos-mestres, protagonista moza, lugares representativos, 

guerrilleiros, personaxes traumatizados / «raros», pegadas do pasado, 

wolfram, perda de memoria, visibilidade vencidos…  )

Clubs de lectura. Club temático (nos centros de ensino, nas 

bibliotecas públicas, nos museos…) 

Ler e comentar

Documentarse

Presentación do libro

Entradas no blog

Vídeo

Podcast Radio

Realizar exposicións ao redor do tema

Buscar poesías / cine… para complementar

Roteiros por lugares de memoria

Entrevistas…
Traballar coas artes plásticas, ou coas músicas (representación dese tempo) 



Recuperar a memoria, da maneira que sexa, non perdendo 

de vista a literatura ou os audiovisuais, porque moitas 

veces esa ficción (ou emoción) adiántase á materia de 

Historia, traendo esta temática á actualidade. Para que 

forme parte dese patrimonio compartido.



Graciñas e… ata outra!


