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SINOPSE
a

Tres testemuños de tres persoas víti-
mas dos crimes franquistas da Gue-
rra Civil no lugar dos feitos, en para-
lelo aos traballos de procura de fosas
comúns nos bosques asturianos.

NOTAS DO CGAI (Diego Lerer)

Un home é asasinado na Guerra Civil
española, nunha desolada paraxe as-
turiana.  80  anos  despois  un equipo
de expertos dedícase a buscar e ex-
humar o cadáver. A cámara de Bande
divídese entre retratar a complicada
tarefa  ao detalle,  en longos planos
en tempo real  que retratan un par
de días de tarefa; e entrevistar -ta-
mén en longos planos– a tres teste-
muñas desa morte que van recupe-
rando detalles da sinistra historia.

Os testemuños serven para desvelar
a trama escura do que sucedeu da-
quela,  pero  o  filme incide máis no
traballo  físico  da  procura  e  exhu-
mación, sempre dende unha distan-
cia respectuosa e coidada, ata che-
gar  ao  final,  cando  os  ósos  contan
esoutra  historia,  a  física,  a  que as
voces evocan. A película, como case
toda  a  obra  de Bande,  non  é  para
impacientes nin trata de derrubar ou
modificar formatos xa probados por
documentalistas  que  se  dedican  ao
retrato  observacional.  É  outra  das
historias, das feridas da guerra que o
cinema  trata,  se  non  pechar,  polo
menos evocar con recursos nobres.

CRÍTICA DE CINE MALDITO 
(Daniel Jiménez)

Unhas  flores  secas  penduran  nun
poste a piques de ser devorado polo
bosque  asturiano.  Sons  de  motose-
rras perturban e rompen un silencio
que devén tamén simbólico mentres
que alguén arrasa coa maleza, dei-
xando ao descuberto o xesto íntimo
dun doloroso segredo que permane-
ceu oculto durante demasiados anos.
Non  hai  placa  nin  ningún  texto  in-
formativo  que  nos  esclareza  entre
quen se establece esa intimidade ca-

se  ritual  na  que  só  unhas  flores
murchas  lémbrannos  a  alguén  que
xa non está. Dúas vítimas dunha di-
tadura que fixo todo o posible para
que o seu recordo caia no esquece-
mento.  E  coma  eles,  demasiados
testemuños  silenciosos  que,  desde
as  cunetas  ao  longo  e  ancho  dun
país  que  mirou  cara  a  outro  lado
durante moitos anos, seguen a lem-
brar un infame pasado ao que hai
que volver para que as feridas que
continúan abertas poidan cicatrizar
definitivamente.

Así,  o  último  traballo  documental
de Ramón Lluís Bande, como todo o
seu cinema anterior, nace case des-
de un xesto de honesta visceralida-
de suxerido xa desde esas primeiras
imaxes.  A  dilatada  temporalidade
do plano fixo onde operarios muni-
cipais rozan de maleza o lugar onde
dous  irmáns  foron  asasinados  na
Noiteboa  asturiana  de  1937  serve
tamén para edificar a nada velada
imaxe simbólica dese  pasado cheo
de sombras ao que hai que volver,
botando luz, facendo visible o invi-
sible, para terminar de render con-
tas.  Nese  sentido,  Escoréu,  24
d'avientu de 1937, o título da pelí-
cula pero tamén o do lugar e a data
que figura nunha lápida que nunca
existiu, semella erixirse como a ló-
xica culminación dunha triloxía so-
bre a memoria iniciada por  Equí y
n'otru tiempo e seguida despois por
El nome de los árboles.

Naqueles anteriores traballos, Ban-
de  penetraba  nas  entrañas  da  As-
turias  rural  buscando reivindicar  a
memoria dos fuxidos, milicianos re-
publicanos que, terminada a Guerra
Civil, refuxiáronse no monte desde
onde levaban a cabo accións de re-
sistencia,  sendo  finalmente  repre-
saliados  polo  Franquismo.  E  faino
recorrendo a un austero e, en oca-
sións,  frustrante  traballo  de  ar-
queoloxía  fílmica  no  que  o  relato
oral,  o espazo baleiro e os longos
planos eríxense como o único vehí-
culo  posible  co  que  manifestar  e

preservar  a  memoria  deses  desa-
parecidos  milicianos  cuxo  recordo
está ligado a un relato oral en vías
de  extinción.  Un  autoconsciente  e
meditado  dispositivo  audiovisual,
por tanto, que foxe de calquera me-
canismo  de  representación  dramá-
tica ficcional, sorteando aqueles di-
lemas morais que expuñan cineastas
como  Jacques  Rivette  ou  sobre  os
que  se  ergúian  os  monumentos  fíl-
micos de Claude Lanzmann.

Pero  se  naquelas  dúas  películas  a
imaxe deses espazos bucólicos, tes-
temuñas de crimes aínda por resol-
ver, puña de manifesto tamén unha
imposibilidade (a incerteza e o des-
coñecemento do paradoiro de todos
os que desapareceron asasinados no
monte),  os  camiños  transitados  en
todas  elas  parecen  confluír  na  ex-
humación que ten lugar ao final de
Escoréu,  24  d'avientu  de  1937.  E
como naquelas,  o relato oral  deses
testemuños  de  familiares  e  amigos
que recoñecen case esquecer, entre
os vaivéns e a espesura de decenas
de  reprimidos  recordos  arremuiña-
dos ás veces difíciles de escudriñar,
convértese  no  alicerce  básico  que
mantén  viva  a  Memoria.  Por  esa
mesma razón, o corpus fílmico do ci-
nema  de  Ramón  Lluís  Bande  cons-
trúese  tamén  sobre  esa  certa  idea
da urxencia por preservar eses valio-
sos  testemuños  a  piques  de  desa-
parecer, cuxas voces narran horrores
e traxedias coa frialdade e distancia
que só o tempo é capaz de esculpir.
Unha verdadeira historia de pantas-
mas que moran bosques e cunetas,
esperando unha xustiza posposta ano
tras ano que lles permita poder des-
cansar en paz.

  BIOFILMOGRAFÍA DO DIRECTOR

(Xixón, 1972) Escritor e cineasta; en-
tre os seus filmes destacan os docu-
mentais  El  fulgor,  Estratexa e  La
carta de Bárbara, e as ficcións Malu,
L’aire les castañes e  Sangre. Tamén
dirixiu videoclips para Nacho Vegas,
Manta Ray, Mus ou Aroah. 
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