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Ficha técnica

Arto Paasilinna (Kittilä, Finlandia, 1942) foi gardamon-
tes, xornalista e poeta antes de converterse en novelista de
culto no seu país, onde cada novo libro seu (xa máis de
trinta) se vende por milleiros. A súa escrita, limpa e precisa,
ten a capacidade de contar de forma cómica as historias
máis tráxicas e desconcertantes, que ambienta sempre
nunha natureza vista con respecto e amor, e protagonizadas
polos seus prototipos de homes finlandeses, algo anárquicos e individualistas.  O
bosque dos raposos aforcados foi o primeiro libro editado por Rinoceronte Editora
e acadou grande éxito e sona entre os lectores galegos. Dentro da mesma colección
de contemporánea, Rinoceronte publicou tamén O muiñeiro ouveador, do mesmo
autor. 

Traducido a decenas de linguas O bosque dos raposos aforcados é o primeiro
libro que se verte do finlandés ao galego.



O autor



Oiva Juntunen é  un dos protagonista desta historia. Decide roubar un cargamento de
ouro puro procedente de Australia e para iso asóciase con Siira, un asasino profesional
sen escrúpulos e Sutinen, un delincuente perigoso sen moito siso. O plan consiste en
roubar varios lingotes e, mentres Siira e Sutinen aceptan ser os culpables do roubo,
cunha condena de cinco anos, Oiva vive en Estocolmo nunha mansión e gastando un
dos catro lingotes que conseguiran. Na teoría Oiva debía compartir o ouro cando os seus
cómplices saísen, pero cando coñece a noticia de que Sutinen está libre, decide facerlle
unha emboscada para mandalo de volta ao cárcere, sería un delito estragar os lingotes
de ouro naquel delincuente. O medo apodérase del ao intuír que Siira estaría en liber-
dade en pouco tempo. Siira non era coma Sutinen, Siira era un home maléfico, asasino
e torturador. Decide liscar a Florida pero antes agocha os tres lingotes de ouro que lle
quedan baixo unha capa de esterco na granxa onde vivía el en Finlandia. Sentíndose
pouco seguro en Florida marchou a Nova York, onde o atracaron e tivo que regresar a
Helsinki. Decidiu coller o ouro e agocharse nalgún páramo da Laponia finlandesa. 

No medio do páramo, que nin el sabía onde estaba, agochou o ouro e atopouse co
comandante Remes, que se converterá en compañeiro inseparable de Oiva. Remes pediu
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Trama

Tomás González Ahola é un tradutor que conta con varias obras publicadas. De
Arto Paasilinna traduciu, ademais de O bosque dos raposos aforcados, O  muiñeiro ou-
veador (Rinoceronte Editora).  Á parte deste autor finlandés, Tomás Ahola tradu-
ciu varias obras do inglés como O bosque de alén do mundo de  William Morris
(Urco Editora), Conan, a filla do xigante de xeo de Robert Ervin Howard (Edizer
SCP), Contos das illas encantadas do Atlántico de T.W.  Higginson (Urco Editora),
O corvo de Edgar Allan Poe (Edizer SCP), A gorida do verme branco Bram Stoker
(Urco Editora), O monstro metálico de Abraham Merritt (Urco Editora), Nun vidro
misterioso de Joseph Sheridan Le Fanu (Urco Editora), A praga escarlata Jack Lon-
don (Urco Editora), Tres contos estraños de H.P. Lovecraft, Robert William Cham-
bers, Robert Ervin Howard (Urco  Editora). 



O tradutor'



un ano de excedencia no exército debido aos seus problemas co alcohol. Xuntos deci-
den mudarse ao outeiro de Kuopsu, a unha vella e abandonada cabana que hai alí. Oiva
pretendía enganar a Remes quitando ouro do regato que corría por alí, pero Remes
pronto descobre o engano e case o mata. Tras este incidente fanse amigos e confésanse
mutuamente a verdade das súas vidas. Comeza para eles unha vida de luxos e comodi-
dades. Un día aparece por alí unha anciá acompañada polo seu vello gato. Deciden
adoptala na cabana despois de saber que fuxira das autoridades finlandesas que a que-
rían meter nun asilo. Naska, a vella koltta, instálase no outeiro e os tres viven moi tran-
quilos. Remes baixa de cando en vez a Rovaniemi e entre chea e chea compra víveres para
a cabana. Nunha das súas esmorgas contrata dúas señoritas de Estocolmo, ademais de
coñecer a noticia de que Siira andaba solto. As señoritas botan unhas semanas con eles
e ao chegar a Estocolmo contas as súas fazañas en Laponia; Siira sabe desta forma do pa-
radoiro de Oiva.

Naska morre e entérrana con moito respecto na montaña de Defunto Juha. Máis
tarde aparece Siira pola cabana. Non lle dá tempo a nada, Remes dálle unha labazada
que case o mata. Tras varios días encerrado, acorda con Oiva levar parte do ouro e es-
quecer todo aquilo, pero cando marchaba cae nunha das trampas de raposos que eles
tiñan alí e morre aforcado. 

Despois da morte de Naska e da desaparición de Siira, Oiva e Remes deciden aban-
donar o outeiro. Remes queda co ouro de Siira e volve ao exército e Oiva, cansado da
súa vida burguesa, desaparece. 

1 Personaxes principais

OIVA JUNTUNEN
É un dos protagonistas da novela. Oiva é un delincuente profesional, duns trinta anos e sen
escrúpulos. En toda a trama exerce de cerebro das accións que se levan a cabo. É quen pla-
nea o roubo e quen leva a mellor parte, e tamén na cabana lacazanea todo o día mestres
Remes realiza todo o traballo duro. A pesar de ser tan lacazán, Remes e a vella koltta téñenlle
aprecio e forman un trío singular. É un personaxe listo e moi cobizoso, ao final sáelle todo
ben e consegue quedar co ouro, que é o único que lle importa en toda a novela. 

SULO ARMAS REMES
Remes é o segundo protagonista da trama argumental. É o comandante que aparece no
outeiro e que se fai amigo de Oiva. É un home moi bruto, casado e con dúas fillas. O
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seus problemas de alcoholismo lévano a coller unha excedencia dun ano, ano que pasa
no outeiro na cabana con Oiva. A pesar da súa brutalidade, Remes está en todo mo-
mento ao servizo de Oiva e mesmo semella o seu criado en varias ocasións. Realiza todo
o traballo duro na cabana e o feito de recibir un salario por parte de Oiva, fai que este
o trate coma un escravo; aínda que ao final levará a súa recompensa.   

NASKA MOSNIKOFF
Naska é a vella koltta que vive con eles na cabana. É unha fuxitiva, igual ca Oiva,
pero os seus motivos son bastante diferentes. Naska vivía moi tranquila na súa casa co
seu gato Jermakki, ao pé do lago Sevetti, na Laponia finlandesa. Cando fixo noventa
anos chegaron uns señores á súa casa  que querían levala ao asilo en contra da súa
vontade. Naska representa a soidade da vellez e que, a pesar de valerse por si mesma,
as autoridades deciden levala lonxe do seu fogar, lonxe da vida que ela quere para re-
matar os seus días. 

CINCOCENTOS E JERMAKKI
Son os animais da cabana. Cincocentos é un raposiño que se fixo amigo de Oiva e de
Remes cando chegaron á cabana. Nunca tiveron contacto directo, pero o raposo achegá-
base cada día para comer alí e gozar da presenza dos dous homes. Chámase cincocentos
porque cando coñeceu a Oiva roubáralle un billete de cincocentos marcos. 
Jermakki é o gato de Naska. Inseparable, sofre con ela as súas desgrazas e a súa fuxida pola
neve. Cando Naska morre el tamén o fai de pena.  

2 Personaxes secundarios

STICKAN
Stickan é o contacto que Oiva ten en Estocolmo. É un home que rexenta varios nego-
cios ilegais, entre eles varios prostíbulos, e é o encargado de enviar as prostitutas ata o
outeiro de Kuopsu e de avisar a Oiva da saída de Siira. A pesar de ser un delincuente e
mafioso, pórtase ben con Oiva. 

HEIKKI SUTINEN
É un dos delincuentes que Oiva contrata para o seu plan. É un antigo condutor de es-
cavadoras dedicado agora a negocios ilegais. Sutinen é "grande e algo pailán", fácil de
enganar para Oiva. Tras a súa estadía en prisión foi moi fácil para Oiva desfacerse del,
ao contrario que o seu outro socio Siira. Representa a parte de forza e violencia desta cua-
drilla de ladróns de ouro. 
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HEMMO SIIRA
Siira é un antigo perito mercantil sen escrúpulos e moi mala persoa. Representa a parte
cruel e aniquiladora destes delincuentes, Oiva tenlle bastante medo e respecto debido á
súa traxectoria delitiva. Ao final o autor castígao, pois fai que morra aforcado nunha das
trampas para raposos. 

AGNETA E CRISTINE
Son as dúas prostitutas que Stickan envía desde Estocolmo. Son dúas rapazas novas,
moi guapas que deixan atónitos a todos aqueles que as ven na vila de Pulju. Pasan na
cabana varias semanas acompañadas polos dous home e Naska. Naska cre que son as súas
mulleres, obrígaas a limpar e a facer as cousas da casa. Elas queren ensinarlle os seus picar-
días e as súas perrucas, pero xa é demasiado para Naska. Agneta xúntase con Oiva, tras
unha vida difícil acaba exercendo a prostitución e enganchada ás drogas. É a que fala con
Siira ao chegar a Estocolmo de volta. Morre pouco tempo despois debido ás drogas. 
Cristine é a querida de Remes. Remes namórase dela tolamente, pero Cristine négase a
casar con el porque é un simple comandante. Acaba como acompañante de Stickan, o
proxeneta. 

HURSKAINEN, O POLICÍA
Hurskainen é o policía que vixía os montes da zona do outeiro de Kuopsu. Estrañado
de ver todo o que acontece na cabana decide investigar e descobre todo o asunto de
Oiva e da vella koltta. A pesar de ser un policía exemplar e de levar a cabo o seu traba-
llo á perfección, non pode resistir a oferta de Oiva e acaba corrompéndose aceptando
ouro a cambio do seu silencio. 

PIERA VITTORM
Piera é o guía que leva ás dúas mozas a Kuopsu. Representa a astucia e a picardía pois
botou tres días no monte coas rapazas antes de chegar á cabana e cando os dous delin-
cuentes abandonaron a cabana non dubidou en instalarse alí con todas aquelas como-
didades. 

Temos moitas referencias na novela, tanto espaciais coma temporais. Como é ha-
bitual na paisaxe de Paasilinna, descóbresenos a Finlandia dos bosques profundos, de
lugares de natureza salvaxe, espazos reais de seu país de orixe. Tamén se mencionan
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lugares fóra de Finlandia por onde o protagonista emprende a súa fuxida como Esto-
colmo, Florida ou Nova York. O espazo principal da trama desenvólvese na Laponia
finlandesa. En Laponia o autor cita varios lugares que son reais como o outeiro de
Kuopsu, Pulju e Rovaniemi.

Respecto ao tempo, temos tamén referencias temporais, aínda que puntuais e que
non especifican  exactamente o desenvolvemento da trama. Polos datos da novela si-
tuámonos arredor do ano 1975 ou 1980. As referencias que temos son poucas: 

Oiva menciona unha manifestación do seu pasado no ano 1969.
A cabana din que é dos anos cincuenta e que agora se atopa en mal estado, ademais

ten unha inscrición nunha mesa que marca o ano 1954.
Naska fala dunha foto dos anos 12 ou 13. Se ten noventa anos e daquela era unha

moza dános a data aproximada de 1975 ou 1980.
A trama argumental desenvólvese en varios anos. Primeiro temos o roubo, logo os

cinco anos de cadea de Sutinen e Siira e a continuación comeza a verdadeira acción da
novela na primavera, cando Sutinen sae do cárcere. A fuxida de Oiva iníciase polo tanto
na primavera e acaba no outeiro da Laponia  finlandesa no verán. A trama argumental
desenvólvese durante todo o inverno, temos aquí unha referencia temporal exacta, que
é o aniversario de Naska o 8 de outubro. Ao final do inverno é cando deciden abando-
nar a cabana e conclúe a narración da novela.          

ROUBO --------------------> FUXIDA -------> KUOPSU
5 anos           primavera         verán- inverno

1 ANÁLISE PREVIA

a) Observa quen é o autor do libro. Coñeces a súa obra? Le a información que nos ofrece o
libro sobre el e elabora un pequeno informe sobre a súa vida e a súa bibliografía. Podes
axudarte de internet. 

b) Le o título da obra, que che suxire? Que temas cres que se van tratar?
c) Elabora a túa propia historia baseándote na sinopse que aparece na contraportada do
libro. Unha vez rematada a lectura compara a túa historia coa do libro, son semellantes?
En que coinciden e en que difiren? 

d) A obra é unha tradución. Cal é o papel que desempeña o tradutor?
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2 ANÁLISE DURANTE A LECTURA DA OBRA
Comprensión lectora

Primeira parte

a) Como xorde a  idea do roubo do ouro? A que país llo rouban?
b) Quen foron os principais prexudicados? Por que?
c) Que fai Oiva cando Sutinen vai onda el? Por que non quere compartir o ouro?
d) Como se desfai de Sutinen?
e) Cal foi a reacción de Oiva ao saber que Siira ía saír do cárcere? Onde vai? 
f ) Que lle pasou en Nova York?
g) Que fixo co ouro?
h) Quen é Remes e por que chega ao páramo onde está Oiva? 

Segunda parte

a) Quen é Asikainen? Por que menten sobre as súas vidas?
b) Que deciden facer xuntos? Que papel desempeña cada un?
c) Quen é "Cincocentos"?
d) Por que Remes descobre todo o engano de Oiva? Que lle pasou a Oiva?
e) Como foi a relación dos dous homes despois do incidente da árbore?
f ) Por que fan un cárcere na cabana?
g) Como eran as excursións de Remes en Rovaniemi?
h) A quen contratou de Estocolmo?
i) Que mala noticia trouxo Remes de Rovaniemi?

Terceira parte

a) Quen son os kolttas? Quen é Naska?
b) Por que foxe Naska? Como é a súa aventura ata chegar á cabana de Kuopsu?
c) Como son as trampas dos raposos? 
d) Que extravagancia fai Remes en Rovaniemi? Quen é Hurskainen e que lle pasou?
e) Como consegue Oiva librarse do policía?
f ) Como foi a estancia de Agneta e Cristine en Kuopsu?



g) Que lle pasou a Naska? Como se sentiron eles? 
h) Por que chega Siira á cabana e que lle pasa alí?
i) Que lle pasa a cada un dos personaxes ao final da historia?

3 ANÁLISE TRAS A LECTURA

Propostas didácticas de carácter global

3.1 A obra

a) Elabora unha valoración crítica pormenorizada da obra.
b) Que che pareceu a trama argumental?
c) Cres que é unha novela ben estruturada? 
d) Que che parecen os personaxes? Están ben caracterizados? Quen son os personaxes princi-
pais? E os secundarios? 

e) Cal cres que é o tema fundamental da obra. E os temas secundarios?
f ) Como caracteriza o autor o espazo da novela? Como é a paisaxe descrita na novela?
g)Comentario de texto:

De xeito que continuaron traballando, e ao cabo dunha semana xa montaran nas  árbores
unhas sesenta trampas para raposos. Se tiñan sorte, todo o bosque acabaría cheo de ra-
posos aforcados. Decidiron chamarlle a aquel lugar "O Bosque dos  Raposos Aforcados".
Por se acaso, colocaron un pequeno cartel de cartón en cada trampa, no que  escribiron:
"Se es unha persoa ten coidado con esta trampa, é perigosa. Very  dangerous."

1.Por que querían cazar raposos? Porque había demasiados raposos no outeiro que poñían
en perigo outros animais e a comida que gardaban no almacén como víveres. Avisaron a
Cincocentos das trampas, algo ao que o raposiño contestou indiferente.

2.Por que lle chamaron así a aquel lugar? Porque as trampas cazaban os raposos de tal xeito
que os guindaban polo aire e os apresaban contra unha árbore aforcándoos. Do nome
deste lugar vén o título da obra. É máis importante do que parece pois varias persoas
foron vítima desta trampa, entre elas Siira o asasino, que morreu alí aforcado. Un mal
final para unha persoa ruín e maléfica. O autor fai xustiza coa morte de Siira.  

3.Que ton humorístico notamos no cartel? Os protagonistas puxeron estes carteis para pre-
vir ás persoas do perigo das trampas, pero o autor utiliza o sarcasmo e a sátira, recursos
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que utiliza en moitas ocasións para que o estraño se converta en ridículo e que provoque
a burla do lector. 

4.A quen se dirixen cando escriben “very dangerous”? Diríxense aos turistas que poidan
pasar por alí, sobre todo alemáns, dos que fai burla ao final da obra, ridiculizando o seu
afán de comer salchichas, neste caso conxeladas.  

3.2 Os temas transversais

Na novela atopamos varios temas que vertebran o eixe fundamental do argumento: un dos
máis importantes é o tema do roubo asociado á delincuencia profesional e á violencia.

1. Toda a novela xira arredor do roubo do ouro australiano ás autoridades noruegue-
sas. O autor sérvese da sátira para describir os personaxes de Oiva e Remes, que a
pesar de seren ladróns e delincuentes, resultan moi ben caracterizados. Que opinión
che suxire isto?

2. Cres que nalgún caso poderías estar xustificado o feito de roubar? Se a túa resposta é
afirmativa, especifica en que casos estaría xustificado. 

3. Que di dun país un alto índice de roubos e furtos? 

4. Por que cres que se asocia o roubo coa pobreza, é dicir, por que se dá a maior pobreza,
maior delincuencia? Cres que isto é certo?

5. Que medidas poderías adoptar nun país cun alto número de roubos? Que medidas
se che ocorren para acabar coa delincuencia? 

6. Cres que unha condena no cárcere é a solución máis axeitada?

Un tema que podemos analizar é o coidado das persoas maiores. Naska é obrigada a
abandonar o seu fogar simplemente porque á unha anciá. 

1. Cres que é acertada a opinión das autoridades finlandesas de encerrar a Naska nun
asilo? 

2. Como se determina se unha persoa é física ou mentalmente incapaz de valerse por si soa?
3. En Galicia existen numerosos asilos e residencias. Busca información e realiza un pe-

queno informe de como funcionan este centros.
4. Hoxe en día foi necesaria a creación de centros de día. Que son? Como funcionan?

Por que se crearon? Que cambio se deu na sociedade nesta última década? 
5. Existen voluntarios que traballan coas persoas maiores ofrecéndolles axuda nos labo-

res do fogar, na compra ou simplemente algo de compañía. Participaches algunha vez
neste tipo de voluntariado? Cres que é necesario?



Outro dos temas importantes da obra é a caza furtiva. A natureza cobra moita im-
portancia na vida dos dous homes de Kuopsu e vemos que a paisaxe dunha natureza salvaxe
é un tema que o autor adoita introducir na súa obra, quizais debido ao seu pasado como gar-
damontes. Vemos a caza furtiva cos renos que aparecen mortos a balazos ou mesmo no guía
Piera Vittorm, que traficaba coas pitas de monte e algún que outro reno.   

1. Que é caza furtiva? E a pesca furtiva? 
2. Que consecuencias medioambientais implica este tipo de actividade?
3. Cres que en Galicia se rexistra este tipo de delito? 
4. Que medidas aplica o goberno galego para evitar a caza e a pesca furtiva? Son efec-

tivas?

Asociada á vida de millonario e ao luxo vemos a prostitución. As dúas mozas que aco-
den a Kuopsu son novas, fermosas e semellan ter o mundo aos  seus pés, no entanto, vemos ao
final da obra o seu desgraciado final. 

1. Que é a prostitución? Que significa o termo proxeneta?
2.  A prostitución é hoxe en día unha práctica ilegal en moitos países, propia de am-

bientes marxinais e relacionada con outras formas de delincuencia. Moitas mulleres
e nenos son obrigados a exercela por parte de individuos ou bandas criminais orga-
nizadas. As Nacións Unidas creou en un decreto para eliminar este tipo de activi-
dade. Busca información e elabora unha recensión dunhas 400 palabras
aproximadamente sobre este tema.  

3. Nalgúns países como Holanda e Alemaña é un oficio regulado que elimina a imaxe
social tan degradada destas persoas. Que opinión che suxire?

4.Como está regulamentada a prostitución en España? 

Na novela vemos que a vella koltta fala cun acento diferente. O  tradutor optou por marcar
o dialecto koltta con seseo e gheada, trazos dialectais propios de Galicia.

1. Gustouche a solución do tradutor?
2. Que é un dialecto? Que diferenza existe entre o concepto de dialecto e o de lingua?
3. Cales son os trazos dialectais máis importantes do galego? en que consiste a gheada?

E o seseo?
4. Como é a fala na zona onde vives? Que trazos dialectais posúe?
5. Que diferenzas fundamentais atopas entre un falante do bloque occidental e un

 falante do bloque oriental? 
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