Represión en Mourente

A aniquilación dunha parroquia combativa

Na capa:
Na taberna de Pepe Torres, o Pacheco.
Arriba, de pé, de esquerda á dereita: José, o Zapateiro; Sinesio Riveiro; Jesús Torres, o
Cobián; Ramón Martínez, o Marión; Ricardo Torres, pai de Aurelio, o Pacheco; José Freijeiro;
José Torres, Pacheco; Fernando Quinteiro, José Ruibal, o Ferreiro e Primo Abal.
Abaixo, sentados, de esquerda á dereita: Luís Ruibal, o Pacholo; Jesús Magdalena, o
Radabouxo; Salustio Torres, irmán de Aurelio; e do lado da nena, José Tomé.
A nena é Flora Torres, filla de Pepe o Pacheco e transmisora da memoria do tempo do medo.
Arquivo familiar

A batalla que temos que dar
O estudo da represión na parroquia de Mourente é unha nova mostra de
cómo o golpe de Estado de 1936 non só segou a vida das máis destacadas
personalidades da Pontevedra de principios do século pasado, senón que
tamén aniquilou a loita por cambiar as cousas.
Era o tempo dos soños. O tempo no que un traballador de orixe humilde,
un canteiro da parroquia como Manuel García Filgueira, podía chegar ata
a alcaldía. No que as mulleres, como a súa compañeira Emma Mourón,
empezaban a participar sen medo na vida política. Era un tempo novo e
Mourente implicouse con forza no movemento obreiro e agrario.
Veciños seus ocupaban alcaldías, fundaban partidos de esquerda nas
grandes cidades galegas, e mesmo presidían o goberno da II República.
Por iso foi aquí a represión tan cruenta. Porque había que acabar co
soño colectivo. Moitos veciños foron asasinados e, para calar as voces
belixerantes, o terror impuxo un silencio tan fondo que chegou ata os
nosos días.
Contra ese silencio batemos.
Desde o goberno que presido quero darlles as grazas a todas as persoas,
a maioría mulleres, que nos abriron as portas dos seus fogares para
axudarnos a recuperar a historia colectiva. Somos conscientes de que,
se non acabamos co esquecemento, non poderemos construír unha
Mourente mellor, unha Pontevedra como a soñada naquel tempo.
Por iso é para nós, a memoria, teima. Non só pola xustiza de recuperar os
nomes das vítimas do terror, senón tamén, e sobre todo, pola necesidade
de continuar coa súa loita, sobre todo agora que o fascismo volve
achegar as súas fauces ao corazón de Europa.
Do mesmo xeito que na fermosa foto da publicación, a veciñanza
reconstrúe a “casa do pobo” queimada polo fascismo, traballemos nós,
man con man, na construción da sociedade coa que soñaban e que o
terror lles arrebatou.
Esa ten que ser a nosa batalla. Coa memoria e o seu exemplo como
armas, desta volta gañaremos.
Miguel Anxo Fernández Lores
Alcalde de Pontevedra
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Represión en Mourente:
A aniquilación dunha parroquia combativa
Texto: Montse Fajardo

propio Portela Valladares, pero, sen
dúbida, a loita colectiva era a de
mellorar as condicións de vida da
clase traballadora, e forneceu de xeito
importante ao movemento obreiro,
como explica o historiador Xosé Álvarez
Castro no libro Mourente nos anos do
medo:
AGRARIOS DE MOURENTE, A PRINCIPIOS DO SÉCULO XX, CELEBRANDO O
PRIMEIRO DE MAIO. Foto cedida por Dionisio Pereira.

Nos albores do século XX, Mourente vivía en
plena efervescencia política, social e cultural. Da
súa importancia dá conta a listaxe de veciños
que ocuparon cargos relevantes, dentro e fóra
do concello pontevedrés. Naceran en Mourente
Manuel Portela Valladares, presidente do goberno
da II República; Heraclio Botana Pérez, deputado
e presidente da federación galega do PSOE;
José Araújo Pérez, fundador da agrupación
socialista de Vigo; ou Secundino Couto Solla “O
Canteiro”, alcalde de Ponte Canedo (Ourense) no
momento do golpe de Estado. Mesmo a alcaldía
de Pontevedra estaba nese xullo de 1936 en
mans dun veciño da parroquia, Manuel García
Filgueira, tras o traslado a Madrid do seu titular,
Bibiano Fernández Osorio-Tafall para exercer como
subsecretario de Gobernación.
García Filgueira simbolizaba moi ben a loita
da Mourente que foi masacrada tras o golpe
de Estado, a Mourente que quería darlle voz á
clase traballadora. Foi o líder da Sociedade de
Agricultores, fundada en 1897, e figura indiscutíbel
do marxismo pontevedrés. En 1931 formará parte
da candidatura agrario-obreira con outro veciño
seu: Manuel Sanmartín Moreira.
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Pariu Mourente destacados políticos doutras
forzas como Vicente Quintá Somoza, alcalde de
Pontevedra polo Partido Republicano Radical ou
Alberto Martínez Tíscar, concelleiro monárquico
logo vinculado ao republicanismo centrista do

“Así como Lérez proporcionou nesta
época grandes líderes no movemento
agrario (Manuel Gama, Víctor Moldes ou
Juan Magdalena), Mourente é, xunto con
Salcedo, a parroquia con personalidades
máis destacadas no campo político e
sindical. A título de exemplo podemos salientar,
na Federación Obreira de Pontevedra, nun
determinado momento, ao seu presidente Manuel
García Filgueira (último alcalde republicano
de Pontevedra), o vicepresidente José Oliveira
Posada, que ademais presidía o sindicato de
carpinteiros, e directivos como Manuel Martínez
Vázquez “O Marión” ou José Villaverde Cendón,
vicepresidente da Sociedade de Canteiros
(…); Manuel Amoedo Nogueira, dirixente das
Xuventudes Unificadas; (…) Ramón Meis, líder
agrario socialista; e Manuel Ruibal López,
dirixente sindical e político”.
Xosé Álvarez Castro (Mourente nos anos do
medo)
Nesta listaxe atopamos a membros dalgunhas
das familias máis represaliadas de Mourente, o
que amosa, máis unha vez, que o golpe de Estado
tiña como principal obxectivo descabezar a loita
da clase obreira en prol dunha sociedade máis
equitativa, como escribe Carlos Morgade, profesor
e investigador da historia da parroquia, no limiar de
Mourente nos anos do medo:
“Os veciños de Mourente eran a maioría labregos
e obreiros. Xente humilde, pero con orgullo de ser
labregos e obreiros, e dispostos a defender unha
vida digna”.
Carlos Morgade

UNHA LOITA REDUCIDA A CINZAS
O símbolo desta aniquilación foi a redución a
cinzas do local da Sociedade de Agricultores,
inaugurado en 1927 co apoio económico doutras
agrupacións de traballadores como a Sociedade
de Canteiros de Pontevedra ou a de Albaneis.
“O local era a casa de todos” explica Álvarez
Castro, e esa casa de todos foi incendiada
poucos días despois do golpe, sobre as catro da
madrugada do 10 de agosto de 1936. Aquel lume
reduciu a cinzas, tamén, a efervescencia política

OS PRIMEIROS DETIDOS 			
EN OUTUBRO DE 1934
Xa houbera detidos na parroquia tras os sucesos
de outubro do 34, cando o goberno enviou ao
exército de África a sufocar a folga revolucionaria
convocada por boa parte do movemento obreiro.
Álvarez Castro conta como, na madrugada do
día 6, colócanse árbores cortadas nas pontes
de Bora e Eirós para impedir a circulación e
interferir no tendido eléctrico, ademais de cortar
o paso cara á cidade poñendo na estrada pedras
sacadas dos peitorís da ponte.
Por estes feitos a Garda Civil realiza
numerosas detencións entre veciños
militantes de agrupacións de esquerdas
como Manuel Sanmartín Moreira, Manuel
Asorey Araújo, (que aínda que nacera en
Marcón era veciño de Mourente), Ramón
Meis, Aurelio e Manuel Torres Lorenzo, José
Villaverde, Manuel e José Ruibal López,
Inocente Filgueira, Constante Tomé1, José
Oliveira, Manuel e Joaquín Martínez, os
Marións ou Herminio Coto. Moitos deles
sufrirán logo a represión fascista.

O LOCAL DA SOCIEDADE DE AGRICULTORES FOI
INCENDIADO TRAS O GOLPE E RECONSTRUÍDO
NO ANO 59. Arquivo familiar

e sindical, así como a actividade cultural que,
ao abeiro da Sociedade de Agricultores, xurdira
co novo século. En 1913 formalízase a Juventud
de Mourente, que tiña como meta a difusión
da cultura e que entre outras actividades puxo
en marcha o grupo Teatro Campesiño. Varias
das súas obras foron dirixidas polo escritor e
político galeguista, Ramón de Valenzuela, que
con 19 anos trasladárase a Pontevedra desde
a súa Silleda natal para estudar Maxisterio. El
foi o director da obra O Fidalgo de Xesús San
Luís Romero, unha das últimas actividades
que rexistrou o local antes do incendio. Conta
Álvarez Castro que foi estreada o 28 de xuño
de 1936 co salón tan abarrotado de xente que
tiveron que facer unha segunda representación,
o domingo 5 de xullo. A barbarie desatada dúas
semanas despois converteuna na última función.
Ironicamente, o texto contaba a historia de
agrarios que se enfrontaban a un cacique.
Fóra do escenario, a loita do pobo contra os
abusos do capital e a igrexa foi castigada coa
máis cruenta represión, e Mourente, que tanto se
implicara nela, pagou as consecuencias.

O máis castigado entón será o cuñado de
Coto, Manuel Amoedo Nogueira, irmán da
súa muller, Pilar. Manuel será condenado a
18 anos de prisión tras serlle incautadas na
casa dúas pistolas e dúas caixas de municións.
Permanecerá no penal pamplonés de San
Cristóbal (Ezkaba) xunto ao tamén dirixente
obreiro de Salcedo, Juan Gómez Corbacho, ata
febreiro de 1936 cando, tras o triunfo da Fronte
Popular, se decreta unha amnistía. Á súa volta a
Pontevedra son recibidos por unha multitude con
banda de música, e días despois agasallados cun
banquete na súa honra.
Ningún dos dous homenaxeados sobrevivirá á
contestación que exército, igrexa e capital deron
coas armas ás urnas.
MOURENTE NA DEFENSA DA
LEXITIMIDADE REPUBLICANA
Sindicalistas e políticos de Mourente como
Aurelio Torres, Ramón Meis ou o mestre Isolino
Martínez, aparecen xa nos mitins de apoio á
candidatura da Fronte Popular. E a representación
parroquial foi aínda maior cando se tratou
de defender
as institucións
democráticas do
golpe militar.
O Goberno Civil, e
tamén o Concello
con García
Filgueira á fronte,
convertéronse
no cerne da
defensa. O titular

BIBIANO
FERNÁNDEZ
OSORIO-TAFALL.
Arquivo familiar
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dicía:
- Pero ti, home! porque te metes niso, Manolo?
- Mamá eu son de izquierdas e non quero ese
régimen.

EMMA MOURÓN.
Arquivo familiar

OTILIA MEIS, DE MOZA,
COA SÚA SOBRIÑA
CARMIÑA. Arquivo familiar

Foino buscar ao monte Ramón o Marión, que
era un pouco máis vello ca el (…) Meu pai creo
que levou escopeta porque tiña, e foron a Ponte
Caldelas buscar armamento e baixaron con
el para Pontevedra. Xa empezaban co avión
dicindo ‘que nadie se mueva que esto vai ser
tremendo’ e eles a dar tiros ao aire. Colléronos
inmediatamente e xa os meteron no calabozo”.
Sita Otero, filla de Manuel Otero3

MANUEL OTERO VARELA, O
PRIMEIRO POLA DEREITA SOBRE
O BARCO, NUNHA FOTO DE 1962.
Arquivo familiar

orixinario da alcaldía, Bibiano Fernández OsorioTafall mantívose en permanente contacto co
Goberno Civil para, en calidade de Subsecretario
de Gobernación, transmitir desde Madrid as
pautas a seguir. O gobernador era Gonzalo Acosta
Pan pero a coordinación do dispositivo recaeu
fundamentalmente en Alexandre Bóveda. Por
orde de Osorio-Tafall, na mañá do 18 de xullo
convocouse aos líderes políticos e sindicais2 para
crear o Comité de Defensa da República (CRD)
e nel integrouse o líder comunista de Mourente,
Manuel Martínez, O Marión.
O 20 de xullo, as milicias formadas
fundamentalmente por xente obreira encárganse
de levar a cabo na rúa as instrucións emanadas
do Comité. O xefe das mesmas foi o odontólogo
Jacobo Zbarsky, e a milicia de Mourente estivo
dirixida por Manuel Amoedo Nogueira.
Entre a poboación congregada había moitas
mulleres. Na memoria das parroquias quedou a
imaxe da xente labrega baixando a Pontevedra
defender a República. Eles, coa escopeta de cazar
coellos, elas co sacho na man. Non era moito
para baterse co exército desleal pero non había
outra cousa. Estiveron na loita, entre outras, a
compañeira de García Filgueira, Emma Mourón, e
a filla de Ramón Meis, Otilia Meis Pintos. Ambas
acabarán na cadea.

A desigual loita remata ese mesmo 20 de xullo. Xa
ás dúas da tarde o xeneral Iglesias dispón que se
declare o estado de guerra e cinco horas despois
chama ao gobernador civil e dálle cinco minutos
para entregarse. Tamén lle di a Bóveda que chame
ao Concello para instar á rendición.
Na rúa, os panfletos intimidatorios que desde o ar
lanzara un hidroavión procedente da base naval de
Marín convértense en disparos e a xente foxe ás
súas casas. Eran pouco máis das sete e media da
tarde cando o capitán Luís Sánchez Cantón fai a
lectura do bando de guerra.
Os veciños de Mourente máis significados sindical
e politicamente comezan unha fuxida que para
moitos convértese en anos de agocho, (ata trece
estará García Filgueira) e para outros, como Aurelio
Torres, o Pacheco, en antesala do seu asasinato.
O PRIMEIRO ASASINATO
A primeira vítima mortal chega o mesmo 20 de
xullo. Será o mestre Manuel Iglesias Filgueira,
nacido en Mourente pero docente en Confurco, no
Porriño. O feito relátase en Mourente nos anos do
medo:
“A morte foi causada polos disparos feitos dende
o cuartel da Garda Civil no campo da feira (hoxe
praza de Barcelos) contra un grupo de persoas
que escapaban para a casa, despois da saída
de tropas á rúa. Está rexistrada como causa do

Unha das ordes que emitiu o gobernador foi a
de incautar armas e municións, e nesa encarga
participan varios veciños de Mourente. Entre eles,
Manuel Otero Varela:
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“O meu abuelo, o home da miña abuela Pepa,
era guardia municipal e non lle gustaba ter un
fillo de izquierdas porque sabes que daquela
quitábanlle o parné. Entón a miña abuela sempre

MANUEL IGLESIAS FILGUEIRA, PRIMEIRO POLA ESQUERDA.
Arquivo familiar

falecemento ‘hemorragia por disparo de arma
de fuego’. A versión dos sublevados falaba dun
intento de asalto ao cuartel por parte dun grupo
de persoas que estiveron no concello”.
Xosé Álvarez Castro (Mourente nos anos do
medo)
A TRAXEDIA DE MANUEL E DIGNA
A partir de aí, sucedéronse os asasinatos. Un
deles o de Manuel Amoedo, que tanto se
significara no 34 e nas milicias de xullo. Canteiro
de Cons, era moi coñecido porque a súa nai,
Teresa Nogueira, a Barrighuda, era parteira e
facía remedios para
calquera tipo de
doenza:
“Á miña avoa no
barrio queríaselle
moito porque cando
os animais púñanse
mal, víñalle mal a
cría, ía ela e púñalla
ben. Incluso á xente.
Era como unha
curandeira. Ía quen
tiña dor nun brazo
CÁNDIDO BLANCO.
e ela púñalle como
Arquivo familiar
unha ventosa e
arranxáballo. Mesmo
facía escritos nunha tea vermella para a cousa
dos meigallos”.
Carmen Coto Amoedo, neta de Teresa a
Barrighuda
Manuel tiña unha moza, Digna Blanco Novegil,
e foi na casa materna dela, en Xeve, onde se
ocultou. Os cívicos presentáronse alí e ameazaron
ao pai, Cándido Blanco Fontán, para que
descubrise o agocho:
“A miña avoa sempre contou que unha noite
chegaron os gardas e enfocáronos desde arriba,
desde a estrada, cun foco moi grande. Logo
outros baixaron e ameazaron ao meu avó ata
que lles dixo onde o tiña agochado. Tíñano
alí, nunha coviña que hai debaixo da casa (…)
Digna nunca llo perdoou pero ameazárono con
levar o meu pai, que tería tres ou catro aniños,
con rapar as fillas, con queimarlle a casa.
Dicían que non tivera outra que contalo”.
Mariluz Blanco, sobriña de Digna
Na familia sempre se dixo que os cívicos foran
a Xeve porque a Manuel o delataran. Que xa
sabían que o tiña agochado o sogro, pero non o
lugar exacto onde estaba. Por iso ameazaran con
queimalo todo. Porén, Digna nunca perdoou ao
seu pai e marchou de Pontevedra tras o asasinato
de Manuel, que foi previamente torturado e cuxo
corpo nunca apareceu. Tiña 24 anos. Ela, 17.
Foi servir a Mondariz, á casa dun matrimonio

de Mourente, e non recuperou a relación coa
súa familia ata que non morreu o pai, tal e como
recorda a súa filla máis vella, Esperanza, que
naceu cando Digna xa pasara a trintena. Tardou
moitos anos en refacer a súa vida.
“A miña nai veu a Mondariz solteira e estivo así
moito tempo. A min tívome con 35 e son a maior
dos catro. Estivo moito tempo soa (…) Veu para
aquí enfadada co seu pai. El apareceu unha vez,
xa sendo nós pequenas pero non estivo na nosa
casa, foi para unha pensión. Nunca tivo relación
con el, sabes?”
Esperanza Pardo, filla de Digna
Digna nunca lle contou o que pasara. Sóuboo
sendo xa mociña, pola súa avoa, Sebastiana
Novegil, á que ían de cando en vez visitar a Xeve:
“Con ela si mantivo relación e fomos vela logo
de morrer el. Ía tamén o meu pai e estabamos
alá cos seus irmáns, sobriños… pero xa despois
de morrerlle o pai”.
Esperanza Pardo, filla de Digna
Cándido Blanco foi outra vítima do golpe. Tras
a súa confesión nin lle raparon as fillas, nin lle
levaron o neno, nin lle queimaron a casa, pero
perdeu para sempre a Digna.
Herminio Coto, o home da irmá de Manuel,
Pilar Amoedo, tamén foi detido e estivo preso en
San Simón por pertenza á célula comunista de
Mourente.
VENDER AS VIDAS A CATRO PESOS
Aurelio Torres Lorenzo, O
Pacheco, era dirixente do
sindicato de Canteiros adscrito
á UXT e, como contamos, xa
participou en mitins da Fronte
Popular nas eleccións do 36
aínda que non consta que tivese
afiliación política. Tanto el como
o seu irmán Manuel andaron
agochados tras o golpe pero
el foi delatado e brutalmente
asasinado. Tiña 35 anos e era
pai de dous nenos, Francisco e
Aurelio, e unha nena, Lola. Tiñan,
sete, seis e tres anos.

AURELIO TORRES.
Arquivo familiar

A memoria familiar gardou que andou de casa
en casa, que pasaba por unha trapela da dos
seus pais, Pepa e Ricardo, á da veciña, señora
Caridad. A pesar de que no Pazo vivían ata
oito membros da garda cívica do infame Víctor
Lis, achegouse para despedirse da familia pois,
segundo sempre se dixo, ao día seguinte ía
embarcar cara a América disfrazado de cura.
Unha íntima amiga da súa nai, que non tiña
vinculación ningunha co novo réxime, ofreceuse
a agocharllo na casa pero, segundo repite unha e
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outra vez a veciñanza do Pazo, foino delatar e
alí o prenderon na madrugada do 23 de agosto:
“Contaban que polas súas ideas andaban
moito encima do home da señora Isolina, do
defunto de Aurelio. Eu era unha rapaciña
e dicían que unhas veciñas escondérono no
faiado e eran moi devotas, moito de petar no
peito, e viñan a misa aquí en Mourente, que
daquela estaba de cura don Ignacio Triñanes.
Contáronlle ao cura que o tiñan agochado
alí e foron e levárono. Foron elas quen o
delataron. Aquí na casa comentouse sempre,
eu era unha rapaza. O cura foi alá, deulle a
lingua a quen lle interesou e collérono”.
Clara Castro, veciña de Mourente
A historia que os murmurios nas casas
rescataron do silencio imposto fóra, contaba
que a moveran os cartos.
“Levábase moi ben coa señora Pepa, de
marabilla, a máis non poder. Pero oíu na
radio que todo aquel que soubera onde había
algún desertor que o dixera, que lle daban
unha cantidade de diñeiro, e maldita a hora…
Pónseme a pel de ghaliña só de contalo”
Sita Otero, filla de Manuel Otero

JOSEFA LORENZO.
Arquivo familiar

RICARDO TORRES.
Arquivo familiar

Nin Josefa Lorenzo, a señora Pepa, nin o
seu home, Ricardo Torres, escoitaron o fillo
despedirse a berros, pedirlle que mirasen pola
súa muller e polas criaturas. A nai de Sita,
Maruja Fortes, que tamén foi rapada, contoulle
sempre que, cal escena bíblica, a noite na
que mataron a Aurelio, as que o ían traizoar
dixéronlles a nai e o pai que fosen cear con el
para despedilo antes de marchar a América. E
engadía como fin do relato: “Que lle botarían na
comida a Ricardo e a Pepa para que tivesen un
sono tan profundo e non oísen os gritos do fillo?”
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Ela si que o escoitou. E a señora Caridad
Antas. E os da casa da señora Joaquina
Chacón, que tiña os seus irmás Rafael e
Manuel perseguidos tamén, e vivía preto do
lugar onde foi asasinado O Pacheco esa mesma
noite.

“A finada da miña nai estaba na de Pura e
de repente sentiron uns gritos moi tristes.
Sentírono dicir “adiós miña naiciña… Que
me levan, que me matan. Ai miña naiciña,
meu paiciño, meus irmanciños” a gritar
por alá abaixo. (…) E xa se deron conta, ao
dicir miña naiciña contra a de Pacheco, xa
dixeron “Levan a Aurelio, levan a Aurelio!”
-De verdade que me poño mala si o falo. A
miña nai contábamo e choraba-. “Ai, levan
a Aurelio e onde está seña Pepa, ónde están
os da casa? Ai Dios mío déronlle a cena hoxe
para matalo, ai que o entregaron, ai que o
entregaron! Pero nadie quería saír porque os
mataban tamén”.
Sita Otero, filla de Manuel Otero
Foi asasinado en Carabelos e o seu cadáver
apareceu cos xenitais metidos na boca.
“Dicían que non sei onde o levaban pero
el non quixo seguir máis e alí mesmo o
mataron”.
Maruja Cendón, familia de Isolina
A muller de Aurelio, Isolina Villaverde Cendón,
enteirouse á primeira hora da mañá polos
murmurios das leiteiras que o atoparon. Foi a
Carabelos recoller
o corpo e tivo que
enterralo nun nicho
que o seu pai tiña
no cemiterio civil
porque o cura,
o mesmo que o
entregara, o mesmo
que non lle quixo
facer responso
ningún, quería
impedir que lle dese
sepultura e só puido
ISOLINA VILLAVERDE.
Arquivo familiar
facelo na parte que
non competía á
igrexa. E Isolina, que
era moi devota a pesar do carácter anticlerical
de Aurelio, nunca volveu pisar unha igrexa.
Tamén era canteiro Manuel Fernández
Núñez, paseado apenas seis días despois, o
29 de agosto de 1936, no lugar de Moldes.
Tiña 33 anos e el e a súa muller, Benita
Lage Cortegoso, estaban en trámites para a
adopción dunha nena orfa, Pura Silva Feijóo.
Estaban os tres na casa cando chegaron os
cívicos. Benita coñecíaos. Pedíronlle a Manuel
armas e cartos e como non llos deu, levárono.
Pouco despois, Benita escoitou os disparos que
a estaban deixando viúva:
“El non estaba metido en política. Foron alí e
dixéronlle:
-Queremos os cartos e as armas.
-Non teño.

-Pois se non dás cartos nin armas, vamos!
E ao pouco, xa escoitou ela os disparos, xa ela
oíu como o mataban”.
Teresa Silva, neta de Manuel Fernández
Tiroteárono a apenas cincocentos metros da súa
casa. Para poder sobrevivir coa nena, Benita
malvendeu as súas terras:
“Tiña moito capital e vendeuno todo para saír
adiante. A xente víñalle: ‘Asina aquí e xa che
dou estes cartos’. E hala. Por catro pesos. Tiña
a metade de Moldes e quedou sen nada. Todos
se aproveitaron”.
Teresa Silva, neta de Manuel Fernández
Benita nunca falaba do tema pero a súa neta
lembra ir con ela de nena levarlle flores ao home
á tumba de San Amaro.
PASEOS QUE APENAS DEIXAN PEGADAS
Tamén foi paseado o camareiro Alberto Rey
Iglesias. Nacera en Vigo en 1903 pero era veciño
de Mourente, aínda que no momento do golpe
estaba en Cambados e foi alí onde participou
na requisa de armas e rexistros domiciliarios,
armado cunha escopeta. En agosto foxe para
Mourente pero é atopado e asasinado o 2
de xaneiro de 1937, segundo explica Álvarez
Castro.
O historiador tamén relata o asasinato no ano
seguinte de Antonio Moreira, un veciño da
parroquia, de orixe portuguesa, que é tiroteado
no seu domicilio o 25 de abril de 1938, aos 34
anos.
Moitas veces, a constancia documental dun
paseo non pasa dun asento no rexistro, dun
acta xudicial de levantamento de cadáver. Sen
embargo, en Mourente houbo unha excepción,
a de Alberto Martínez Tíscar. Pasara de ser
candidato monárquico nas eleccións do 31,
a acabar nas filas de Portela Valladares, e
aínda que logo do golpe fai doazóns “á causa
patriótica” e solicita o ingreso na Garda Cívica, é
asasinado e arroxado ao mar nos primeiros días
de setembro de 1936.
Do seu caso recolle ampla información
Mourente nos anos do medo, grazas á profusa
documentación que provocou o feito de que
o seu irmán, Félix Martínez, afín ao réxime,
denunciase a desaparición ante as novas
autoridades, que chegan a interrogar ao coronel
da Garda Civil, Joaquín Velarde, ou a cívicos
como Manuel Mirón, tamén veciño de Mourente,
Avelino Fraga ou o xefe Víctor Lis Quibén. Do
proceso extraese que Lis e Velarde déranlle a
Mirón a orde de facelo desaparecer alegando a
súa deriva da monarquía ao socialismo pasando
pola masonería. Nunca foron xulgados.

O corpo de Martínez Tíscar xamais apareceu,
pero Evaristo Vázquez Lescaille, home do
réxime, recomendoulle á súa viúva, a mestra
Vicenta Hevia Marinas, -que era moi amiga da
familia e irmá do que foi alcalde da cidade en
tres ocasións, Remigio Hevia-, que recoñecese
ao home nun desfigurado cadáver que un día
apareceu na praia. Segundo conta a filla de
Evaristo, Lulú Vázquez Silva, alegaba que de non
facelo dese xeito tería dificultades para arranxar
a herdanza.
A muller aínda sufrirá a perda dun fillo, Alberto
Martínez Hevia, pelexando no bando golpista
na fronte de Asturias. O seu corpo chégalle
a Pontevedra tan esnaquizado, que Vázquez
Lescaille, responsábel de moitos dos certificados
de defunción dos asasinados, prohibiulle ir
ver o seu cadáver. Pero ela fuxiu de noite e
achegouse a velalo á capela do hospital. Mestra
de profesión, tras enviuvar renuncia á excedencia
e pide reincorporarse á escola de Mourente.
A SAÑA EMPREGADA CONTRA A FAMILIA
MEIS
Como pasou con Martínez Tiscar, tampouco
apareceron nunca os restos de Ramón Meis,
presidente na
primeira época
da Sociedade de
Agricultores de
Mourente e membro
do Partido Socialista
desde principios de
século. Foxe tras o
golpe de xullo do 36
pero é atopado polos
cívicos e asasinado:
CONSORCIA MEIS.
Arquivo familiar

BALBINA PINTOS,
VIÚVA DE RAMÓN
MEIS. Arquivo familiar

“O avó estivo agochado
pero alguén o delatou,
matárono e seica nunca
apareceu o corpo (…)
A min dixéronme que
fora preto da ponte
de Monte Porreiro,
por onde pasaba o
tren. Que se oíra que
o enterraran cun
puño fóra e a miña tía
Consorcia e Carmiña
foran polas cunetas
buscándoo pero nunca
aparecera”.
Ramón Estévez, fillo de
Otilia Meis

Ramón casara con Balbina Pintos e tivera dúas
fillas, Consorcia e Otilia, e dous homes, Ramón
e Pepe. A represión bateu contra toda a familia,
especialmente contra Otilia, como recolle
Pontevedra nos anos do medo:
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OTILIA MEIS CO SEU FILLO
RAMÓN. Arquivo familiar

“As penalidades familiares non
acabaron aí, pois os seus fillos
sufriron tamén a represión, de xeito
destacado unha das fillas, Otilia Meis
Pintos, de 24 anos, que foi detida o 7
de outubro, ás dúas da madrugada,
polos cívicos e Garda Civil. As présas
dun deles, tamén veciño de Mourente,
fixeron que quixesen levala vestindo
unicamente un viso, pero un dos seus
xefes permitiu que se puxese máis
roupa. Otilia estivo detida acusada de
esconder armas, de estar na Alameda
de Pontevedra o 20 de xullo, de tomar
parte en todos os desfiles das milicias
e de ser ‘extremista activa’; non
escapou ao conseguinte rapado a cero
nin a outras humillacións”.
Xosé Álvarez Castro (Pontevedra nos
anos do medo)
Non consta afiliación a ningún
partido nin tiña antecedentes pero
considerábana “simpatizante do
comunismo e da CNT”.

JOSÉ MEIS PINTOS. Arquivo
familiar

Tamén foi detido o seu irmán,
Ramón Meis Pintos, que cumpría
o servizo militar en Palma de
Mallorca, acusado de pertencer

á célula comunista de Mourente. O máis pequeno,
José Meis Pintos, que tiña dezaseis anos, foi
interrogado. Logo marchou a traballar a Alemaña
e moitos anos despois, o 30 de xaneiro de 1967,
e por motivos que se descoñecen, foi asasinado
en Monte Porreiro, moi preto do lugar no que a
memoria oral gardou que fora paseado o seu pai.
O asasinato de Pepe Meis levou de novo á cadea
a Otilia, esta vez acompañada pola súa irmá
Consorcia, a filla desta, Carmen, e a súa amiga
María Vidal García, a quen coñecera no cárcere e
con quen viviu a partir de aí. A familia asegura que
tanto as irmás como a sobriña da vítima sufriron
malleiras.
Os fascistas foron especialmente crueis con esta
familia, que tras o asasinato de Ramón recibiu
anónimos vexatorios sobre as súas últimas horas
de vida.
A PERSECUCIÓN AOS FUNDADORES DO
SOCIALISMO VIGUÉS
Ademais dos asasinados sen xuízo previo, no
comunmente coñecido como paseo, hai veciños de
Mourente que foron condenados a pena de morte
en consellos de guerra sen ningún tipo de garantía
legal, e posteriormente fusilados. Entre eles o
deputado socialista Heraclio Botana, nacido nesta
parroquia en 1871.
En Mourente nos anos do medo atopamos
relevantes datos da súa biografía. Foi fillo fóra do
matrimonio de Juan Portela Dios, o pai de Portela
Valladares, e da súa criada Matilde Botana Pérez,
que morre cando o fillo ten once anos. É ingresado
nun hospicio onde adquire coñecementos de
tipografía e aos 25 anos marcha a traballar a
Vigo, onde coñece a outro veciño de Mourente, o
presidente da Sociedade de Canteiros José Araújo
Pérez, con quen organiza o socialismo vigués,
segundo explica Álvarez Castro “logo de quedar
impresionados por unhas conferencias de Pablo
Iglesias no ano 1893”.

RAMÓN MEIS PINTOS, DE BOINA, COA SÚA FAMILIA. Arquivo familiar

Á DEREITA DA FOTO, OTILIA MEIS E MARÍA VIDAL, COS NENOS E
OUTRAS PERSOAS DA FAMILIA. Arquivo familiar
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A pesar do seu carácter moderado, -cando se
proclamou a II República, alentou nun discurso na
Casa do Pobo, a necesidade de “construír e non
destruír”- xa sufrira un atentando en 1909 e fora
encarcerado varias veces. Tras o golpe, chega a
que sería a derradeira detención, o 24 de xullo de
1936. Acúsano de “agresión ás forzas armadas
e de repartir armas na Casa do Pobo”, e logo
dunha desas farsas de xuízo á que nin sequera
lle deixaron asistir, condénano a morte e fusílano
no cemiterio de Pereiró o 27 de agosto, con 64
anos. Puñan fin así a unha vida dedicada a intentar
mellor as condicións da clase obreira. Entre as
súas loitas estivo a de denunciar “o traballo infantil
con xornadas de doce horas seguidas na industria
conserveira” que sufrían criaturas de ata oito anos.
José Araújo xa finara en 1929 e a súa muller,
Carmen Pérez Lago, tampouco viviu o golpe de

HERACLIO BOTANA

JOSÉ ARAÚJO, FUSILADO EN
VIGO. Arquivo familiar

Estado, pero a
barbarie fascista
cebouse na súa
descendencia,
fusilando ao maior
dos seus fillos
varóns que como
o pai se chamaba
José Araújo Pérez
e militaba no
Partido Socialista,
do que chegara a
ser candidato. Foi
condenado a morte
e fusilado o 21 de
outubro de 1936,
nas inmediacións
do castelo do
Castro.
Veciño do barrio
vigués de San
Roque, estaba
casado con Pilar
Alonso e tiña unha
nena de seis anos,
Pilar, e un neno
de dous, Pepe.
Foi detido pouco
despois do golpe,

o 25 de xullo de 1936, na casa materna, sita na
rúa Urzáiz, xusto fronte ao muro da estación. Con
el detiveron ao seu irmán, Pablo Araújo, e outros
tres homes: Fernando Martínez Ronda, fillo do
alcalde vigués Emilio Martínez Garrido, fusilado
o mesmo día que Heraclio Botana; Enrique
Otero Quintela, mozo de Pura Martínez, filla
tamén do alcalde; e, por último, o tamén veciño
de Mourente, Jesús Rodríguez Cortegoso, o
Gardavías. Todos se atopaban naquel momento
na casa dos Araújo, moi preto da estación de
trens e foron acusados de reunión clandestina e
sometidos a un consello de guerra sumarísimo
en outubro de 1936.O Gardavías agardou o xuízo
encerrado primeiro no cárcere de Vigo e logo
na illa de San Simón e foi aí onde xurdiu o seu
compromiso político coa esquerda:
“O Gardavías sempre contaba que cando o
levaron para o Lazareto el non andaba en
cousas de política nin nada, que só pensaba
volver de Vigo para ir á festa. Pero a partir de
aí si, e cando chegaron as eleccións veu á casa
cos sobres dos socialistas, non nos fóramos
confundir”.
Maruja Cendón, veciña de Mourente
Nunca máis renegou daquelas ideas, nin no
tempo do medo:
“Foi de esquerdas toda a vida, non cando
morreu o ditador, toda a vida”<
José Ramón Rodríguez, fillo de Jesús, o
Gardavías
A sentenza absolveuno, ao igual que
aos outros tres acompañantes de Pepe
Araújo, aínda que o seu irmán Pablo
pasaría moitos anos detido baixo distintas
acusacións. A pesar da absolución, o
Gardavías, que foi o primeiro dos catro en
obter a liberdade, non puido saír de San
Simón ata o 17 de novembro.

JOSÉ ARAÚJO PAI, COA FAMILIA. Arquivo familiar

Aquel 25 de xullo tamén detiveron a Pilar
Alonso, a muller de Pepe Araújo, e a
Josefa Ronda, casada co alcalde vigués:
“Pilar, a muller de Pepe, estivo presa, e
os nenos, que tiñan cinco e dous anos,
quedaron con nós en Urzáiz. Prendéronos e
desvalixáronlles a casa, a libraría… leváronllo
todo”.
Carmen Castro, sobriña de Pepe Araújo
Pilar permaneceu no cárcere case tres
meses, ata o día do fusilamento do seu
home. Ao saír viviron na casa de Urzáiz,
convertida en refuxio de boa parte da
familia.

JESÚS RODRÍGUEZ, O
GARDAVÍAS. Arquivo familiar

PILAR ALONSO. Arquivo familiar
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buscar á casa a cuadrilla dos que ían matar e
saíu a muller por unha ventá e díxolles:
-Manuel non está.
-E lo onde vai?
-Saíu e non está.
El marchara pola porta de atrás e viñera
correndo por Mourente que logo comentaba que
ao pasar pola igrexa, saía o moucho, bateulle na
cara e el pensou que eran eles os que batían e
levou un susto de morte. Logo volveu á casa e non
lle pasou nada”.
ARGENTINA VILLAVERDE ENTRE A SÚA FILLA TERESA (esquerda) e
CELIA A GHIMARANA. Arquivo familiar

UNHA MOURENTE MARCADA POLOS
FUSILAMENTOS
Tamén foi fusilado o fillo de José Oliveira
Posada, presidente da Sociedade de Canteiros
e vicepresidente da Federación Obreira. Alfredo
Oliveira Durán era do lugar do Pazo e no momento
do golpe estaba cumprindo o servizo militar en
Ferrol. Conta Álvarez Castro que foi “pasado polas
armas” no actualmente desaparecido cemiterio
de Canido o 6 de outubro de 1936, acusado de
pertencer á célula comunista de Mourente.
No momento do seu fusilamento esperaba o
nacemento dunha filla, Teresa, froito da súa
relación con Argentina Villaverde, a Feliciana,
quen tras o golpe sería rapada. Argentina mantivo
durante toda a vida fonda amizade con Celia
Reboredo, a Ghimarana, outra veciña do Pazo
rapada polos cívicos.

Clara Castro, veciña de Mourente
Para evitar a morte, moitos veciños fuxiron ao
monte ou procuraron agochos que, nalgúns casos,
derivaron en anos sen liberdade. Foi especialmente
longo o cativerio do alcalde en funcións Manuel
García Filgueira, que non se entregou ata 1949, e
do dirixente comunista Manuel Martínez, o Marión,
que saíu do agocho apenas un ano antes.
García Filgueira fuxiu logo de que unha chamada
de Bóveda lle trasladase a esixencia militar de
entregar o Concello. Era unha peza cobizada pola
súa longa traxectoria sindical e política de ámbito
marxista. Foi xulgado por auxilio á rebelión o 29
de outubro de 1949 e condenado a 12 anos que
ese mesmo novembro reducíronlle a dous, para
posteriormente ser indultado.
Os fascistas si prenderon á súa muller, Emma
Mourón. Tiñan dúas fillas e dous nenos. O máis
pequeno, Carlos, apenas tiña un ano e pasou
algúns meses no cárcere con ela mentres Rosario,

Mourente tamén chorou o fusilamento de
Joaquín Fernández Barcia, o Negro, afiliado
á Sociedade de Ebanistas da Casa do Pobo e
participante na requisa de armas. É detido en
Vigo o 25 de agosto de 1936, condenado a morte
e fusilado na Caeira ás sete e media da mañá do
2 de decembro de 1936.
Posteriormente, os fusilamentos deixarían de
realizarse nesa zona de Poio, para ter lugar,
precisamente, na parroquia de Mourente, na
avenida de Buenos Aires.

MANUEL GARCÍA FILGUEIRA
E EMMA MOURÓN. Arquivo
familiar

PERDENDO A LIBERDADE PARA NON
PERDER A VIDA
Naqueles primeiros días dunha incerteza que
se tornaba terror coa aparición, nas gabias,
de cadáveres de compañeiros cazados como
coellos nos tobos ou daqueles que nin sequera
buscaran refuxio porque pensaban que non tiñan
nada que temer xa que nada malo fixeran, os
homes de Mourente estaban en alerta ante cada
petar na porta, para emprender a fuxida:
12

“Ao defunto de Asorey, o de Marcón, viñérono

AS CORSETEIRAS. Arquivo familiar

Pilar e Manuel eran criados por dúas tías, Benita
e Peregrina García Filgueira, coas que seguiron
vivindo tras a saída de Emma do cárcere. Carlos,
pola súa parte, foi criado polas irmás Aurora,
Nieves, María e Nicereta Martínez, alcumadas As
Corseteiras polo negocio que tiñan nos Soportais.
Coincidiran con Emma no cárcere, tras ser
apresadas pola súa implicación co Socorro Rojo.
“Encariñáronse tanto con el, en especial Aurora,
que cando saíron do cárcere propuxéronlle a
Emma levalo á súa casa, porque a nai aínda
quedou tempo presa. E Carlos acabou vivindo alí
para sempre”
Marisa Martínez, sobriña neta das Corseteiras
Tamén foi especialmente longo o tempo de
clandestinidade de Manuel Martínez Vázquez,
o Marión. Formara parte da directiva do PC
pontevedrés e dos comités da Fronte Popular,
Pro Estatuto e Defensa da República. Un historial
comprometido que xa o levara á cadea en varias
ocasións, -antes, durante e despois da folga
revolucionaria-, e que, sen dúbida, puña en perigo a
súa vida naquel xullo de 1936. Por iso decidiu fuxir
e mantívose agochado máis de once anos, ata o 29
de xaneiro de 1948, a maior parte deles en Marcón,
na casa de Serafina Ríos Malvar, medio irmá dun
amigo seu, Domingos Veiga Ríos.

MANUEL PORTELA VALLADARES

É condenado a 12 anos e un día de cárcere, que
posteriormente lle serán conmutados a cinco.
O seu irmán, Joaquín Martínez Vázquez, tamén
fuxiu pero en lugar de agocharse preto, marchou a
Barcelona. Conta a familia que escribiu unha carta
desde alá dicindo que non se preocupasen, que
estaba ben, pero iso foi o último que souberon del.
Temen que non sobrevivira.
Álvarez Castro recolle tamén a morte, o 24 de
novembro do 41, do veciño de Mourente Urbano
Sanmartín Abilleira, no campo de concentración de
Gusen, dependente de Mauthausen.
“Nacido o 15 de marzo de 1902, Urbano foi
internado nun primeiro momento no Stalag XII-D,
(campo de traballos forzados para prisioneiros de
guerra)en Trier, onde tiña o número de prisioneiro
57.132. O 25 de xaneiro de 1941 foi deportado
a Mauthausen, onde lle adxudicaron o número
3.508. Os presos españois foron recibidos cunhas
palabras do xefe do campo advertíndoos de que
non soñaran en saír pola porta, pois só o farían, en
forma de fume, polas chemineas dos crematorios.
Alí recibiron uns zocos de madeira e un uniforme
de raias azuis cun triángulo invertido coa letra S
(de Spanier, español). Non consta a causa da súa
morte”.

MANUEL SANMARTÍN MOREIRA, SEGUNDO POLA DEREITA. Arquivo familiar

O EXILIO DAS IDEAS

HOMENAXE A MANUEL SANMARTÍN, FILLO, (NO MEDIO DA IMAXE). Arq. familiar

Outros como Manuel Portela
Valladares optaron polo exilio
para fuxir do terror. Propietario de
El Pueblo Gallego e masón, foi
presidente do goberno en 1935.
Tras o golpe, exiliouse en Francia
onde foi detido pola Gestapo alemá.
Os franquistas confiscáronlle todos
os seus bens. Segundo explica
Mourente nos anos do medo
nunca volveu a España, finando en
Marsella en 1952.
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RAMÓN VALENZUELA, SEGUNDO POLA ESQUERDA, PORTANDO O
FÉRETRO DE CASTELAO. (foto cedida por Carmen Mejía)

RAMÓN VALENZUELA CON MARIVÍ VILLAVERDE. (foto cedida
por Carmen Mejía)

Tamén fuxiron a América o concelleiro
Manuel Sanmartín Moreira e o seu fillo
EN PRIMEIRO PLANO, RAMÓN MARTÍNEZ O MARIÓN E AQUILINA LEIRO.
Manuel, quen casualmente interpretara
Arquivo familiar
a un dos agrarios que se enfrontan
ao cacique na posta en escena de O
Os fascistas tamén prenderon o outro dos fillos
Fidalgo. A sorte de ambos foi distinta. O
de Josefa, Ramón Martínez, o Marión, pouco
pai regresou a Mourente e ata fixo fortuna como
prestamista durante os anos do réxime, mentres que despois de que triunfase o golpe. Álvarez Castro
recolle que foi en Cons e que nunha das súas
o fillo permaneceu no exilio e só regresou de visita
declaracións asegurou que simplemente seguía as
xa moi entrado o franquismo, sendo agasallado por
ordes de Aurelio Torres, o Pacheco.
varios veciños cunha comida na súa honra.
O director da obra, Ramón Valenzuela, tamén
acabou en Arxentina tras pasar polo cárcere. Alí
casou con Mariví Villaverde, -filla do deputado de
Izquierda Republicana e alcalde de Vilagarcía en
1931, Elpidio Villaverde, tamén exiliado-, e traballou
para Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Cando
este finou, asistiron ao enterro tanto Valenzuela,
que foi portador do féretro, como Sanmartín.
DA PROCURA DA LIBERDADE AO ENCERRO
EN SAN SIMÓN
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Para os que non fuxiron nin se agocharon as
cousas non foron doadas, e foi moi numerosa a
presenza da parroquia en San Simón. Contan na
familia dos Marións que a imposibilidade de atopar
a Joaquín e Manuel fixo que as novas autoridades
golpistas prendesen á súa nai, Josefa Vázquez
Taboada, e levárana á illa. Os papeis do Lazareto
non recollen que houbese mulleres presas pero
cada vez son máis os testemuños que sosteñen
o contrario, o que fai pensar que, polo menos nos
primeiros momentos de ser utilizada como cárcere,
puido acoller mulleres sometidas a detención
gobernativa, é dicir, detidas polas autoridades
sen ningún tipo de intervención xudicial, (nin por
suposto garantía legal) o que non deixaría rastro
documental.

Era unha práctica habitual culpar aos que xa
asasinaran e non podían sufrir máis dano.
O caso de Ramón, o Marión, é ademais especial
porque na súa defensa contou co apoio
dalgúns membros da garda cívica de Mourente,
presumiblemente grazas a estar casado con
Aquilina Leiro, irmá do cívico Edelmiro Leiro. A
pesar diso é xulgado en 1938 e condénao a cadea
perpetua, logo conmutada. Sae en liberdade en
1940.
Na nómina amarga de presos de San Simón
aparecerán moitos dos homes que incluíamos nas
listaxes de directivas de sociedades obreiras, que
participaran na folga revolucionaria do 34 ou que
defenderan a República en xullo do 36.
Como Constante Tomé Tomé, que participara na
requisa de armas o 20 de xullo. El tivo máis sorte
e salvou a vida pero segundo conta Álvarez Castro
foi detido o 1 de setembro por cívicos e tras ser
“debidamente interrogado”, o que sen dúbida
supuxo malleiras e ameazas, confesa pertencer á
célula comunista de Mourente e é levado á illa.
Como José Villaverde, irmán de Isolina, a viúva
do Pacheco. Fora vicepresidente da Sociedad
de Canteiros pero cando é arrestado nega as
acusacións de ser comunista e, como fixera

Ramón o Marión, sinala o seu cuñado Aurelio,
paseado en agosto.

“A guerra acabou con el e con todos os que
foron”

Como Manuel Blanco, condenado a 12 anos
e un día por “rebelión” tras participar en xullo
na requisa de armas da ferraxaría de Saturnino
Varela.

Sita Otero, filla de Manuel Otero

Como Venancio Freijeiro Solla, albanel de Eirós
detido o 6 de agosto, acusado de comunista, de
alentar os compañeiros o 20 de xullo na porta do
Concello “a morrer matando”, e de ser instrutor
das milicias rojas. Xúlgano o 11 de febreiro de
1938, tras vivir 18 meses coa incerteza de non
saber se libraría da pena de morte. Condénano á
reclusión perpetua, conmutada en 1940 a catro
anos de prisión.
Outros resultaron absoltos pero tiveron que
permanecer durante meses no Lazareto
agardando a liberdade. Como Jesús Rodríguez
Cortegoso, o Gardavías, ou Inocente Filgueira
Pérez, albanel de Carabelos afiliado á UGT.
Como Andrés Estévez, o Pataqueiro, ou o
seu cuñado Cándido Rodríguez, o Chinchín,
compañeiro da súa irmá Obdulia.
Tamén esperou a absolución en San Simón, o
canteiro Marcelino Tajes Justo, que aínda que
residía en Tui nacera en Mourente. Conta Álvarez
Castro que era presidente da federación do ramo
da construción pertencente á CNT, tiña 58 anos
e o 10 de agosto do 36 foi detido e sancionado
con pena de desterro en Viana de Bolo. Ademais
impuxéronlle unha multa de cincocentas pesetas
e foi encarcerado ao non as poder pagar. Xa en
liberdade, volven detelo polas acusacións do cura
Servando Bugarín, que declara que era extremista
e liderara os obreiros que se puxeran en folga
tras o golpe. Era o 14 de marzo de 1938 e ten
que esperar en San Simón a sentenza absolutoria
ditada tras o xuízo celebrado case medio ano
despois, o 9 de setembro.
Outros, como Manuel Otero Varela, foron
obrigados a alistarse no exército franquista:
“Tomáronlles declaración, tivéronos alí
bastante tempo e logo había que ir á guerra.
Non sei quen, díxolles:
-Ustedes estan dispuestos a defender a España?
E eles claro, acojonados. Porque meu abuelo
dicíalle ao meu pai: “Vas ir condenado a morte,
ti xa o sabes”.
Dixeron todos coma paxaros enxaulados que si.
E qué vas dicir?”
Sita Otero, filla de Manuel Otero
Conta a filla que foi estando na guerra que lle
chegou a carta do Tribunal Militar coa data do
xuízo e que o absolveron grazas á recomendación
que lle deu o capitán do seu batallón. Tamén que
a pesar de sobrevivir trinta anos ao golpe, pois
morreu no 66, nunca foi o mesmo:

CONDENADOS A TRABALLOS FORZADOS
En moitas
ocasións,
San Simón
era só o
primeiro paso
dun periplo
carcerario que
condenaba
os homes a
prisións aínda
máis duras
como a de
San Cristóbal
en Navarra.
Foi o caso
SEVERINO DOMÍNGUEZ REY CO ALCALDE LORES
FESTEXANDO O SEU ANIVERSARIO. (Concello de
do mariñeiro
Pontevedra)
de Sanxenxo
Severino
Domínguez
Rei. Vicepresidente da Unión
Agraria e Mariñeira e secretario
xeral do Partido Comunista no
seu concello, é detido o 15 de
agosto e levado ao Lazareto,
antes de ser destinado a
traballos forzados4.
A pesar de todo, sempre
seguiu vinculado ao Partido
Comunista. Iso provocou que
de novo fose detido en 1948 e
torturado no cárcere de Vigo.
Coa súa morte, en xaneiro
de 2018, marchaba o último
preso de San Simón, tras o
falecemento o ano anterior do
vilaxoanés Antonio Alejandre.
Viviu ata os 102 anos, os
últimos en Mourente.

MANUEL CHACÓN. Arquivo familiar

Tamén foi enviado a un
batallón de traballadores tras
o seu paso por San Simón,
Manuel Chacón Mouriño5.
En concreto estivo no número
26 da prisión de Requena,
en Valencia, ata a súa posta
en liberdade no ano 1940.
Era secretario da Asociación
Tipográfica e foi un dos
primeiros detidos tras o golpe
RAFAEL CHACÓN, Á ESQUERDA,
de Estado de xullo. Era irmán
CO SEU IRMÁN MANUEL E O SEU
SOBRIÑO JOSÉ. Arquivo familiar
de Joaquina, (a veciña de
Carabelos que escoitou os
laios da agonía de Aurelio) e
de Rafael Chacón Mouriño, que coma el estivo
15
detido en San Simón. Rafael era un panadeiro

de 25 anos afiliado á CNT. Un informe policial
cualifícao de comunista e testemuñan na súa
contra o cívico de Bora José Estévez e o cura
Triñanes, que o acusa de ter nula afinidade coa
igrexa e ideoloxía esquerdista. É condenado a
cadea perpetua que posteriormente lle conmutan.
OS IRMÁNS RUIBAL E A MEMORIA DUNHA
DECISIÓN IMPOSÍBEL
Tamén foi San Simón o destino de Manuel Ruibal,
destacado dirixente do PC que xa fora detido
no 34 e participara activamente na defensa da
lexitimidade republicana aquel 20 de xullo. Nacera
en Carabelos en 1906 pero
no momento do golpe
residía no Pazo coa súa
muller e as tres crianzas.
Foi dirixente da Federación
de Construción afecta á
Casa do Pobo, secretario do
sindicato comunista CGTU6
e participante activo da
Sociedade de Agricultores.
O seu irmán José Ruibal,
Pepe o Ferreiro, que era
dez anos menor ca el e
carpinteiro de profesión,
tamén foi acusado de militar
no Partido Comunista,
MANUEL RUIBAL COA SÚA NETA
pero a diferenza del, non
ROSA. Arquivo familiar
acabou preso. A memoria de
Mourente gardou distintas
teorías do porqué. Hai quen
pensa que tivo relación co
feito de que o Ferreiro fose
cuñado do cívico Edelmiro
Leiro. A memoria familiar, sen
embargo, transmitiu o relato
de que outro coñecido cívico
de Mourente obrigáralle á
nai dos Ruibal, Dolores a
Ferreira, a elixir cal dos fillos
lle levaban para matar. Que
ela salvara a Manuel porque
era o que naquel momento
tiña xa familia, e llo levaran
para o calabozo. E logo, para
PEPE RUIBAL, O FERREIRO.
salvar a Pepe, pagáralle ao
Arquivo familiar
cívico unha chea de cartos e
mesmo estivera durante anos
levándolle á casa produtos da
terra e outros alimentos, como parte da chantaxe.
O certo é que só existe constancia do paso de
Manuel por San Simón, tanto na documentación
carceraria como na memoria da familia:
“A miña nai contaba de cando ían visitalo, que
lle levaban roupa e comida. Ían andando de
Mourente a Cesantes e logo alí collían a barca,
que lles cobraba un real”
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José Chan, neto de Manuel Ruibal

SECUNDINO COUTO, “O CANTEIRO”, PRIMEIRO POLA
ESQUERDA. Arquivo familiar

SECUNDINO COUTO E MARÍA DOMÍNGUEZ CO SEU FILLO LUIS
E A SÚA FILLA FELISA. Arquivo familiar

A EXTORSIÓN ECONÓMICA
En moitas ocasións, sobre todo nas persoas con
máis poder adquisitivo, as penas de cárcere ían
aparelladas a sancións económicas, tan elevadas,
que provocaban as incautacións dos bens da
familia. Pasou, por exemplo, no caso de Pepe
Araújo e tamén no doutro veciño de Mourente
que, coma el acadou relevancia política fóra de
Pontevedra: Secundino Couto Solla, o Canteiro,
alcalde en xullo de 1936 de Ponte Canedo,
concello posteriormente anexionado a Ourense.
Nacido en Mourente en 1873, foi nomeado
secretario do Partido Socialista polo propio Pablo
Iglesias no Nadal de 1899 e na II República, elixido
alcalde de Ponte Canedo como representante de
Unión Republicana. Masón, defensor do Estatuto
de Autonomía e sobre todo dos dereitos da clase
traballadora a pesar do seu ascenso de obreiro a
empresario, cando se produce o golpe de Estado é
destituído do cargo, detido e confíscanselle todos
os bens familiares, valorados en 470.000 pesetas,
unha verdadeira fortuna naqueles tempos.
Nun primeiro momento lévano preso sen darlle
ningún tipo de información á familia, que ficou na
dúbida e o medo:
“A miña avoa pasouno moi mal. Enfermou do
corazón por tanta preocupación e tanta incerteza.
O meu pai, que era o maior dos fillos, buscaba o
corpo do avó polas gabias, porque dicían que o
ían matar”.
Marisa Couto, neta de Secundino Couto

Finalmente, é
condenado a
doce anos, que
logo conmutan
a tres. Estivo
retido nos
cárceres de
Ourense e
Celanova e
foi obrigado a
facer traballos
forzados para
o réxime, en
concreto,
MARÍA DOMÍNGUEZ. Arquivo familiar
a restaurar
o mosteiro
de Oseira.
É xulgado en 1953 polo Tribunal Especial de
Represión de la Masonería y el Comunismo, cando
cumprira os oitenta anos.
O seu fillo maior, Luís Couto, tamén se viu na
obriga de alistarse no bando nacional mentres que
o pequeno, que no momento do golpe participaba
nas Olimpiadas de Barcelona, exiliouse en México.
A súa muller, María Domínguez Polín, con quen
tivera dous fillos e dúas fillas, seguiu adiante grazas
á solidariedade da veciñanza:
“Houbo persoas que a apreciaban e a axudaron. A
fábrica seguiu traballando con outra xente ao cargo
e os obreiros tamén a axudaban levándolle comida
da súa aldea cando eles tampouco tiñan moito”.

A familia mantivo sempre moi boa relación coa
viúva de Heraclio Botana, Juana Rodríguez e
Ibars, que tras o fusilamento deste chegou a vivir
co seu fillo, froito dun matrimonio anterior, nun piso
propiedade dos Araújo.
A DEPURACIÓN LABORAL COMO FÓRMULA
DE REPRESIÓN
Xunto a Araújo detiveran a Jesús Rodríguez, o
Gardavías, que tamén sufriu represión económica,
na súa fórmula máis común, a depuración laboral.
A pesar de que o tribunal o absolveu do cargo
de rebelión que se lle imputara, nunca puido
reincorporarse ao seu posto na compañía de
ferrocarrís.
“El traballaba desde o 1 de marzo de 1928 nos
antigos Talleres Generales de Vigo, na compañía
de ferrocarrís MZV e foi baixa o 25 de xullo do
36 cando o meten no cárcere. Logo obrígano
a ir ao exército e ao rematar a guerra pide o
reingreso pero denéganllo. A pesar da absolución,
é depurado e nin sequera constaba nos arquivos
que traballara alí a pesar de que entrara por
oposición. Un axente da compañía retiráralle o
carné de ferroviario logo da detención e non ten
forma de demostralo. Nunca o volveron coller”.
José Ramón Rodríguez, fillo do Gardavías

Marisa Couto, neta de Secundino Couto
A familia de José Araújo tamén perdeu boa parte
do seu capital tras o fusilamento do construtor:
“Economicamente a miña familia foi moi
represaliada. Cargaron ao meu tío Pepe coa
débeda dunha edificación que non era tal, e as
súas irmás tiveron que pagala. Eran propietarias
dun coche que estaba no garaxe e os da Falange
levárono polas boas e quedaron sen el”.
Carmen Castro, sobriña de Pepe Araújo
Unha irmá de Pepe, Maruja Araújo, estaba
casada co tamén socialista Antonio Vidal, fuxido
tras o golpe e agochado na súa casa materna,
no Concello de Vilaboa. En tempos do seu sogro,
José Araújo Pérez, constituírase unha cooperativa
socialista que puxera en marcha unha factoría de
pan que logo da disolución da cooperativa, dirixiu
Vidal. Era naquel momento, xunto a La Madrileña, a
máis importante panificadora de Vigo pero todo se
perdeu tras o golpe:
“Desfixeron a panadería totalmente. Quitaron
toda a maquinaria, non quedou nada. Ademais
acababan de chegarlles dous vagóns de fariña á
estación de trens, o exército colleuna, e a miña
familia tivo que asumir o pago. O fabricante da
fariña quedou coa casa onde vivían a miña tía
Maruja e os fillos”.
Carmen Castro, sobriña de Pepe Araújo

JESÚS RODRÍGUEZ, O GARDAVÍAS, NO CENTRO DA IMAXE..
Arquivo familiar

Nin sequera a absolución dos seus propios
tribunais era garantía ningunha de xustiza, e os
que gozaban das prebendas do corrupto réxime
franquista sabíano e aproveitábanse. A memoria
oral de Mourente gardou que un deses empresarios
ameazaba ao Gardavías con envialo de novo a San
Simón se deixaba de traballar no seu taller para
marchar a un no que lle pagaban máis:
“Un de Marín ofreceulle traballar con el por sete
pesetas ao día cando estaba gañando tres, pero
non puido collelo porque o outro lle dixo que se
ía para Marín volvía ao Lazareto. O Gardavías
dicía:
-Estame comendo catro pesetas ao día!
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Pero non podía facer outra cousa porque se o
outro se chivaba igual volvía para o Lazareto”.
Maruja Cendón, curmá do Gardavías
Mais, sen dúbida, o sector máis afectado por
esta tipoloxía de represión foi o maxisterio.
Conta Mourente nos anos do medo que José
Cancela Guzmán, nacido na parroquia pero que
no 36 impartía clases en Dorrón (Sanxenxo), foi
sancionado coa separación definitiva do servizo,
acusado, entre outras cousas, de simpatizar coa
Fronte Popular e estar afiliado á UXT. E Román
Pintos, que estaba afiliado a Izquierda Republicana
e exercía en Seixo, foi suspendido de emprego e
soldo ata 1940 e nesa data condenado a traslado
forzoso, sanción que lle levantan ao ano seguinte.
Tamén se someteu a “depuración” a María Alonso
Pérez, mestra do colexio de nenas do Camiño
Novo, e a Isolino Martínez Pérez, mestre na
escola de Mourente número 1. Isolino era un home
especialmente comprometido tanto coa Sociedade
Agraria como coa de Xuventudes e, recalca Álvarez
Castro, organizaba diversas actividades culturais e
impartía clases nocturnas.

ISOLINO MARTÍNEZ E CARMEN
GARCÍA. Arquivo familiar

Militante de Izquierda
Republicana, xa non se
puido reincorporar ao
seu posto de traballo en
setembro do 36, o que
supuxo unha abafante
situación económica para
a familia que creara xunto
a Carmen García. A
Comisión Depuradora de
Pontevedra pediu para el
a separación definitiva do
corpo de mestres. Porén,
o 24 de abril de 1940
ditouse o seu traslado
durante tres anos e a
inhabilitación para exercer
cargos directivos e de
confianza en institucións
culturais e de ensino.

Foi destinado á escola
de Atios, no Porriño,
e tras varios anos exercendo alí, trasladárono a
Tenorio, no Concello de Cotobade.
Tampouco María Alonso se reincorporou ás
clases tras o verán do golpe. Mourente nos anos
do medo relata que, a pesar de recoñecer a súa
valía como mestra, foi especialmente duro con ela
o informe do infame cura Ignacio Triñanes que a
acusou de non acudir á Igrexa “ni aún en aquellas
solemnidades que por su rango o tradición atraían
a los mismos descreídos de Mourente”, de arrancar
da porta da entrada da escola unha estampiña
do Sagrado Corazón ou de adornar con especial
esmero a mesma no Primeiro de Maio.
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Na mesma data que no caso de Isolino Martínez,
o 24 de abril de 1940, a Comisión Depuradora
recoñece que os documentos aportados en
defensa da mestra desvirtúan case na súa
totalidade os cargos, admitindo só a súa falta
de relixiosidade en base ao informe de Triñanes.
Readmítena pero sanciónana co traslado dentro
da provincia, a perda de haberes no tempo de
suspensión e a inhabilitación para cargos. María
pide a revisión do expediente, co apoio, entre
outras autoridades do réxime, “da influínte familia
Olmedo, da que era empregado o seu home,
afiliado á Unión Republicana”7. É confirmada no
seu posto, o 23 de xaneiro de 1941.
A REPRESIÓN SOBRE A FAMILIA DAS
RANGHAS
Tamén foi fondamente represaliada a familia do
mestre Severino Tomé Loureiro, alcumada a
das Ranghas. Severino militaba en Izquierda
Republicana e actuara como interventor da Fronte
Popular. É detido apenas tres días despois do
golpe, o 23 de xullo de 1936, xunto á súa nai
Aurora Loureiro
González e tres dos
seus nove irmáns e
irmás: Pepe, de 21
anos, Mercedes,que
tiña 19 e América,
de 17, constando
unicamente el como
militante. Para acadar
a liberdade da familia,
o seu pai, Laureano
Tomé Lage, tivo que
pagar cuantiosas
multas económicas.
No mes de setembro
deteñen a súa irmá,
Olivia Tomé, que
naquel momento
tiña 24 anos,
SEVERINO TOMÉ. Arquivo
un máis ca el. A
familiar
tarde antes da súa
detención, Olivia
eludira o paso pola Peregrina da comitiva fúnebre
dun falanxista morto na fronte:
“Para non ter que levantar a man, a miña nai
meteuse por detrás do Savoy. Pero vírona e deron
parte dela, acusárona de dicir: ‘Así deberían ir
todos’, pero ela sempre negou ter dito nada. Ás
nove da mañá do día seguinte foron á nosa casa
e rexistraron todo, ata as cinzas da cociña. Era
setembro. (…) Revolvéronllo todo, non atoparon
nada e levárona (…)Cando lle estaban cortando
o pelo e tatuándoa, o que llo cortaba dicía: ‘Si no
estás quieta, te llenamos la cara de cruces’, porque
claro era nitrato de prata, queimáballe e a miña
nai non podía estar quieta.”
Solita Mouriño Tomé, filla de Olivia

AURORA LOUREIRO, A RANGHA.
Arquivo familiar

AMÉRICA TOMÉ. Arquivo familiar

OLIVIA TOMÉ. Arquivo familiar

Dous meses
despois de saír
do cárcere, en
setembro do 36,
Severino e outros
membros da familia
son sancionados
cunha multa de
125 pesetas “por
contestar de forma
violenta á forza
pública e non
prestar colaboración
ao exército”.
Tanto el como o
seu irmán Pepe
foron obrigados a
alistarse. Ambos
eran mestres. Pepe
acababa de aprobar
as oposicións e
Severino estaba
no último exame
cando foi do golpe,
pero non llas
recoñeceron.
Sempre continuou
moi implicado
politicamente e
volveu ingresar en
prisión en xuño de
1948 por pertencer
ao comité local do
PC en Pontevedra.
Ingresa no cárcere
de Vigo o 12 de
xuño dese ano e
o 30 de marzo de
1949 celébrase o
seu Consello de
Guerra, no que é
condenado a cinco
anos de prisión
menor. Ingresa no
penal do Dueso
o 25 de maio e
beneficiándose
de indultos queda
en liberdade
condicional o 19 de
outubro de 1950.
Aínda que
conseguiu traballar
de mestre, sempre
estivo perseguido
e sempre seguir

mostrando acenos resistentes:
“Chegaba a Garda Civil ao pobo onde o meu pai
traballaba de mestre e falaba co cura que era
ejem… menos bó de todo. Había que cantar o
Cara al Sol cando entrabas no colexio e o cura

denunciábao, que el non o facía. O meu pai dicía
que lle mandaba aos nenos porque o obrigaban
pero que el non pensaba cantalo. Pasouno
bastante mal con esas cousas. (…) Cando
chegaba algún ministro ou viña Franco, detíñano.
E cando foi o atentado de Carrero Blanco el
estaba de mestre nun pobo de León, Trabadelo, e
levárono a Villafranca, ao cuartel”.
Mayra Tomé Dacal, filla de Severino
A IGNOMINIA DAS RAPAS
A persecución sobre as familias sinaladas pola
significación política dalgún membro foi abafante,
sobre todo en zonas como o Pazo onde a xente
represaliada e os represores vivían porta con porta
e tiñas que ver case a diario
a quen delatara o teu home
asasinado, a quen te rapara,
a quen de novo entrara na
túa casa a última noite para
rexistrar, para requisar, para
vexar.
O longo tempo de medo que
ficou despois do terror foi
especialmente difícil para as
mulleres. Os cívicos raparon a
Saladina Riveiro Tomé, quen
co tempo casaría con Inocente
Filgueira, un dos presos de
San Simón. Conta a veciñanza
SALADINA RIVEIRO. Arquivo
que ao igual que a súa irmá
familiar
Pérsida era de esquerdas e
nunca o
ocultou,
grave delito
para os
novos donos
do silencio,
que non
aturaban as
palabras e
menos de
mulleres
bravas.
CELIA, A GHIMARANA, Á ESQUERDA, CO SEU PAI,
Andaron
JOSÉ REBOREDO, NO CENTRO, E OUTRAS PERSOAS DA
sempre
FAMILIA. Arquivo familiar
enriba da
súa familia.
“Un garda, un deses cívicos, colleu un día os
animais, botounos case onde o Cruceiro e logo
denunciounos, tivemos que ir todos a declarar e
puxéronos unha multa por ter os animais aí”
Anita Filgueira, filla de Saladina e Inocente
Pérsida Riveiro Tomé tamén foi rapada e sometida
a malleiras e humillacións dos civicos:
“Coa defunta de Pérsida metéranse moito. Dicían
que ían de noite, pegábanlle, que fora horrible…
pero non sei. Nós eramos rapazas e non facías
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moito caso.
Ademais
esas cousas
ocultábanse
moito”

ISOLINA VILLAVERDE, DE MAIOR. Arquivo familiar

Maruja
Santomé,
sobriña de
Aurelio o
Pacheco

A represión
contra as
mulleres non constaba nos papeis oficiais. Non
había expedientes de detencións nin listaxes de
rapadas. Contábase tras as portas pechadas das
casas, entre murmurios para que non escoitara o
veciño do lado, naquela beirarrúa que alternaba
ideoloxías. Dicían que moitas mulleres do Pazo
foron subidas a un camión. Que pensaban que
ían de romaría, naquel agosto infame e acabaron
no cuartel das rapas. Saladina, Pérsida e Celia, a
Ghimarana:
“Na casa sempre se contou que a Celia non a ían
rapar pero como marcharon as outras foi alí, de
bolichera, e levárona tamén. Sempre se dixo que a
raparon por ir cheirar onde non debía”
Peregrina Juncal, sobriña de Celia a Ghimarana
O certo é que, segundo conta a súa sobriña, tanto
Celia, que daquela tiña 23 anos, como a súa irmá
Carmen, de 29, acostumaban ir as manifestacións
de esquerdas:
“Unha vez contou a tía Carmen que fora coa
boina vermella, o estandarte, e a bandeira, a
unha manifestación a Vigo. Fora coa Barrighuda8,
que era guapísima”.
Peregrina Juncal, sobriña de Celia a Ghimarana
Compartían a ideoloxía do seu pai, José
Reboredo, a quen os cívicos foron buscar varias
veces nos días posteriores ao golpe de Estado:
“Viñérono buscar, sobre todo de noite, pero nunca
estivo preso nin no monte. Na casa había moitas
portas, catro, e cando eles entraban por unha, el
saía pola outra e non chegaron a detelo”
Peregrina Juncal, sobriña de Celia a Ghimarana
En Mourente viviu tamén un tempo Peregrina
Cannas Oubiña, quen segundo a memoria
familiar foi unha das últimas mulleres rapadas en
Pontevedra. Foi xa nos anos 40 e segundo explica
a súa neta, tras unha disputa veciñal.
As mulleres tiveron que soportar ademais continuas
visitas dos cívicos na casa. Foi especialmente
dura a presión sobre Isolina Villaverde Cendón.
Mentres non deron co paradoiro de Aurelio, foron
moitas noites rexistrar e levar libros e cartos:
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“-Contábase que mentres el estivo agochado, ían
buscalo á casa e facían cacheos e todo iso (…)

-Acórdome que dicían que lle colleran a Isolina
os libros del mais 300 pesetas que tiña metidas
nun libro. Iso contaba ela”
María Lores e Flora Torres, neta e sobriña de
Isolina
Foi tal a presión sobre Isolina, que logo daquel
23 de agosto no que o corpo mutilado de Aurelio
apareceu en Carabelos, estivo anos durmindo na
casa dos sogros cos seus dous fillos e a nena, que
apenas tiña tres anos cando lle levaron o pai.
“Paco, o meu tío máis vello, lembraba vir aquí
e ir co avó tornar o gando. Lelo o único que
lembraba era que subía ao árbore, apañaba as
cereixas e o baixaban aínda que fora a pedradas.
Era moi traste e o pobre ao final apañaba as
culpas todas, as súas e as que non eran”.
María Lores, neta de Aurelio Torres e Isolina
Villaverde
AFASTADOS DA HERDANZA IDEOLÓXICA
A descendencia de Aurelio padeceu tamén o
castigo de vivir nunha sociedade na que estaban
prohibidas as ideas polas que ao seu pai lle
arrebataran
a vida.
Francisco
e Aurelio
naceran
antes de
1931 e
estaban
bautizados,
pero a
pequena,
Lola,
chegara no
tempo da II
República,
o único que
na historia
recente
deste país
defendeu
MANUEL RUIBAL E PEREGRINA TOMÉ.
ata as
Arquivo familiar
últimas
consecuencias
a laicidade do
Estado. Aurelio era profundamente anticlerical e
pensou que podería deixala sen bautizar. E cando
el xa non estaba, Isolina renegou daquela Igrexa
cómplice na que non puidera darlle un responso
ao seu home polo odio dun cura que participaba
nas batidas de noite, pistola ao cinto. E aquel cura
marcou a Lola dicíndolle ao resto da rapazada que
non podía xogar coa filla dun rojo que estaba sen
bautizar. Así que no tempo do medo, insistíronlle
a Isolina de que tiña que botarlle a auga, e ela
dixo que fixeran o que quixeran pero que ela non
entraba na igrexa. Bautizaron a Lola sendo xa

ben grandiña e en ausencia da súa nai, porén a
veciñanza de Mourente segue lembrando o sacho
de Isolina apoiado na porta do cemiterio civil,
cando á tardiña, ao volver de loitar na leira contra
a fame da familia, paraba un pouco falar co home.
Tamén houbo auga bautismal obrigada na casa de
Manolo Ruibal. Cando foi detido, un informe de
comisaría9 afirmaba que era descreído en materia
relixiosa, que non ía a actos de culto e só bautizara
a Lola, a filla que nacera un ano antes daquel
14 de abril que lles dera esperanzas. A Chicho
e Clara, non. Ambos lembraban ir xa andando á
Igrexa recibir o sacramento, nun daqueles meses
que o seu pai pasou en San Simón. Foron cun
veciño e coa súa tía Carme, porque Peregrina
Tomé Oujo, a súa nai, bastante tiña con baixar
a cabeza para sachar no campo e non estaba
disposta a bailarlle a auga a aquela Igrexa cómplice
das cadeas do seu home.
“Na miña vida vin a miña avoa na Igrexa. Eu
preguntáballe:
-E ti por qué non vas á misa?
-Rapaz, o que importa é ser bo”.
José Chan, neto de Manuel Ruibal e Peregrina
Tomé
O MEDO ESTENDIDO COMO NÉBOA
O medo non foi exclusivo das familias sinaladas.
Co golpe fascista, as noites en Mourente, como en
cada vila de Galiza, tornáronse pesadelo:
“A miña nai tiña unha taberniña, a de Dorinda,
e comentaba que lle viñan cachear a casa por se
tiña alguén escondido. Viñan os cívicos. Ata un
era primo dela e non o podía ver porque dicía:
‘Sabendo que estaba eu soa…” Chegábanche ás
tres da mañá e petábanche na porta, e ela desde
dentro:
-Quen é?

DORINDA CORTEGOSO, A SEGUNDA POLA DEREITA. Arquivo familiar

Era de día e na casa estaban a segunda muller de
Manuel, Isabel a Perrecha, unha veciña e a única
filla que este tivera antes de quedar viúvo, Teresa
Villaverde Couto, que baixou correndo ao cuartel
a mediar polo pai:
“Mamá levou un susto que meteu medo. Era
de día, marchou a correr polos matos abaixo e
chegou ao cuartel antes de que chegasen eles co
abuelo no coche (…) Díxolles que viñeran buscalo
á casa e que el
non fixera nada!
Despois fixéronlle
preguntas a el,
e tal, ata que lle
dixeron o nome
de José… Que
tampouco fixera
nada, pero…”
Clara Castro,
neta de Manuel
Villaverde
Soltaron ao seu pai
pero a Teresa aínda
lle quedaban horas de
angustia porque o seu
mozo, Manuel Castro,

MANUEL VILLAVERDE, DE PÉ, Á DEREITA
DA FOTO. Arquivo familiar

-La Autoridad!
E tremías por todo, non sabes?”
Maruja Cendón, filla de Dorinda Cortegoso
Unha tarde levaron detido a Manuel Villaverde,
un parente de Isolina, ao confundilo co irmán dela,
José Villaverde, que fora dirixente da Sociedade
Obreira:
“O irmán da señora Isolina viviu aquí, ao lado
da nosa casa, pero logo marcharon. Xa vivían
alá e un día, foi polo tempo da guerra, viñeron os
que lle chamaban os cívicos segundo dicía mamá,
buscar ao abuelo porque o confundiron con el.
O abuelo chamábase Manuel Villaverde e aínda
eran da familia, segundos primos debían ser (…)
Collérono no coche e levárono. Antes o cuartel
estaba na praza de Barcelos e levábanos alí”.
Clara Castro, neta de Manuel Villaverde

TERESA VILLAVERDE, DE PÉ, Á ESQUERDA, CO SEU HOME,
MANUEL CASTRO (DE CLARO) E BAIXO ELA PURA FORTES.
DEBAIXO DE MANUEL, O SEU IRMÁN, AURELIO CASTRO.
Arquivo familiar
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e o irmán deste, Aurelio, foron obrigados a alistarse
no bando franquista:
“No 36, cando estallou a guerra, o meu pai e o
finado do meu tío Aurelio foron loitar polo bando
de Franco. Tiveron que ir sen ser desas ideas.
Eran neutrais, máis ben coas ideas de Franco non
ían moito, pero tiveron que ir á mili. Papá debía
ter 21 anos e Aurelio 22. Estaban solteiros pero xa
andaban de mozos. A papá ferírono e quedoulle a
metralla moi preto da sien. Daquela, a finada de
mamá e a finada da tía Pura, que daquela Aurelio
andaba coa tía Pura, foron visitalo en tren”.
Clara Castro, filla de Manuel Castro e Teresa
Villaverde
Tanto Manuel
como Aurelio
Castro e
Pura Fortes,
a de Román,
traballaran
naquela función
do Fidalgo,
abarrotada
de público
desexoso de
que os agrarios
vencesen
o cacique.
Apenas uns
meses despois,
DIGNA ABREU COA SÚA NAI, CARIDAD ANTAS,
eles estaban
AS SÚAS TRES FILLAS E O FILLO. Arquivo familiar
na fronte; o
protagonista,
Manuel
Sanmartín, no exilio; e a protagonista, Digna
Abreu, a de Caridad, temendo que a subisen nun
coche para rapala como a Celia a Ghimarana,
que vivía a uns metros da súa casa. Temendo que
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a humillasen os mesmos que mataran a Aurelio
aquela noite que Caridad Antas, a súa nai,
escoitáralle os berros chamando á señora Pepa.
Tiveron que pasar case cincuenta anos para
que María Lores, a neta de Aurelio e Isolina,
volvese facer ese papel na representación que en
homenaxe a aquel elenco do 36 realizou en 1980
o grupo Xenio no remodelado local da Sociedade
Cultural e Deportiva de Mourente.
Era hora de acabar co tempo do silencio.
TEMPO DE SILENCIO
“Isolina pouco falaba diso. Falaba máis coa
xente de fóra e falou máis cando estaba a morrer.
Logo xuntas iso co que escoitabas na tenda e vas
atando cabos… Cren que unha nena non escoita
nada pero escoita todo. Eu aquelas cousas non
as vivín pero vivín o medo dos homes que viñan á
taberna…”
Flora Torres, filla de Pepe o Pacheco
Mucha e Maruja Santomé tamén lembran ese
silencio que se impuxo tras o asasinato do seu
tío Aurelio, e tampouco se falou moito na casa
dos Pataqueiros. A memoria do pobo gardou que
ademais de levar preso a Andrés Estévez, os
cívicos raparan a súa irmá, Obdulia, a Pataqueira,
compañeira do Chinchín, tamén preso en San
Simón. Pero nin ao seu sobriño nin á sobriña lles
contaron xamais nada. Tamén quedara a idea de
que, ademais de a Celia a Ghimarana, os cívicos
raparan a outra filla de José, Pilar Reboredo, pero
nin a súa filla pode confirmalo con certeza.
Tampouco o Gardavías lle contou daquel tempo ao
fillo:
“Xamais falou do tema de San Simón. Xamais.
Cando souben que estivera alá debía ter eu

AS MULLERES FORON AS PRINCIPAIS TRANSMISORAS DA MEMORIA, A PESAR DE QUE A CONVIVENCIA DIARIA CO
REPRESOR OBRIGOUNAS A CALAR. Arquivo familiar

dezaoito anos e foi por unha tía, unha irmá del,
pero nunca por el. El nunca falaba deses temas”.
José Ramón Rodríguez, fillo do Gardavías
As mulleres sempre foron as principais
transmisoras da memoria familiar pero co loito
eterno, que cubriu de negro ata o final dos seus
días a Isolina Villaverde, a Teresa a Barrighuda, a
tantas outras…, moitas decidiron que había cousas
das que era mellor non falar:
“Eu xa non coñecín o avó. A avoa contábame que
era feirante, que se levantaban de madrugada e
ás veces había tanta lúa que pensaban que era de
día. Contaba moitas historias na lareira e a min
gustábame moito escoitala porque non había tele
e era o entretemento que tiñamos. Mais do fillo
non. De Manuel non contaba nunca aínda que
sempre o tivera presente. Sempre estaba de negro,
sempre. Saia negra… Eu acórdome daquela blusa
negra, do mandil negro. Todo negro. E o pano
na cabeza, desas telas que había antes. Desde
que teño coñecemento nunca recordo verlle outra
cor”.
Carmen Coto Amoedo, neta de Teresa, a
Barrighuda

no cumprimento do pago, eles quedaban coa finca
ou co pouco que tiveses. E Pepe o Pacheco tivo
que ir ao xulgado ás doce menos cinco do último
día a depositar os cartos, porque o usureiro non lle
abría a porta da casa para non ter que collerllos, e
xa estaba dentro coa empanada, celebrando que
lle quedaba coas terras.
“Todo era deles, os camiños, as fincas… ata as
vidas eran deles”
Flora Torres, filla de Pepe, o Pacheco
Argentina Villaverde, a Feliciana, traballou toda
a vida como criada dun veciño de dereitas para
poder quitar a fame de Teresa, a filla nacida cando
o pai, Alfredo Oliveira, xa fora fusilado no Ferrol. E
faltaba tanto de todo que Dorinda Cortegoso tivo
que pechar a taberna:
“Cando o seu home morreu da pleura, ela tivo
que por unha taberniña para ir sobrevivindo, e
no 40 pechouna porque houbo o da ración e non
tiña nada para vender. Saíalle mellor atender os
animais, traballar o campo e vender o pan de
millo, que ir á tenda, que non che daba”.
Maruja Cendón, filla de Dorinda Cortegoso

O silencio durou tanto que chegou ata hoxe:
“Nunca ata o de agora falei de todo isto que
pasou. É a primeira vez… Foi un temor tan
grande, foi aquel calar por completo aos catorce
anos, que nunca, nunca falei con ninguén”.
Carmen Castro, sobriña de José Araújo
O BERRO DA FAME
Co silencio, apagadas as voces que berraran
por un reparto máis xusto das riquezas, volveu
a fame contra a que loitaban Amoedo, Aurelio, o
Marión, Manuel Ruibal e tantos outros. E os ricos
volveron aproveitarse da miseria dos pobres.
E amoreaban cartos que lles prestaban ás que
deixaran viúvas, con intereses usureiros e pactos
retro que ditaminaban que se te pasabas un só día

Miguel Guzmán Hermida, que tamén nacera en
Mourente, e tras facerse militar e loitar na guerra
do Rif e no bando franquista, tiña a taberna La
Navarra no centro de Pontevedra, deixou rexistro
no dietario, entre entradas e saídas de viño, da
penuria daqueles tempos con anotacións como a
do 27 de marzo de 1944: “Andamos muy mal de
pan”.
Acosada pola extorsión económica á que foi
sometida, a familia de José Araújo deixou o seu
fogar de Urzáiz e residiu durante dous anos en
Vilaboa, preto da casa da sogra da maior, Maruja
Araújo, onde o seu home, Antonio Vidal pasou tres
anos metido nun tobo.
“Era o tempo da guerra e non había qué comer,
todo era para o exército,todo, o aceite… e
como a tía Maruja estaba vivindo en Paredes,
convenceu á miña nai e ás miñas irmás para
que fosemos para alí,
porque alí podiamos
alimentarnos mellor
que en Vigo. A miña nai
e os irmáns herdaran
a casa de Urzáiz pero
sufrimos unha represión
económica atroz e
tiveron que vendela.
Estabamos de aluguer,
así que marchamos á
aldea”.
Carmen Castro, sobriña
de José Araújo, fusilado

PEPE TORRES, O PACHECO. Arquivo familiar

DORINDA CORTEGOSO ANTE A SÚA
TABERNA. Arquivo familiar
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Foi un cambio tremendo no modo de vida de
Carmen, que daquela tiña catorce anos:
“Na casa tivéramos todas as comodidades,
porque era moderna para aquela época e tiña
auga quente, calefacción, teléfono… Marchamos
a unha casa onde non tiñamos auga corrente e
tiñamos que nos abastecer indo coller auga á
fonte. Todo o día carretando auga para a casa
porque era toda a familia, doce persoas alí”
Carmen Castro, sobriña de José Araújo, fusilado
REFUXIOS CONSTRUÍDOS CON MANS DE
MULLER
Substituída a esperanza por opresión, non quedou
máis que apoiarse na xente que pensaba coma ti,
que pasara por unha situación semellante á túa. A
xente que no peor dos tempos non vendeu a vida
allea por catro pesos e ata puxo en perigo a propia
para axudar a quen fuxía do terror máis absoluto.
Como Serafina Ríos Malvar, que a petición do seu
irmán Domingos tivo a Manuel Martínez, o Marión,
agochado na casa. Tras a morte do seu home vivía
coas súas fillas, xa mozas, Áurea, Josefa e Rosalía.
Conta a familia que a ela lle marchara un neno con
15 anos emigrado á Arxentina, e non quixo deixar
desamparado ao fillo doutra. Total ían ser só un par
de días, ata que as cousas se calmasen… Botou alí
máis de nove anos, dos doce que estivo agochado,
e ata tivo unha nena cunha das fillas de Serafina:
Rosalía Malvar Ríos. A xente empezou a rumorear
quen sería o pai pero as novas autoridades
non chegaron a sospeitar que tivesen un home
escondido e puido permanecer aí algúns anos
máis. Tantos que cando a filla xa era grandiña,
dicíanlle que o Marión era o tío Domingos, por
se falaba fóra da casa daquel home que a collía
no colo. Logo de entregarse, Manuel casou con
Rosalía e tiveron un segundo fillo, ao que lle
puxeron o nome do pai e que de grande implicouse
como el na loita sindical.
Tamén a señora Caridad Antas, a nai de Digna
Abreu, permitiu que Aurelio Torres pasase por
unha trapela que tiña no teito a señora Pepa,
e se agochase ás veces na súa casa ata que
outra veciña, do lado contrario, entregouno por
vinte moedas de prata. E din que tamén o irmán
de Aurelio, Manolo o Chía, atopaba agocho
nas casas amigas do Pazo e de cando en vez
achegábase á da súa nai, aproveitando que era
barbilampiño e moi baixo para facelo disfrazado de
cativo, con aro e todo.
“Sempre ía a casa da súa nai e a señora Pepa,
que xa perdera un fillo, pregáballe que non fose,
pero el seguía indo vela. Cando ela morreu, el
estaba preso”.
Maruja Santomé, sobriña de Aurelio
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A señora Pepa morreu no ano 1951. Era a terceira
vez que metían ao Chía preso, porque a pesar

do asasinato do seu irmán, e do seu propio paso
polo cárcere en 1937, nunca renunciou aos seus
ideais e participou xunto a outros pontevedreses
na reorganización do PC. A súa fuxida tras o
golpe rematara o 22 de xaneiro de 1937 cando foi
sorprendido en Vigo por Victor Lis, xefe da Garda
Cívica de Pontevedra. A súa actividade política
fai que volva
ser detido en
1946 pero cando
meses despois
cae a cúpula
do novo PC xa
estaba outra vez
libre. Aí empeza
un novo tempo
de agocho,
ata 1951,
principalmente
na casa do seu
amigo Pepe o
Ferreiro e a súa
muller Teresa
MANOLO TORRES, O CHÍA. Arquivo
Leiro, que era
familiar
a encargada de
levarlle a comida,
como conta a
súa filla Isabel:
“O Chía
estivo
agochado
na nosa
casa, debía
ser no ano
50 porque
era eu
pequeniña,
debía de
ter sete ou
oito anos.
PEPE RUIBAL, O FERREIRO, E
Viviamos
TERESA LEIRO. Arquivo familiar
na Balea e
mamá saía
de noite.
Eu víaa subir á casa de pedra que tiñamos alá
atrás con palla e herba seca e un día fun tras ela.
Pensaba: “E lo, a quen lle levará de comer?” E
díxenllo á miña irmá:
-Lola! Mamá anda cunha tarteira de comida de
noite!!!
-Ti tes cada cousa…
-E lo non a mirei eu? Levaba unha tarteira,
mireina eu e subiu.
Pero non dixen máis. Pasado o tempo, cando
papá dixo que estivera o Chía agochado xa me
din conta de que fora por iso”.
Isabel Ruibal, filla de Teresa Leiro

CADEAS INQUEBRANTÁBEIS

RESISTINDO, A PESAR DE TODO

Tiña especial mérito que fose Teresa Leiro,
tendo un irmán cívico, quen agochase o
Chía, pero o seu home era de esquerdas e as
persoas comprometidas teceron fortes lazos de
solidariedade. Foron especialmente fondos os
xurdidos entre as mulleres encarceradas tras o
golpe na Escola Normal ou na actual Audiencia,
algunhas por ideoloxía e outras polo simple feito
de estar relacionadas con persoas comprometidas
coa II República. No primeiro caso estaban as
Corseteiras, que como se contou criaron o fillo
de Emma Mourón. No segundo, María Vidal
García. Sen ter afiliación ningunha foi detida
pola súa amizade coas irmás Martínez, que tiñan
a corsetería xusto debaixo da súa casa. Aí foi
vivir Otilia Meis tras saír da cadea e aí morrerían
ambas, con só un ano de diferenza. Otilia casou
con Ramón Estévez, veciño de Bueu tamén
encarcerado pola súa ideoloxía, e na casa de
María criaron os tres fillos que lles quedaron tras
a morte do maior sendo un neno. Tamén sufriu un
aborto debido a un tráxico suceso directamente
relacionado coa represión:

A pesar do terror que empurraba ao borde da
tolemia, a pesar do silencio, a veciñanza de
Mourente mantivo sempre pequenos acenos de
rebeldía. Como o de escoitar Radio Pirenaica, ás
agachadas, na tenda de Pepe o Pacheco:

OTILIA MEIS CO SEU HOME, RAMÓN ESTÉVEZ,E MARÍA
VIDAL. Arquivo familiar

HOMES DAS FAMILIAS REPRESALIADAS DÁBANSE CITA NA TABERNA
DE PEPE O PACHECO, E A SÚA FILLA FLORA ESCOITABA AS HISTORIAS
CONVERTÉNDOSE EN GARDIÁ E TRANSMISORA DA MEMORIA DAQUEL
TEMPO. Arquivo familiar

Nos Soportais vivía a familia de Benigno Rey
Pavón, mestre fusilado o 12 de novembro tras
o consello de guerra que xulgou a defensa
realizada desde o Goberno Civil e o Concello de
Pontevedra. O seu pai, Arturo Rey, finara en 1935
pero fora unha persoa moi implicada coa República
chegando a ser tenente alcalde en Pontevedra no
primeiro mandato de Osorio-Tafall. Tras o golpe, os
fascistas detiveron a toda a súa familia. Á muller
de Arturo, Sofía Pavón, e o resto da descendencia:
Arturo, Xulio, Teresa, Lola, Fefa e Sofía Rey Pavón.
E foron tales as aldraxes ás que foi sometida
Lola no cuartel que ficou para sempre ao borde
da tolemia, e un día tirouse polo balcón da súa
casa dos Soportais. Nese momento Otilia estaba
cosendo xunto a ventá e aínda que Lola sobreviviu,
afectoulle tanto o sucedido que perdeu o bebé que
esperaba.

“Pola parte de atrás onde está a tenda había
unha radio. Tiñamos unha desas portas que se
dividían e cando viñan falar, cerrábase e púñanse
a escoitar Radio Pirenaica para saber o que
pasaba. Viñan señor Pepe o Ferreiro; Inocente, o
pai de Anita; señor Eugenio, o de Maruja Ruibal;
todos os homes de por aquí(…) Lembro ao señor
Pepe, que era moi alto, baixándose para pegar a
orella á radio”.
Flora Torres, filla de Pepe, o Pacheco
Inocente Filgueira paraba ao regresar das minas
de Fontao, onde tamén traballou José Villaverde,
o irmán de Isolina. E Pepe o Ferreiro seguía coa
emisión ao chegar á casa:
“Papá era moi socialista. Cando daquela se
mercou a radio, polas noites, fáloche xa da unha

da mañá ou así, estaba:
-Sshhh!!!
E mamá dicía:
-Está coa Pirenaica.
E eu pensaba: ‘E quen será esa Pirenaica? Terá
unha amante e mamá tan tranquila??
Porque todo era calade, calade, sh, sh…”
Isabel Ruibal, filla de Pepe o Ferreiro
A que non calou foi Carmen Martínez, a Mariona,
a irmá de Manuel e de Ramón. Non lle doían
prendas en recitar a nómina dos cívicos e en contar
como vía tras as contras pasar ao cura Triñanes
coa pistola no cinto.
E a pesar do medo, Dorinda Cortegoso foi brava
e nunha daquelas noites que se lle presentaron na
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taberna, co seu primo en primeira
fila, de farfantón, colleu a pesa de
dous quilos e encarouse a el:
-Bátocha na cabeza, mecagho na nai
que te pareu! Eu vou para o cárcere
pero ti desapareces.

ISOLINA VILLAVERDE E A
SÚA FILLA LOLA. Arquivo
familiar

E Isolina Villaverde, -que tivo
que vivir día tras día, ano tras
ano, vendo á muller que traizoara
a confianza da súa sogra e lle
mandara ao matadoiro ao home,
sen dicir nin chío-, no velorio
de Benigno Abreu, o home de
Caridad, que no seu día deixara
agocharse do terror a Aurelio na
súa casa, no mesmiño velorio
enfrontouse á delatora:

“Morreu o veciño e había que ir buscar a caixa a
Pontevedra e traela ao lombo. A miña avoa dixo
que ía e a outra, a delatora, dixo que baixaba ela
tamén. Cando tal escoitou, a miña avoa soltou:
-Mirade ben o que facedes. Para abaixo iremos
ben pero ao mellor, cando volvamos, a caixa xa
vén chea.
Nin mirou para ela pero díxollo clariño diante de
toda a xente. E a outra non baixou”.

Era tal o ADN resistente e combativo de Mourente
que Álvarez Castro recolle no seu libro que houbo
un veciño da parroquia, Ramón Otero Alén, de
ideoloxía comunista e afiliado á CNT, que en xullo
de 1940, cando saíu de San Simón tras serlle
conmutada a cadea perpetua, uniuse á guerrilla e
tres anos despois participou na invasión que desde
o Val de Arán realizou a resistencia antifranquista
para intentar derrocar a ditadura. Non sobreviviu.
O seu irmán, Benito Otero Alén, carpinteiro
afiliado á Sociedade de Canteiros, tamén amosou
a súa vea combativa tras ser detido cando o
golpe. Diante do xuíz, con só 19 anos, denuncia
as “malleiras e ameazas de morte que sofre nos
interrogatorios da Garda civil para que declarasen
no sentido que lle indicaban”.
Tamén Heraclio Botana quixo deixar clara cal
era a súa realidade no testamento vital escrito no
cárcere de Vigo o 25 de agosto:
“Declaro no profesar ni practicar ninguna idea
religiosa, por lo que será nula y sin ningún valor
cualesquiera rectificación que se me atribuya a
este respecto, después de mi muerte. Soy completa
y totalmente laico y
como tal muero”10.

María Lores, neta de Isolina Villaverde
Na cruel convivencia con quen delatara e
asasinara o seu pai, a descendencia de Isolina
tamén tivo acenos de denuncia e resistencia.
Lembra a familia que Lola Torres, a filla, máis
dunha vez que se cruzou cun coñecido cívico
da parroquia, cuspiulle. E Aurelio, o menor dos
dous homes, tivo un enfrontamento co fillo dun
falanxista co que traballaba:
“Sempre lle estaba co seu pai a voltas e que se
‘heiche de facer como lle fixeron ao teu pai’. E un
día, serían os anos 60, inchouno tanto que Lelo
agarrouno e díxolle:
-A min levaranme preso pero a ti métote no
forno!
Fartouse de tanto ‘ti es fillo dun rojo’”
María Lores, neta de Aurelio Torres e Isolina
Villaverde

RAMÓN OTERO ALÉN. Arquivo
familiar

Porque ata
no peor dos
tempos houbo
quen mantivo
os seus ideais e
defendeu, ata o
último suspiro, a
xustiza da loita
emprendida
pola xente da II
República. Para
esa Mourente
resistente, que
nos anos 50
ergueu o local da
actual Sociedade
Cultural e
Deportiva sobre

E cando chegou o día que foi o pai dese o que
morreu, non houbo en Mourente quen lle fose ao
enterro:
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“Contábanme a min que cando morreu, como
o fillo traballaba na Celulosa, un compañeiro
del que non era de aquí foi ao enterro e non lle
foi ninguén máis. Non había quen lle sacara o
defunto da casa. E os que estaban na Paloma
saíron á porta:
-Aí o vai, aí o vai!
O pobre do rapaz, que descoñecía a historia, non
entendía que era o que pasaba”.
Maruja Cendón, veciña de Mourente
BENITO OTERO ALÉN, Á DEREITA DA FOTO. Arquivo familiar

as cinzas daquela casa que simbolizaba a unidade
do pobo, e nos 80 volveu loitar contra O Fidalgo,
queden como herdanza as últimas palabras de
Botana, sen dúbida unha das personalidades máis
salientables da historia da parroquia:

NOTAS
1. Conta o historiador Xosé Álvarez
Castro que no ano 34 é detido un
home chamado Constante Tomé
por confundilo con Constante Tomé
Tomé, veciño de Mourente que
participa activamente na defensa
republicana en xullo do 36.
2. Pontevedra nos anos do medo
(Álvarez Castro, Xosé: Edicións
Xerais, páxinas 74 e seguintes).
3. Entrevista realizada por María Lores
Torres
4. Fonte: “De San Simón a Requena,
o periplo dun preso baixo a bota de
Franco”, artigo publicado na Nosa
Terra en 2006 e recollido no blog de
Xan Carballa (www.xancarballa.eu),
5. A información de Manuel e Rafael
Chacón é extraída de Mourente nos
anos do medo
6. Fonte: Xosé Álvarez Castro.
7. Pontevedra nos anos do medo.
8. Refírese a Pilar, irmá de Manuel
Amoedo, asesinado polos cívicos
e esposa de Herminio Coto, que
tamén foi detido pola súa afiliación
comunista.
9. Fonte: Mourente nos anos do medo
10. Textos extraídos de Mourente
nos anos do medo,

“Guardad las actas de nuestro proceso; algún
día será revisado y el mundo entero conocerá el
crimen que con nosotros se comete”.
Que así sexa.

Este texto foi elaborado por Montse Fajardo, do equipo redactor
do programa A memoria das mulleres, coa imprescindíbel
colaboración de María Lores Torres e o asesoramento de Xosé
Álvarez Castro, Luís Bará e Carlos Morgade.
O texto elaborouse en base á bibliografía existente e ás seguintes
entrevistas:
1.- FLORA TORRES TOMÉ.
2.- ANITA FILGUEIRA RIVEIRO.
3.- MARUJA SANTOMÉ TORRES.
4.- MUCHA SANTOMÉ TORRES.
5.- PEREGRINA JUNCAL REBOREDO.
6.- RAMÓN ESTÉVEZ MEIS.
7.- CLARA CASTRO VILLAVERDE.
8.- MARUJA CENDÓN CORTEGOSO.
9.- CARMEN COTO AMOEDO.
10.-CLARA MARTÍNEZ RUIBAL.
11.-JOSÉ CHAN RUIBAL.
12.-ISABEL RUIBAL LEIRO.
13.-CARMEN CASTRO ARAÚJO.
14.-PILAR ARAÚJO ALONSO.
15.-MARILUZ BLANCO
16.-TERESA PARDO BLANCO.
17.- RUTH GARCÍA
18.- MARISA COUTO.
19.-PERE DOBARRO CANNAS
20.-JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ SOLIÑO
21.- TERESA SILVA CORTEGOSO
22.- BENITO DIZ
23.-SITA OTERO FORTES
24.-SOLITA MOURIÑO TOMÉ
25.-LULÚ VÁZQUEZ SILVA
26.-MAYRA TOMÉ DACAL
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