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A Pontevedra boa e xenerosa

O verán de 1936 arrasou coa vida cotiá de Pontevedra, como do resto de vilas e cidades. 
As ideas foron perseguidas, asasinadas e tiradas en gabias. Os piñeiros convertidos en 
paredóns e as escolas de Maxisterio en cárceres. A represión franquista encheu as rúas de 
terror e cambiou para sempre o destino de moitas familias comprometidas coa II República 
e os dereitos e liberdades que esta encarnaba. 

O golpe abriu a veda a asasinatos, violacións e aldraxes e de súpeto foi preciso agocharse 
do veciño co que discutiras por política e que agora paseaba a súa vileza baixo a camisa 
azul do fascismo. A Pontevedra obreira, sindical, galeguista e de esquerdas meteuse en 
tobos para non sucumbir ante os máis baixos instintos do peor da sociedade. Pero non pe-
receu. Porque baixo a pel da cidade seguía moita xente boa e xenerosa cuxa solidariedade 
logrou limitar os efectos da barbarie.

Sería imposíbel nomear os centos de persoas que no tempo do medo deron acubillo aos fu-
xidos, axuda aos presos ou consolo ás familias marcadas, mais as seguintes liñas pretenden 
ser unha homenaxe a todas e cada unha delas, a cada muller, a cada home que mesmo 
arriscando a súa propia vida axudou a afastar as ideas das fauces do lobo. 

Nela queremos percorrer as rúas da Pontevedra boa e xenerosa que no tempo gris do fascis-
mo creou acubillos, levou consolo as celas e puxo pan nas bocas da fame. 

Pousar a ollada na xente que a pesar do terror imposto polos golpistas foi solidaria coa 
fuxida, a presa e as familias marcadas pola barbarie. Mesmo coa memoria das persoas 
asasinadas.

SOLIDARIEDADE COS FUXIDOS

A solidariedade adoptou múltiples formas. A primeira, a máis elemental, foi a do agocho. 
Alboios, palleiros, comareiros, faiados, ocos escavados nas cociñas ou bocois partidos á 
metade entre o frío das adegas improvisaron refuxios contra o desconcerto e a morte dos 
primeiros días. Pero acabaron sendo, para moitos, o fogar de anos.
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Pastor Torres, Emilio Peón, Emilio Méndez, Alejandro Gama, Rogelio González Suárez, son 
só algúns dos nomes que houbo que deixar de pronunciar para non descubrir o paradoiro. 

PASTOR TORRES TERESA PAZ E LEOPOLDO TORRES

ALEJANDRO GAMA Á DEREITA CUSTODIA GAMAEMILIO MENDEZ MONTES MANUELA GALLEGO PELETEIRO, Á DEREITA

ROGELIO GONZÁLEZ SUÁREZ, Á 
ESQUERDA, CON OUTRO PRESO

AS IRMÁS QUIÑONES DOLORES VEIGA A MANUELONA DOLORES GARCÍA FAUSTINA FARIÑA, NO MEDIO
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Naqueles primeiros meses de verán foron acubillo os montes e o millo, onde mans solidarias, 
sobre todo de muller, deixaban ás agachadas a cesta co pouco alimento que había daquela. 
Pero coa chegada do inverno houbo que buscar protección nas casas e nos alboios. E era 
preciso confiar nalguén.

Era preciso confiarlle a túa vida a alguén.

A familia era o lugar máis seguro pero tamén o primeiro no que ían  buscar, así que os 
fuxidos púñanse nas mans de xente solidaria, que mesmo arriscaba a súa vida dándolle 
acubillo. 

Foi a solidariedade de Consuelo e Ramón Acuña a que os levou ao paredón da avenida 
de Bos Aires. Fusiláronos en decembro de 1936 tras atopar no alboio da súa casa ao seu 
cuñado Manuel Méndez e ao compañeiro deste, Juan Manuel Gómez Corbacho. 

E a Florinda, a de Vidal, arrastrárona dos pelos pola estrada de Salcedo e logo rapárona, 
porque sabían que axudaba aos agochados. 

E a Custodia Gama tivérona corenta días no calabozo. Rapárona, obrigárona a varrer 
as rúas da cidade e mallaron nela para intentar que dixera onde tiña agochados os seus 
irmáns. 

Pero elas calaron.

E calou Dolores López cando os cívicos descubriron a louza que deixara na cociña a cua-
drilla de fuxidos que agochaba na súa casa de Salcedo. Calou nas malleiras e durante os 
moitos meses que a tiveron presa. 

Oitenta anos despois non podemos seguir calando. Como sociedade democrática temos a 
obriga de falar. De recoñecer o valor e o compromiso desas persoas. 

De mulleres que no tempo da falta de piedade argallaban formas de avisar da chegada 
dos gardas: tendendo sabas, acendendo  candís ou asubiando dun xeito en concreto. Son 
moitos os nomes que adoptou o aviso, o agocho ou o alimento. Peregrina Montes, Teresa 
Paz, Manuela Gallego, Juana a Choia, Francisco López, Josefa a Xebeira, Benito o Borrón, 
Mercedes Torres, Carmen Ferreira, Faustina Fariña, Rogelia Iglesias ou Rogelio Mariñán, 
son apenas unha ducia de exemplos para xuntar aos de negocios como o bar Calixto, o bar 
Castaño, a tenda de Francisco Lorenzo en Benito Corbal. A panadaría Portela ou a que tiña 
o Americano do Pino, tamén xenerosos no tempo do medo. 

É persistente a lembranza da carnicería de Dolores Veiga, a Manuelona, que a pesar de ser 
filla do cívico Andrés Veiga é lembrada en Lérez por dar anacos de bisté ás criaturas que 
repetían a mesma fame que ela coñecera na infancia. Ou os restos do peixe que deixaban 
os mariñeiros na praza e que ela metía no seu carriño para repartir pola aldea. Ou o pri-
meiro leite de vaca parida. Ou a tarteiriña de comida para aquela nai que tiña tanta fame 
de tantos fillos. 
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SOLIDARIEDADE NOS CÁRCERES

A Pontevedra boa e xene-
rosa tamén teceu con mans 
de muller redes de solidarie-
dade en torno aos cárceres, 
aos que ademais de alimen-
tos chegaba tabaco, roupa 
limpa ou fotografías e car-
tas da familia. Paulina Mar-
tínez Santos aproveitaba 
as visitas ao seu pai, Artu-
ro Martínez, para facerlles 
chegar a correspondencia 
metida dentro do botijo. 

Foron moitas as persoas 
que prestaron axuda, por 
exemplo, aos presos de Fi-
gueirido. Como Lali Carro e 
o seu pai, Severino. Aínda 
conserva a familia caixas 
de madeira e fotografías 
que os presos lles manda-
ban en agradecemento ás 
súas achegas. Na memoria 
colectiva quedou tamén a 
imaxe de Carmen Durán, 
responsable da empresa de 
transportes Viuda de Cán-
dido, levando aos presos 
paquetes das súas familias. 

Severino Carro e a súa dona, Amelia Sobral, fi can tamén 
na lembranza agradecida de Angelines Jar, que sendo unha 
nena, aínda asustada pola prematura morte da nai e os me-
ses de cárcere do pai, recibía dela cestas con froita e pan. 

SEVERINO E LALI CARRO

FOTOGRAFÍA QUE UN PRESO DE FIGUEIRIDO 
MANDOU EN AGRADECEMENTO A SEVERINO CARRO

AGASALLO DOS PRESOS A LALI CARRO

CANTEIRA DO PENAL DE FIGUEIRIDO

CARMEN DURÁNCARMEN DURÁN

AMELIA SOBRAL FAMILIA JAR
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E tamén foron moitas as mulleres da contorna que se fi xeron “madriñas” dos presos de San 
Simón. É de xustiza destacar á mestra Ernestina Otero, durante a República directora da 
Normal de Pontevedra e tras o golpe fascista afastada das aulas. Pero a pesar do sufrido 
por ela e a súa familia, converteu a rebotica da súa farmacia de Redondela en tinturería na 
que borraba con auga osixenada o sangue das malleiras. 

E en San Simón foi tamén referencia ineludible o médico 
pontevedrés Celestino Poza, que tratou a presos e mesmo 
gardas do penal onde estiveron detidos el e o seu fi llo Tino. 

Tamén loable foi a actuación do médico de Xeve José Cos-
tas Lorenzo, que ía atender os fuxidos ás agachadas, levan-
do sobre o cabalo, para despistar aos seus gardas, a súa 
afi llada Ángeles, apenas unha meniña. 

Pero un dos acenos solidarios máis fermosos xurdiu entre 
as mulleres encarceradas na Normal de Pontevedra por 
pertencer  ao Socorro Rojo, por participar en manifesta-
cións do Primeiro de Maio, por apoiar á Fronte Popular 
nas eleccións ou simplemente por ser familiares de homes 
perseguidos.

Nesas celas coincidiron con presas comúns ás que Josefi na Arruti, a muller do alcalde Tafall, 
facía prendas con labores de gancho para protexelas do frío e da inxustiza compartida. O 
mal estaba fóra daquelas paredes e dentro as mulleres tecían redes solidarias, “calcetaban” 
os detalles máis fermosos. 

Como o que tivo a mariscadora Adela Velasco, presa por unha liorta no traballo, con Isau-
ra Pazos, que chegara á Normal logo de que os fascistas atoparan ao seu home, Higinio 

JOSÉ COSTAS

ERNESTINA OTERO NA SÚA CASA PRESOS EN SAN SIMÓN
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Carrecedo, baixo o forno da súa cociña e o asasinaran. Metérona no cárcere coa súa fi lla 
pequena, Margot, e para que non fose levada a un hospicio como o seu irmán Higinio, 
Adela levoulla para a casa e cando Isaura saíu, anos despois, tamén lle deu acubillo a ela 
ata que o estraperlo lle permitiu alugar unha casa onde reunirse os tres. 

Tamén as irmás Aurora, María, Niza e Nie-
ves Martínez, coñecidas na cidade como As 
Corseteiras, criaron a un bebé metido coa 
súa nai entre reixas pola sinrazón franquista. 
Era Carlos García Mourón, fi llo de Manuel 
García Filgueira, alcalde da cidade no mo-
mento do golpe, e de Emma Mourón, retida 
durante meses polos que non puideron, en 
anos, dar co acubillo que agochaba ao seu 
home. 

Son moitas as presas que lem-
bran a solidariedade das Corse-
teiras durante o tempo do ago-
cho, e antes co Socorro Rojo. E 
despois, desde aquel punto de 
encontro que foron os Sopor-
tais, onde outra parella solida-
ria, Felipe Fernández e Tucha 
Dios, deron traballo na súa ten-
da de calzado ao orfo de Juan 
Sobral e Mercedes a Andaluza, 
que por ser fi llo de rojo nin de-
reito ao pan tiña na abafante 
ditadura. 

E na maior das solidariedades, 
outro matrimonio, (o formado 
por Petra Calleja e Mauro Ca-
ballero, que tamén tivera que 
agochar o seu compromiso tras 
un falso andel da cociña da súa 
casa no centro de Pontevedra) 
criaron a Manolita Gómez Lo-
deiro, orfa de Corbacho e Elvi-
ra Lodeiro -tamén asasinada no 
aciago decembro de Salcedo-, 
como se fose unha fi lla máis, e 
para a toda a vida.

AS CORSETEIRAS CUNHA FAMILIAR (DE PANO NEGRO) EMMA MOURÓN

TUCHA DIOS, DE ESCURO, NO CENTRO DA FOTOTUCHA DIOS, DE ESCURO, NO CENTRO DA FOTO

PETRA CALLEJA A SÚA FILLA MARGARITA 
CABALLERO E MANUELA,

FILLA DE ELVIRA LODEIRO

MARGARITA CABALLERO CO SEU
PAI E A SÚA IRMÁ

ELVIRA LODEIRO E AS SÚAS FILLAS, 
PILAR E MANOLITA
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SOLIDARIEDADE COAS FAMILIAS E A MEMORIA

Fóra do agocho e das reixas do cárcere, as familias marcadas pola barbarie forxaron fon-
das amizades, atopando pulo no apoio mutuo e na pouca xente que na Boa Vila non lles 
daba as costas. 

Ás veces era un simple aceno. 

Como o de Antonio, o italiano que se achegaba ao río Ga-
fos para librar a Nita Dios do peso da tina coa roupa do 
pai e das irmás que os días de cárcere encheran de piollos. 
E para librala, sobre todo, da suciedade dos insultos que 
vertían sobre elas mozos fachendosos de camisa azul. 

Ás veces era un xesto tan 
importante como o do avogado 
Xosé García Vidal, Pepe da 
Braña, que foi suspendido de 
emprego e soldo por testifi car a 
favor de Alexandre Bóveda nun 
van intento 
de salvarlle 
a vida. Ou 
o do tamén 

avogado Gonzalo Adrio, que coa 
chegada da democracia tramitou pen-
sións a ducias de viúvas da barbarie 
sen cobrarlles un peso. 

Ás veces foi un refuxio. Foino a casa de 
Ernestina Otero, onde pasaba longas 
tempadas Pepita Saz, viúva de Ricar-
do Puente Bahamonde, curmán 
de Franco fusilado por este por 
non apoiar o golpe. Foino a 
da viúva de Bóveda, Amalia 
Álvarez, para a nai doutro fusi-
lado o 12 de novembro, Víctor 
Casas. Cinta Rey chegaba des-
de Coruña para ir con Amalia 
ata o paredón da Caeira e 
logo baixar ao cemiterio de 
San Amaro, onde ambos fi ca-
ron para sempre.

EMMA MOURÓN

ELVIRA LODEIRO E AS SÚAS FILLAS, 
PILAR E MANOLITA

PEPITA SAZ VERANEANDO EN REDONDELA DURANTE A II REPÚBLICA

NITA DIOS, DIANTE COA SÚA IRMÁ TUCHA

GONZALO ADRIO

AMALIA ALVAREZ CINTA REY
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Refuxio foi tamén o ta-
ller de bordado de Rita 
Sobrido, viúva do mes-
tre Germán Adrio. Nel 
fi xo obras de balde, 
outro nome imprescin-
dible da solidariedade 
de Pontevedra: o cons-
trutor Ángel Arosa e alí 

xuntábanse moitas tardes varias das nenas que quedaran 
orfas aquel mesmo 12 de novembro en que Rita enviuva-
ra. Unha delas, Fina Paz, aprendeu entre as súas catro 
paredes as letras que o seu pai, Ramiro, xa nunca puido 
volver xuntar na súa imprenta para propagar as ideas de 
xustiza e liberdade que encarnaba a República. Ensinou-
llas a orfa de Germán, Nieves Adrio, mestra coma el, e 
coma tantas outras afastada dunhas aulas que o fascismo 
quería baleiras de nenas e ideas. 

E prohibíronlle á señora Pepita, que tiña escola en Salcedo, darlle clases á fi lla 
de Juana a Choia, que non é sitio unha escola para a descendencia da xente solidaria. E 
quixeron facerlle o mesmo a de Rogelio o Mariñán, pero púxolles escola o Gorrión, aquel 
mestre da parroquia que tamén estivera preso.

E na casa de Peregrina Montes xuntábanse pola noite as mulleres e as fi llas dos fuxidos de 
Salcedo, para fuxir elas tamén dos rexistros, as requisas e o medo. 

E cando morreu Dolores Suárez, a nai de Rogelio González Suárez, que tanto tempo andou 
fuxido, foron o seu amigo Fernando e a súa nai, Peregrina, os que arriscando a vida arga-
llaron todo para que puidera irlle ao velorio.

Ás veces era só un aceno. Como o daquela rapaza anónima que, no tempo do 
medo, sinalou cunha pedra a foxa onde os asasinos de Edelmiro Dios o meteran 

ás agachadas. E foi así como a súa nai, a 
señora Pepa do Ferreiro do Pino puido recu-
perar o seu corpo. 

Ata cos mortos foi Pontevedra solidaria. E a 
pesar dos anos de cárcere e arresto, a pesar 
dos insultos da xente que mandaba tras man-
dar ao exilio ao seu marido, Josefi na Arruti e 
a súa sogra, Emilia Osorio comprometéronse 

ROGELIO GONZÁLEZ, Á 
ESQUERDA CON OUTRO PRESO

ALUMNAS DO TALLER DE RITA SOBRIDO NUNHA EXCURSIÓN

ÁNGEL AROSA

NIEVES ADRIO

JOSEFINA ARRUTI, Á ESQUERDA

LUGAR DO 
CEMITERIO ONDE 

UNHA RAPAZA 
MARCOU A FOXA NA 
QUE ENTERRARAN A 

EDELMIRO DIOS
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e no tempo do medo abriron o panteón 
familiar para dar acubillo aos restos mor-
tais de ducias de homes como o alcalde 
de Marín, Antonio Blanco, ou como Pau-
lo Novás e Victor Casas, tamén fusilados 
o 12 de novembro. 

E Aurora Adrio, que quedou orfa ese día, 
lembra como a súa nai e a súa avoa lle 
daban fl ores en cada visita ao cemiterio 
para depositar sobre as foxas sen nome. 

E o cura de Xeve, Manuel Ogando, man-
dou tapar con sabas brancas os corpos 
dos paseados que os asasinos meteran 
nunha foxa, e no tempo no que chorar 
era pecado verteu sobre eles as bágoas 
que tiñan prohibidas os ollos das fami-
lias. 

Ás veces era só un aceno. Como o de 
Elena Pereira, fi lla de Ernestina Ote-
ro, que aquel aciago día de novembro 
amortallou os corpos sen vida de Paulo 
Novás e Telmo Bernárdez. 

Que importante é un aceno. Como o de 
seguir pese ao paso do tempo buscando 
entre as fotos gardadas baixo a chave 
do silencio imposto, os rostros aos que 
tantas veces se lles deu as costas, para 
escoitar os nomes que estaba prohibido 
pronunciar, para gabar os agochos que 
salvaron vidas, as cestas que quitaron 
fame, as fl ores que marcaron foxas, as 
voces que non calaron. Para seguir fa-
cendo memoria, que é a única forma de 
seguir construíndo unha sociedade  xusta 
e solidaria. Unha Pontevedra boa e xe-
nerosa. 

A VIÚVA DE ANTONIO BLANCO NO PANTEÓN DE JOSEFINA ARRUTI
(FOTO CEDIDA POLA ARMH DE MARÍN)

O SACERDOTE MANUEL OGANDO

PAULINA MARTÍNEZ SANTOS ARTURO MARTINEZ COA SÚA MULLER
NIEVES ADRIO

JOSEFINA ARRUTI, Á ESQUERDA ELENA PEREIRA TELMO BERNÁRDEZ
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