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Manuela Acuña Iglesias era a viúva de Manuel Méndez Montes, dirixente da Fede-
ración Obreira de Marín, asasinado o 12 de decembro de 1936 na queima no lugar 
da Torre, na parroquia de Salcedo, na casa onde vivían os irmáns da súa muller 
que, por agochalo, foron condenados a morte. Nesa casa perdeu a vida tamén o 
activista José Manuel Gómez Corbacho, chofer da liña de Cangas. Do suceso 
existe ampla información no libro Pontevedra nos anos do medo de Xosé Álvarez 
Castro.

O libro recolle que Gómez Corbacho fora xulgado en consello de guerra sumarí-
simo no ano 1934, acusado de fabricar bombas con botellas de líquidos infama-
bles nos sucesos de outubro. Conmutáranlle a pena de morte pola de prisión e 
fora posto en liberdade tras o triunfo da Fronte Popular. Destacado activista de 
esquerdas, Corbacho participara na resistencia ao golpe militar de xullo do 36. A 
memoria oral apunta a delación dunha familiar dos irmás Acuña como orixe da 
batida que o 12 de decembro realiza a garda cívica para deter os agochados. 
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Conta Pontevedra nos anos do medo que uns vinte compoñentes da organiza-
ción capitaneada por Víctor Lis, máis catro gardas civís mandados polo cabo 
Jesús Barja, chegan a Salcedo sobre as cinco da mañá. A crónica que logo publi-
caría O Progreso recollía que cando Ramón Acuña saía para acudir ao seu traba-
llo como mecánico do tranvía, detivérono e entraron no seu domicilio, onde 
atoparon a súa irmá Consuelo e a Elvira Lodeiro, esposa de Gómez Corbacho. 
Sempre segundo este xornal, confesaron o paradoiro deste e de Méndez Montes, 
ocultos nun alboio próximo á casa. Os cívicos prendéronlle lume e, cando os ocu-
pantes saíron disparando, foron tiroteados polos gardas.  No Diario de Ponteve-
dra a versión variaría, explicando que Ramón Acuña foi atopado dentro da casa e
non de camiño ao traballo e que os cívicos o obrigaron a el a prenderlle lume ao 
alboio, do que intentou escapar Gómez Corbacho sendo tiroteado por un axente.
Non así Manuel Méndez que, segundo este xornal, pereceu queimado dentro do 
alboio. Unha versión que parece coincidir máis coa da familia que narra que foi a 
propia flla de Manuel Méndez, América, recoller na noite seguinte aos feitos os 
restos calcinados do pai. 

Difre tamén do Progreso na detención de Elvira Lodeiro. Segundo o Diario de 
Pontevedra, non se atopaba na cama senón que se ocultou e foi atopada unha 
hora despois na bodega da casa onde se ocultara utilizando unha trampa disimu-
lada no piso. O que está contrastado e así o recolle Álvarez Castro é que, tanto 
ela como os irmáns Ramón e Consuelo Acuña Iglesias, foron xulgados na mañá 
do día seguinte, domingo 13 de decembro, nun consello de guerra en procede-
mento sumarísimo e condenados a pena de morte “de acordo co previsto nos 
bandos militares para quen ocultase persoas reclamadas por actividades contra-
rias ao golpe militar”. Ao día seguinte, ás catro da mañá do luns 14, entraron en 
capela no cuartel da Garda Cívica, sito na rúa Benito Corbal, os irmáns Ramón e 
Consuelo Acuña, que rexeitaron os auxilios espirituais. Un piquete da garda 
cívica, capitaneado polo propio Víctor Lis, fusilounos na Avenida de Monte 
Porreiro. Consuelo tiña 60 anos e Ramón, 42.

Elvira Lodeiro conseguiu un aprazamento da sentenza alegando que estaba 
embarazada. Porén, foi fusilada na tarde dese mesmo sábado, 19 de decembro. 
Os fascistas aseguraron que o recoñecemento médico descartara o estado de 
gravidez. Matárona aos 28 anos. 

Nun mesmo día, Manuela Acuña Iglesias quedou sen o home e sen dous dos seus
irmáns. Conta o seu neto, Manuel Estévez Méndez, que aquel mesmo día no que 
lle plantaron lume ao alboio quitándolle a vida ao seu avó e a Gómez Corbacho, 
os cívicos tamén lle roubaron aos Acuña todo o que tiñan: gando, viño… leváron-
llo todo. 
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Manuel Méndez era de Salcedo pero estivera emigrado en América. Cando regre-
sou, cos cartos gañados mercou terras e marchou para Lourizán. Manuel empre-
gouse en Marín como carpinteiro de barcos e a súa flla América, que daquela 
tiña nove anos, ía desde Lourizán coa cesta da comida, andando. 

Cando Manuel foi asasinado, Manuela foi vivir con América, que xa tiña 26, e co 
home desta, Andrés Estévez Crespo, a pesar de que ao principio se opuxera á 
voda porque Andrés era zapateiro, dunha familia de pescadores, e Manuela 
quería para a flla alguén con terras que se puideran traballar para sacar a fame. 

No tempo da barbarie, Andrés foi chamado a flas no bando nacional:

“O meu pai marchou loitar a Teruel pero coñecía un médico que lle deu algo para 
que se mareara. Pensaron que morrera e deixárono na cuneta. Recollérono no 
camión dos mortos ata que volveu en si e mandárono para a casa cunha ferida 
nunha perna”.

Tiña daquela a mesma idade que a súa muller, América: 26 anos. Manuel Méndez 
e Manuela Acuña tiñan ademais dous fllos varóns chamados Germán e Remigio. 
Despois de que lle mataran o home, Manuela viviu do agro e América chegou a 
ser mariscadora pero pouco tempo. Ela mesma contaríalle co tempo á súa nora, 
María Luisa Quintela Couso, que a noite seguinte ao asasinato do seu pai tiveron 
que ir buscar os restos calcinados nunha caixa na cabeza. Que foran de noite 
para que ninguén os vise e que trouxeran os restos a Lourizán. Fora con outro 
familiar pero a nora non lembra se era a nai ou un irmán. 

María Luisa di que a súa sogra sempre falou do que pasara. 

Pero non foron os fllos de Manuel os únicos orfos que deixou a matanza de Sal-
cedo. Consuelo tamén tivera un neno de solteira que se chamaba Manuel e que, 
no 36, debía ter uns dezaseis anos. A partir de aí coidárono a súa tía Manuela e 
máis América, pois tiña unha discapacidade e non podía valerse por si mesmo, 
senón que tiñan elas que bañalo e vestilo. 

O fllo de América conta que o seu curmán Manuel estaba na casa o día que os 
cívicos fxeron a batida e que lle deron unha malleira pensando que fnxía a súa 
discapacidade. Despois soltárono e seguírono polo monte para ver se a discapa-
cidade era certa ou non.

Os Acuña tiñan outro irmán, Francisco, que tamén marchara a Lourizán desde 
Salcedo, e tamén foron os cívicos buscalo. A súa flla Peregrina lembraba volver 
da escola e ver a súa casa rodeada polos gardas que non chegaron a levar o pai 
grazas á intercesión dun sacerdote. A flla de Francisco nunca falou na casa do 
que pasara pero, cando empezaron os actos de recuperación da memoria his-
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tórica, atreveuse a lembrar os seus tíos. Choraba con tristeza por unha morte 
que, pese aos anos pasados, seguía sen comprender. E, a pesar de que no 36 so 
tiña nove anos, para ela Víctor Lis era a besta negra, un sanguinario, non existía 
para ela ninguén peor. Era todo o contrario que o seu tío Ramón, ao que sempre 
defendeu como “un home bo”.

A memoria oral conserva a crenza de que os irmáns Acuña foron delatados por 
unha familiar que vivía con eles e que, de feito, foi a única que non sufriu dano 
algún na batida. Mesmo apuntan as causas da delación: que para dar agocho aos 
fuxidos os seus curmáns desprazárona da súa cama e mandárona durmir na corte
co seu fllo de curta idade. Hai quen apunta incluso que era amante dun cívico e 
foi a el a quen lle deu a información. 
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