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Adóitase escoitar que na aldea non hai nada. As 
guías turísticas, cando toca referirse ó rural, inclúen 
monumentos con moitos datos históricos (se os hai), 
establecementos onde consumir (se os hai), áreas 
recreativas ou miradoiros que tan ben quedan nas fotos 
que fan de trofeo (se os hai). Ás veces tamén, se acadou 
ese recoñecemento, algunha mención ao pintoresco desa 
aldea, o (case sempre) decrecente número de habitantes, 
e pouco máis. Todo dende unha óptica super� cial e 
coleccionista, incidindo nunha aparente pertenza a 
un tempo anterior e relegándoa ó pasado, ignorando 
que todos eses elementos que consideran insulsos son 
signi� cantes cheos de signi� cado. Quizais esa fonte de 
obra non posúa ningún valor artístico, pero é o punto de 
encontro da rapazada para ir xogar. Quizais esa casa da 
escola na que xa non se imparte clase sexa un edi� cio 
feo e avellentado, pero no seu antigo patio celébranse 
ano tras ano as festas veciñais. Quizais ese penedo no 
medio do monte non teña nada que o faga único, pero é 
protagonista dalgunha lenda local.

irá a ti a montaña é un proxecto de historias, mans, 
terra, e convivencia. A partir da recopilación de historias 
contadas polas habitantes sobre distintos puntos da 
contorna, confórmase un proxecto experimental a 
través de distintas voces e subxectividades sobre o 
mapa, a memoria, a paisaxe e a oralidade. A fala dos 
seus habitantes per� la e dá nome á terra que pisan, 
os accidentes xeográ� cos, as lendas e sentimentos 
asociados a diversos elementos naturais e humanos. 
Unindo múltiples disciplinas e dende un posicionamento 
baseado no traballo manual e a organicidade, subxace 
unha narratividade fragmentada que se mostra en 
impresións puntuais e sensacións, en historias a medio 
contar, nunha referencia constante ás paisaxes naturais e 
verbais. Un achegamento a unha xeografía falada de Tor e 
os arredores.
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