
A familia 
Iglesias de 
Salcedo

Salcedo foi, xunto a Lérez e Mourente, unha das parroquias máis comprometidas 
no movemento obreiro e agrario e por iso tamén unha das máis castigadas pola 
represión, chegando a afectar a varios membros dunha mesma familia, como 
sucedeu por exemplo coa familia Méndez Acuña, que perdeu por causa dos fas-
cistas a Manuel Méndez Montes (asasinado na queima dun alboio no lugar da 
Torre), os seus cuñados Ramón e Consuelo (fusilados por telo agochado), o fllo 
da súa curma, Manuel Méndez Acuña (paseado), e os seus sobriños Emilio Peón 
Méndez e Emilio Méndez Montes, agochados durante meses e despois condena-
dos a prisión.

Pero foi tamén Salcedo unha das parroquias más solidarias e que máis apoio 
prestou tanto aos fuxidos como aos presos de Figueirido. Un exemplo desa soli-
dariedade, e tamén da dor causada pola represión, é a familia Iglesias, na que 
encontrou especial acubillo a cuadrilla de Emilio Peón Méndez, Emilio Méndez 
Montes e outros fuxidos do lugar como Pastor Torres.
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A saga familiar orixinouse cun home que casou tres veces e tivo un fllo con cada 
unha das súas mulleres:

“O pai do meu avó casouse tres veces, porque a primeira muller caeu dun 
pasamáns abaixo e morreu e quedou un rapaz pequeno. Como a avoa estaba inútil
e estaba cega, trouxo unha criada para atender o pequeno e atendeuno a el 
tamén, pero non sei que lle pasou que morreu e quedou outro rapaz. E da terceira 
era o meu avó. Eran primos todos”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Todos eses curmáns dos que fala Manuela, os fllos dos tres nenos que tiveran as 
distintas mulleres do seu bisavó, víronse afectados dalgún que outro xeito polo 
golpe de Estado de 1936. Ben por sufrir a represión ou ben por xogarse a vida e 
mesmo padecer penas de cárcere por agochar os fuxidos. 

1.- DOLORES LÓPEZ

A súa avoa, Dolores López, viúva do máis pequeno dos tres irmáns, converteu a 
súa casa da Carballa en refuxio da cuadrilla da que formaban parte moitos veci-
ños de Salcedo. Un deles, Emilio Méndez Montes, acabaría mantendo unha 
relación coa súa flla Juana Iglesias López, e froito desa relación nacería unha 
nena: Manuela. 

Manuela conta que as súas dúas avoas traballaban xuntas nunha granxa situada na 
Ruibal, na que a nai de Emilio actuaba como encargada. Cando foi do golpe de 
Estado, a nai do seu pai “e máis unha tía que tiña, que estaba solteira” achegáronse 
a Dolores para pedirlle que axudara a Emilio, que andaba fuxido no monte. Di que a 
súa avoa lle contestou: “Non me metas en compromisos, pero eu se teño que darlle 
á noite un prato de cea, doullo”. E o certo é que acabou prestándolle a axuda a 
todos os da cuadrilla. Pero os cívicos soubérono, houbo unha redada na súa casa e 
aínda que non colleron ningún fuxido levaron detida a Dolores:

“Cando viñeron a primeira vez, que disque atacaron ás tres da maña, había moitos
homes agochados na da miña avoa (…) pero non contaban que había unha trampa
por dentro, puxéronse nas portas e eles saíron para abaixo, para onde os animais, 
por esa trampa que aínda existe. Baixaron, pecharon, e os outros: ‘que se aquí hai 
moita louza, que se aquí hai moitos pratos…’. Coller non colleron ningún pero 
levárona a ela porque sabían que estaban alí e non lles dixo onde os tiña 
agochados”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

A un dos fuxidos (Manuela cre que foi o curmá do seu pai, Emilio Peón Méndez) 
non lle deu tempo de baixar pola trapela e ocultouse dos gardas colgado dunha 
viga do teito:
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“O Peón, creo que era, quedou nunha viga da nosa casa, a viga de arriba. El 
estaba de medio lado na caixa da viga e alí quedou. Cortaron os pontóns e 
dixeron aquí non hai ninguén porque agora afundíronse os pontóns… Que despois 
aínda veu o Peón e puxo os pontóns. Fóronos buscar á fabrica e el de noite puxo 
os pontóns”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Dolores sempre lle dixo á súa neta que fxeran a batida tras recibir unha delación. 
Naqueles tempos, ata as paredes tiñan oídos:

“Souberon que estaban alí agochados porque un que andaba de cacique 
pagáballe aos rapaces para que andaran detrás da xente a ver que movemento 
facían. Viñan de noite, metíanse aínda que fora enriba do tellado ou na porta da 
casa, en fn… Entón descubriron que estaban alí e viñeron”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Aínda que non colleron ningún, entre as denuncias e a louza acumulada na casa, 
os gardas tiveron claro que Dolores agochaba fuxidos e levárona presa, non sen 
antes darlle unha malleira para intentar, sen éxito, que desvelase o paradoiro da 
cuadrilla:

“Colleron a miña avoa, pegáronlle e levárona ao cárcere onde está a Audiencia, na 
estrada de Marín. Ela cando pasaba por aí dicía: ‘Aí no soto estiven eu presa’.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Dolores, que quedara viúva sendo moi nova, tiña catro fllos, unha muller -Juana, 
alcumada “A Choia”, que era a nai de Manolita- e tres homes. O pequeno, Roge-
lio, era moi novo, pero ao seguinte, a Francisco, o golpe pillouno facendo o ser-
vizo militar e tivo que loitar no bando de Franco. O outro, Benigno, casara coa 
flla dun falanxista e a súa nai tiña que ocultarlle que estaba axudando os presos. 

“El non sabía nada pero aí os rapaces levábanlle fotos e aí aprantillaron a todos. El 
ía co sogro, agochábanlle que a nai tiña xente alí”. 

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

A Dolores non a raparon, como fxeron con moitas outras mulleres de Salcedo e 
outros puntos do Concello pola mera relación con homes perseguidos, pero tivé-
rona máis dun ano no cárcere.

“A avoa estivo un ano presa. Din que veu como un pau porque o que lle daban de 
comer alí non…”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López
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A pesar diso, Dolores e a súa flla Juana seguiron prestando axuda a Emilio posto 
que foi na súa casa onde o prenderon, segundo explica o historiador pontevedrés
Xosé Álvarez Castro, autor do libro Pontevedra nos anos do medo e do blog do 
mesmo nome:

“O sarxento Cienfuegos e outros membros da Brigadilla da Garda Civil detiveron a
Emilio no lugar da Carballa na madrugada do 10 de abril de 1942, no domicilio de 
Dolores López, viúva. Emilio tiña relacións cunha flla de Dolores que se chamaba 
Juana. Ocupáronlle unha pistola, foi xulgado e condenado a 30 anos, coa 
conmutación quedou en 12 e despois foi rebaixada por outros indultos”.

A aquela altura a maioría dos fuxidos xa se entregaran. Emilio Peón e Pastor 
Torres fxérono ao rematar a guerra, cando o gobernador Gómez Cantos dixo 
aquilo de que se entregasen os que non tiveran as mans manchadas de sangue. 
Probablemente non terían salvado a vida sen as achegas que, entre outra xente, 
lle prestou Dolores, que non só pagou a súa solidariedade co cárcere senón 
tamén co pagamento de moitos cartos para evitar o embargo da súa casa:

“Contoume a miña avoa que por causa diso empeñou a casa. Por escapar eles 
quixéronlla embargar.”

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Emilio estivo preso en Figueirido e tras o Consello de Guerra foi desterrado. Obri-
gárono a afastarse determinados quilómetros de Galicia e el elixiu Asturias, onde 
vivía un irmán de Juana que podía axudarlle. Alí permaneceu seis anos e traba-
llou arranxando reloxos.

Juana coñecera a Emilio no tempo do agocho, cando xa tivera unha flla de 
solteira. A segunda, a común, naceu despois de que el saíra da prisión, en 1944. 
Así que foi a maior, Amelia, a encargada de levarlle a comida ao pai da súa irmá 
no tempo que estivo preso en Figueirido:

“Era a que lle pasaba a comida. Tiña 8 anos. A avoa facía a comida, ía coa miña 
irmá ata arriba e ela traía a tarteira que deixara a véspera e deixáballe aquela”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Despois do cárcere e o desterro, Emilio casou con outra muller, Manuela Gallego 
Peleteiro, flla do líder agrario José Gallego Acuña, paseado polos fascistas en 
agosto de 1936. Ambos os dous tiñan un fllo de dous anos cando foi do golpe e 
aos dous anos de nacer Manolita, tiveron unha nena, Emma. Con todo iso, Emilio 
recoñeceu á maior das nenas de Juana, que non era flla biolóxica súa, pero non á
pequena:
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“Meu pai tiña recoñecida a miña irmá polo civil. Non é flla del pero tivo que 
recoñecela cando estivo no cuartel polo civil. Non sei o porqué. Eu díxenlle unha 
vez que me dera o apelido e non mo dou”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Coa detención de Emilio, Dolores deixou de agochar fuxidos pero seguiu coidando
dos demais, neste caso, da familia da súa irmá, que morreu nun desafortunado 
accidente, e mesmo tivo que deixar o seu traballo para poder facelo: 

“Despois de saír do cárcere non puido traballar na Granxa porque lle morreu unha 
irmá na estación do tren en Pontevedra. Quixo subir ao tren, enganchoulle a saia, 
o tren arrancou e arrollouna. Tiña un fllo que aínda non tiña tres meses. Eran 
cinco: tres mulleres e dous homes. O máis vello tiña nove anos e ao home tíñao 
nunha cama. A avoa quedou ocupándose deles, iso que vivían alá arriba no cuartel
e miña avoa tiña que ir alá arriba e vir”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

2.- ESTRELLA E ROGELIA IGLESIAS

Nos primeiros días tras o golpe, nesa cuadrilla de agochados estaba tamén 
Manuel Méndez Acuña, curmán de Emilio e irmán doutro dos fuxidos: Emilio Peón
Méndez. A estes dous irmáns pasoulles algo semellante ao de Amelia e Manolita, 
aínda que eles compartían pai, pero o pai recoñeceu ao maior, Emilio, e non a 
Manuel, que por iso mantivo os apelidos da súa nai: Méndez Acuña. Os tres cur-
máns, implicados no movemento asociativo de Salcedo, fuxiron tras o golpe pero
aos poucos días, e vendo que a situación se alargaba, Manuel decidiu volver á 
casa xa que a súa moza, Estrella Pintos Iglesias, estaba embarazada por terceira 
vez. Pero os cívicos non tiveron piedade dela nin das criaturas e foron á casa que 
a parella compartía con Manuela, a nai de Manuel, e leváronos aos dous presos. A
ela pegáronlle tal malleira que perdeu o bebé que esperaba e a el asasinárono 
tras pasealo pola contorna cunha coroa de espiñas. O seu cadáver nunca apare-
ceu. Deixou dúas orfas: Concha, de cinco anos, e Gloria, de tres. A súa viúva, 
Estrella, era sobriña de Dolores. O seu pai era fllo da segunda das mulleres que 
tivera o sogro de Dolores.

“Estrella veu varias veces á casa da miña avoa e sei que o pasou moi mal”. 

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Outra irmá de Estrella, Rogelia Iglesias, herdou a solidariedade da súa tía e tanto 
ela como o seu marido Rogelio, alcumado O Mariñán, prestaron axuda aos fuxi-
dos do monte:
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“A mina do Tourón estaba comunicada coa súa casa. Esa mina traía a auga para 
esa casa, para regar as fncas e todo e os da cuadrilla pasaban por dentro, 
comunicábanse por aí e eles axudábanos”. 

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

3.- AS CATRO IRMÁS IGLESIAS

A familia do terceiro irmán, o nacido da primeira esposa, tamén sufriu a represión
franquista. Un dos seus fllos, Cesáreo Iglesias, pasouse ao bando republicano, e 
por causa diso os fascistas raparon as súas catro irmás: Victoria, Aurelia, Adelaida
e Carmen:

“A esa xente rapárona a toda. Todas, eran catro irmás. Unha era moi nova, tería 
quince anos? Pero con todo iso rapárona o mesmo. E a outra, Adelaida, casou cun 
asturiano e por casar con el tamén a raparon e dixeron daquela que ata abusaron 
dela e todo”. 

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Segundo Lali Carro, a muller doutro dos fuxidos desa cuadrilla (Pastor Torres), 
Aurelia, sempre contou o que lle fxeran. Foi unha dor que non puido sacar nunca.

“Quedou moi traumatizada, con medo, chegaba calquera e puña verde aos 
falanxistas. Traballaba na Misión Biolóxica, coidando do dono, do enxeñeiro. 
Coidaba del porque estaba moi maliño. Non lle chegaron a pór letras na fronte 
pero levábana a Pontevedra para rir dela e tirábanlle plátanos e cousas. Sufriu 
moito, estaba negra…”.

Eulalia Carro, viúva de Pastor Torres

4.- A RAPA DAS DÚAS RAPAZAS DE NOME LOLA

Os fascistas tamén levaron en varias ocasións ao cuartel a moza de Francisco 
Iglesias López, o fllo de Dolores. Ferido na contenda, estiveron varios meses sen 
saber del e, segundo conta a súa sobriña, os falanxistas da contorna, sabedores 
da ideoloxía familiar, interrogaron varias veces a súa moza Lola para saber se 
sabía do seu paradoiro:

“Paco estaba no servizo e un día déronlle un tiro e non morreu, estivo moito 
tempo mal. Pasoulle a rente da columna e colleulle a cadeira. Despois andaba moi 
coxo (…) Como lle deron o tiro e el non estaba aquí, pois dicíase que se morrera 
ou non, e foron xunto dela para que cantara, para que dixera onde estaba, porque 
como viña moito á casa da miña avoa…”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López
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Levárona varias veces ao cuartel, e segundo Manolita, á presión dos gardas 
uniuse a da súa nai, que non quería vela pola casa de Dolores. E Lola, que real-
mente non sabía se o seu mozo sobrevivira, acabou coa dor e coas vexacións dos
franquistas tirándose ao tren. E curiosamente a súa nai, que lle prohibía o con-
tacto coa familia Iglesias, acabou casando con Francisco cando volveu ferido da 
guerra.

“Lola tamén traballaba no Palacio, na Misión. Viña moito por aquí e téñena levado 
a Pontevedra ao cuartel. Teñen ido moitas (…) Non sei se era de esquerdas, se era 
de dereitas, non o sei como era, pero perseguírona porque viña á nosa casa, como
andaba co meu tío… Por iso téñena vido buscar que tiña que ir declarar a 
Pontevedra”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

A pesar do silencio abafante, Dolores López sempre lle falou á súa neta da barba-
rie que se desatara tras o golpe fascista, que tamén lle afectou a unha afllada súa:

“A quen raparon foi a unha afllada dela, unha irmá de Guillermino, o Caldeiro. 
Collérona e levárona onde a Peregrina, alí metérona nun piso, cortáronlle os 
sabugos dos pés e o pelo. Din que tiña unha trenza de pelo de medo, que levaba o
leite a Pontevedra e despois ía coser, era unha rapaza. Chamábase Dolores como a
miña avoa. Era da Carballa. Morreu, botaría un mes se o botou, non se sabe 
porqué. Ela nunca dixo o que lle fxeran. Meteuse na casa, dixo que non saía da 
casa e non saíu”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Dolores non só deixou na memoria da neta o nome das vítimas senón tamén dos 
homes da contorna que participaran na represión: Barreiro, o da taberna; José, o 
de Elisa; o de Senra; O Murro, do Palacio; Gonzalo Paspallás, sogro do seu fllo 
Benigno; Rogelio, o fllo do médico; ou o Ladrano, que disque mesmo acabou 
matando un home por unha pelexa no trato do gando:

“El trataba no gando que despois venderon un par de bois e ó dono dos bois 
meteuno dentro dun pozo e despois non aparecía e foron mirar dentro do pozo e 
xa había mais de oito días que o dono do par de bois estaba dentro do pozo. Así 
que fíxese que xente boa era”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Moitos deles facían as reunións na taberna da señora Elvira, a de Couso:

“Quen mandaba era o pai. El por culpa do negocio ía e viña. El non andaba a levar 
a ninguén, non estaba niso pero dáballe de comer aos que viñan de matar. Facían 
alí as reunións”. 

Manuela Iglesias, neta de Dolores López
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5.- MANUELA, VÍTIMA DA ONDA EXPANSIVA

A pesar de ter nacido cinco anos despois do remate da guerra, a propia Manolita 
sufriu a represión que os vencedores aplicaron implacables aos vencidos e as 
consecuencias da moralidade caspa instaurada polos que demostraran non ter 
ningunha moral:

 “Tiña 21 anos. Eu daquela casaba cun da Mariña e como era flla de solteira non 
me puiden casar. El non se podía casar, había aquela norma cun garda civil ou cun 
mariño… Non podías casarte se eras flla de solteira”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

A efectos da voda non tiña pai pero non obstante ser flla dun fuxido impediulle 
escolarizarse:

“Non me quixeron no colexio porque era flla dun escapado. Ía onde a Tabacalera 
e Pepita, que era a que poñía escola, non me puido coller, porque foi alí o alcalde 
de barrio, daquela o tal Gonzalo Paspallás, e díxolle que se me collía a min non 
puña máis escola alí”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

A mestra intentou ensinar a Manolita sen provocar as iras dos falanxistas dándolle
clase cando remataba o resto do alumnado, pero a persecución coas familias 
sinaladas non tiña límite:

“Primeiro saían os rapaces todos e ía eu, porque ela dixo que había que lle dar 
escola a todo o mundo. Pero despois foi o Paspallás e tivo que dicir que non. Xa 
non me deixaba entrar, quedei marcada. Nunca fun ao colexio porque cartos para 
pagarme unha escola non había porque eu vivía coa miña avoa, non había pensión
ningunha, había que traballar”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Só a solidariedade dun veciño impediu que lle pasara o mesmo ás fllas de Roge-
lia e Rogelio O Mariñán:

“Quixeron facerlle unha xogada así a dous irmáns do Mariñán pero había un señor 
que era da Tomeza, que fora alcalde de barrio de aquí arriba e tamén estivo preso,
chamábanlle O Ghorrión e era mestre e carniceiro, era o que vendía a carne ao 
cárcere de Pontevedra, e dixo que lle poñía el a escola. Que se non se lle daban 
escola alí púñalle el escola, e púxolle escola el, aos poucos pagoulle unha escola. E
eu… hoxe hai estrada para ir para arriba pero antes eu non podía ir para arriba que
tiña  que ir miña avoa esperar por min para traerme para casa. Alá arriba non 
podía ir e non fun á escola e quedei moi marcada. 

-E aprendeu a ler e escribir ou non aprendeu nunca?

-Non aprendín, muller, nunca aprendín nada…”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López
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