As vítimas silenciadas e esquecidas
Homenaxe ás familias da Pontevedra obreira,
sindicalista e agrarista masacrada polo fascismo

Na capa:
Mulleres na manifestación
do 1 de maio de 1936 en
Pontevedra

A Pontevedra obreira

A homenaxe ás familias da Pontevedra obreira, dos homes e mulleres que
militaron en sindicatos de clase: agrarios, da construción, do mar... é un paso
máis que tiñamos a obriga de dar nesa andaina que comezamos xa en 1999 co
recoñecemento a Alexandre Bóveda ou aos dez asasinados o 12 de novembro.
Porque xunto a eles, na defensa dos valores democráticos que encarnou a
II República, estaba a xente obreira de Pontevedra, que loitaba no mar, na
canteira ou no agro, co mesmo folgo que logo empregaba no sindicato ou
no partido para que a clase alta fose soltando os privilexios que mataban de
fame ás súas familias. E naqueles tres aciagos días de xullo de 1936, mentres
os dirixentes da Pontevedra republicana loitaban no Goberno Civil contra o
fascismo, a xente modesta facíao na rúa cos legóns, cos sachos, con toda a
dignidade de quen ten a razón da súa parte.
Esa loita perdérona pero non sería xusto condenalos tamén ao esquecemento.
Porque a súa defensa dos dereitos que agora sentimos como inherentes a nosa
condición cidadá, custoulles moi caro. Caláronos co cárcere, coas rapas, coa
fame, mesmo coa morte. Caláronos co terror e nós temos a obriga de rescatar
os seus nomes, os seus rostros e sobre todo as súas ideas do esquecemento,
para que nos guíen na loita por unha sociedade máis xusta. Pontevedra non
quere ser cómplice do silencio inxusto con que os actuais gobernos de Xunta
e Estado apuntalan a lousa da vergoña que caeu fai oitenta anos sobre a loita
obreira. Por iso levamos 17 percorrendo con vós unha senda de memoria sen a
cal nunca poderíamos ter chegado a onde estamos. Grazas por acompañarnos
nesta nova viaxe.

Miguel Anxo Fernández Lores
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As vítimas silenciadas e esquecidas
Texto: Montse Fajardo

“A II República (…) abrira un mundo de
esperanzas, de optimismo, de creatividade.
Quitando as oligarquías e sectores nostálxicos
da monarquía, a inmensa maioría da cidadanía
saudou este momento de efervescencia
democrática: a burguesía, porque coidaba
que coas liberdades o país modernizaríase
e superaríanse eivas seculares; os labregos,
porque crían que chegaría por fin a reforma
agraria, a terra sería para quen a traballase e
rematarían os abusos fiscais; e, por último, a
clase obreira, confiada en que mellorarían as súas
condicións laborais. (…) Nada disto importou.
Os sectores de ultradereita, civís, militares e
eclesiásticos, reaccionarios, antirrepublicanos
e antidemocráticos, estaban decididos a pór
fin a esta experiencia democrática. Á Segunda
República, ese novo ser que nacera había
poucos anos, que tivera unha infancia difícil,
non se lle daría a oportunidade de medrar, de
desenvolverse, de madurecer. O totalitarismo, o
fascismo, estaba resolto a experimentar no Estado
español o que logo aplicaría en Europa: ditadura,
terror, despersonalización, militarismo”.
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Este fragmento do texto co que o historiador
Carlos Pereira prologou a edición galega de O
que fixeron en Galicia 1936 explica moi ben a idea
de que o golpe militar buscaba acabar coa loita
de clase e non co suposto caos que provocara
o réxime republicano, como durante moitas
décadas defendeu a propaganda franquista. A II
República quería acabar cos privilexios das clases
dominantes, que seguían medrando coa fame e a
opresión das baixas, e nesa arela xogaron un papel
fundamental os movementos obreiro e agrario.
Por iso, a cruenta represión que desde os últimos
días de xullo do 36 se viviu en Pontevedra tivo no
punto de mira, como pasou no resto de Galiza e do
Estado, a dirixentes sindicais e políticos así como a
ducias de persoas afiliadas a ambos movementos.
O asasinato, o cárcere, o agocho que padeceron
agravou ata a extenuación esa situación de miseria
nas súas familias á que precisamente intentaban
por fin. Mais a pesar do tempo que pasou desde
o levantamento reaccionario e o retorno da
democracia, o seu sacrificio mantense en boa
medida no esquecemento.

Esa é a razón desta homenaxe: rescatar algúns
dos nomes, das ideas, dos rostros desas persoas
de perfil menos coñecido que compartiron a loita
por unha Pontevedra máis xusta con outras máis
recordadas no tempo, como Alexandre Bóveda, os
Zbarsky ou os mártires do 12 de novembro. Nunca
estarán todas, pero coma sempre agardamos que
a lembranza individual sirva como recoñecemento
e homenaxe colectiva a cada unha delas e ás súas
familias.
OS MOVEMENTOS DA CLASE
TRABALLADORA
No rigoroso estudo sobre a situación política
no momento do golpe de Estado que recolle
o historiador Xosé Álvarez Castro no seu libro
Pontevedra nos anos do medo e no blog do
mesmo nome, explícase que durante a II República
as organizacións obreiras e agrarias, así como as
xuvenís, actuaban baixo o control de socialistas
e comunistas, que compartían espazo, na
esquerda cualificada como “revolucionaria”, cos
anarquistas. É de xustiza facer mención á CNT e
a militantes como Sebastiana Alonso Tortajada
-que sufriu penas de prisión como castigo pola súa
participación nas protestas das conserveiras-, pero
o certo é que en Pontevedra era especialmente
significativa a influencia de socialistas e
comunistas, especialmente de estes últimos que
Álvarez explica polo propio desenvolvemento do
PC. Este partido rexistrou unha importante suba na
militancia de Pontevedra durante 1936, e contaba
con dirixentes do prestixio dos irmáns Gama
Casalderrey, Pastor Torres ou García Filgueira, o
que lle proporcionou a capacidade de controlar
sectores tan importantes como a Federación
Obreira local que presidía o propio García Filgueira,
alcalde en funcións no momento do golpe tras o
nomeamento do electo, Bibiano Fernández OsorioTafall, como subsecretario de Gobernación.
O comité da Federación Local de Trabajadores
La Invencible, que comprendía as sociedades
de albaneis, barbeiros, canteiros, carpinteiros,
camareiros, choferes, dependentes, ebanistas,
xastres, tranviarios, metalúrxicos ou panadeiros,

xa elixira a García Filgueira como presidente en
novembro de 1935, e nomeou como secretario
a Manuel Martínez Vázquez, o Marión, que
ocupaba daquela a secretaria xeral do poderoso
sindicato da construción, do que tamén era
dirixente Manuel Ruibal López, secretario xeral da
Confederación General de Trabajadores Unitaria
(CGTU).
É importante poñerlle nome aos ocupantes das
estruturas directivas dos sindicatos, porque
significa, en boa medida, nomear ás vítimas
da persecución fascista xurdida do golpe do
36. Repítese no caso dos mariñeiros, -cuxa
organización estaba liderada polo tamén
comunista Ricardo Fariña Torres, veciño da
Moureira-, e por suposto no agro, que tiña como
principal referente ao propio Manuel Gama. Por
Álvarez Castro sabemos que Gama fora fundador
da entidade recreativa e cultural Juventud
Lerezana e alma máter da Caja Rural de Lérez,
e que no momento do golpe era presidente da
Cámara Agraria e tenente alcalde do concello
de Pontevedra. Non consta a súa afiliación ao
PC pero compartía esta ideoloxía pois chegou
a ser candidato do partido nas eleccións xerais
de 1933. Os seus irmáns Alejandro e Faustino
pertencían á Federación Cultural Deportiva
Obrera de España, tamén na órbita comunista,
xunto a outros nomes como Eugenio Urtaza,
Manuel Buján, Julio Rey ou Emilio Villar.
Non só os cadros dirixentes senón tamén a
militancia de base sufriu as consecuencias da
barbarie fascista, incluídas moitas mulleres que
no período de liberdades republicano empezaron
a implicarse na loita sindical. Mulleres como as
veciñas de Lourizán Asunción Vilas, A Vidala
ou Emilia Carril, A Lamboira, que foron rapadas
pola busca de melloras na lonxa de Marín e nas
conserveiras. Asunción Vilas mesmo estivo presa
no cárcere de Pontevedra e na durísima prisión
vasca de Saturrarán. A súa represión é a máis
evidente pero en realidade todas as mulleres
acabaron presas nunha sociedade, a franquista,
na que non tiñan cabida fóra do fogar.
A comarca de Pontevedra, segundo destaca o
historiador local, tiña unha longa tradición na
organización de sociedades agrarias xa que a
Sociedade de Agricultores de Lérez fundada en
1896 foi pioneira en Galiza. Na República, estas
sociedades estaban agrupadas na Federación
Comarcal Agraria, que socialistas e comunistas
loitaban por controlar, pero cuxa orientación
decantábase tamén cara a estes últimos. Un dos
seus líderes foi Juan Magdalena, paseado na
Gándara aos 36 anos. Outro importante dirixente
sectorial era José Gallego Acuña, concelleiro
pontevedrés pola candidatura agrario-obreira
no 1931, vicepresidente do comité organizador
do congreso agrario de 1935 e un dos dous
representantes, xunto a Víctor Moldes Carro, que
tivo a Comarcal no comité electoral da Frente

Popular. Ambos foron asasinados tras o golpe de
Estado.
O acoso sobre as persoas que intentaron
organizar á clase traballadora na loita polos seus
dereitos foi total, deixando claro que era ese, e
non o suposto caos que orixinara a República,
o inimigo a bater polo fascismo. O franquismo
amosou especial xenreira contra quen quería
mellorar a vida das clases menos favorecidas ben
a través dos dereitos laborais ou ben a través da
educación, e de aí a saña con que se perseguiu
a sindicalistas e mestres. Non se escatimaron
forzas para rematar coas esperanzas que a xente
humilde puxera na II República, e iso supuxo un
alto custo para moitas familias pontevedresas.
A FAMILIA GAMA

Manuel Gama

Alejandro Gama

Custodia Gama

Como dixemos,
os irmáns Gama
Casalderrey eran un
referente nesta loita
e son tamén unha
referencia ineludíbel
á hora de falar de
represión. Cinco
dos seis irmáns, tres
homes e as dúas
mulleres, sufriron
as consecuencias
do golpe. Manuel e
Alejandro coa prisión
e Custodia coa
detención e posterior
rapa e sometemento
a humillacións
como o varrido das
principais rúas da
cidade cun cartel que
dicía: “Comunista”.
A súa irmá Adelina
eludiu a detención
embarcando
co posto,
inmediatamente
despois do golpe,
nun mercante inglés
que a levou a Bos
Aires. Deixaba
atrás un negocio
próspero, ao home,
Antonio Lorenzo
Codesido, e a tres
fillos: Foro, Teresa e
Antonio. Demasiadas
renuncias para
manter a calma e
nada máis chegar
ao exilio arxentino
foi ingresada nun
sanatorio mental no
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Mercedes
Magdalena e os fillos
antes de reunirse no
exilio co home

Juan Magdalena coa familia

Faustino Gama e a
súa moza, Estrella
Portela

que estivo recluída dous
anos. O quinto irmán,
Faustino, foi fusilado
o 28 de decembro de
1936. El e o seu irmán
Alejandro agocháranse
tras o golpe e para
intentar que delatara o
seu paradoiro, foi que
detiveron e torturaron
a Custodia. Non o
conseguiron e foron a
pola moza de Faustino,
a veciña de Salcedo
Estrella Portela, á que
raparon e tatuaron a
fronte. Tampouco os
delatou, pero cando
Tino a viu sen pelo
e coa pel mancada
entregouse para
evitarlle máis danos e
asasinárono.

Ademais, os Gama
foron sometidos
a duras multas
económicas e as súas
propiedades, incluídos
dous ultramarinos,
Adelina Gama e o seu home
fóronlle incautadas.
Tras o golpe, axiña foi
detido Manuel, tenente alcalde do Concello, que
permaneceu en prisión ata o 18 de xaneiro de
1938. Dous meses despois volven levalo preso e
o 13 de xullo sométeno a Consello de Guerra, no
que o condenan a morte. A pena sería reducida a
reclusión perpetua primeiro e a doce anos despois.
Sae en liberdade no ano 1943, sete despois do
golpe militar, e xa gravemente enfermo.
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Máis longo foi aínda o periplo polos cárceres
de Alejandro. Tras o golpe estivo case dez anos
agochado nunha casa da familia, á que Custodia
lle levaba alimentos e roupa. Permaneceu
oculto ata 1945, data na que se entregou. Foi
condenado a vinte anos que logo lle conmutaron

a tres para posteriormente ser indultado. Mais
todo o sufrimento da súa familia confirmouno na
necesidade de loitar contra o ditador, e en 1946
acepta o encargo do Partido Comunista para
reorganizar a estrutura na Coruña, xunto a outros
pontevedreses como Emilio Villar ou Rogelio
González. Por esta actividade é detido xunto
a varios compañeiros en xaneiro de 1947. Na
comisaría sufre torturas e na madrugada do 24 de
xaneiro tírase polo oco da escaleira.
Pola súa actividade clandestina na Coruña, o fiscal
pide tamén a pena de morte. O tribunal condénao
a trinta anos de reclusión. A súa familia fixo
trámites nos consulados de Arxentina e Uruguai
para evitar a pena máxima e finalmente, Alejandro
cumpriu máis de trece na prisión central de Burgos.
Cando queda libre marcha un tempo ao estranxeiro
e ao volver monta con Custodia un posto de
ultramarinos na praza de Pontevedra. Nunca deixa
de estar vixiado:
“Aínda despois, cando Franco ía pescar a
Pontevedra, metían a Alejandro no cárcere e
tíñano alí vinte e catro ou corenta e oito horas ata
que Franco marchaba”.
Foro e Gonzalo Lorenzo, netos de Adelina Gama
Aínda que Alejandro morre xa en democracia, non
deixan entrar os seus restos pola porta dianteira do
cemiterio. Por decisión propia a súa tumba non ten
placa ningunha.
Nos primeiros días de agocho, Alejandro Gama
estivo acompañado por Juan Magdalena García, o
líder da Federación Comarcal Agraria, pero nunha
redada Magdalena é apresado e o seu cadáver
aparece na Gándara o 10 de setembro de 1936.
Tralo seu asasinato, os seus irmáns Severino e
Ángel e o home da súa irmá Mercedes, Constante
Estévez Casalderrey, foxen a Portugal e desde
Lisboa exílianse a Bos Aires, a onde tamén viaxará
a propia Mercedes cos fillos.

A FAMILIA MÉNDEZ
Nas familias traballadoras, a loita polos dereitos
laborais era case unha obriga para fuxir da
miseria e alimentar as criaturas, e por iso, tras
o golpe, houbo moitas nas que a represión
afectou a distintas ramas da liñaxe. Hai que ter
en conta, ademais, que o fascismo non só atacou
ás persoas que directamente participaban da
actividade política ou sindical senón tamén ás
súas familias polo mero feito de selo. Isto foi
especialmente gravoso para as mulleres, que,
como vimos no caso de Custodia Gama ou
Estrella Portela, mesmo foron utilizadas como
chantaxe para atopar os fuxidos.
Un exemplo desta represión múltiple sobre
familias é a dos Méndez, emparentada co
dirixente agrario José Gallego Acuña pola

Manuela Gallego Peleteiro, á dereita da foto

estrada que o propio Gallego ordena construír
como concelleiro e despois de torturalo con
saña durante tres días, asasinárono e deixaron
o seu cadáver mutilado na ponte pequena de
Ponte Sampaio, sen permitir que a súa familia o
trasladara a Salcedo. Segundo a memoria oral,
cortáronlle os xenitais
e metéronllos na
boca. Foi identificado
pola zapatilla que
estaba obrigado a
calzar nun pé que
mancara.
O seu xenro Emilio
Méndez propuxéralle
fuxir ao monte coa
súa cuadrilla pero el
non quixo. “Nin que
foramos carneiros,
non nos van matar
como se fosemos
animais”, dixo, e
quedou na casa.
Fórono buscar esa
mesma noite. A
súa familia mirou
José Gallego
por el nos cuarteis
porque dixeran que
ía dar unha pequena
declaración e axiña volvía pero xa non o atopou.
Cando foron por el, a súa muller, Josefa Peleteiro
Rial, queixouse de que non eran horas para
levar a ninguén facer declaracións e déronlle tal
malleira que lle mancaron o fígado e morreu aos
cinco anos do mal infrinxido.
Despois de matarlle ao pai, Manuela Gallego
marchou unha tempada a Raxó, porque tiña
medo das represalias non só pola significación
dos seus, senón tamén por parir un fillo de
solteira e non telo bautizado. Alí falou cun cura
que coñecía e, desbotando as súas ideas,
bautizou ao pequeno. Pasado un tempo,

relación da súa filla Manuela con Emilio Méndez
Montes, con quen no 36 tiña un neno de dous
anos: José. Emilio Méndez estivo tras o golpe
fuxido no monte con dous dos seus curmáns,
Emilio Peón Méndez e Manuel Méndez Acuña,
e outros importantes dirixentes como Manuel
García Filgueira e Pastor Torres Paz. Ademais do
seu sogro, José Gallego, foron asasinados polos
fascistas o seu curmán, Manuel Méndez Acuña
e o seu tío Manuel Méndez Montes, este último
na mesma redada que lle custou a vida a outro
destacado militante obreiro: Juan Manuel Gómez
Corbacho.
José Gallego Acuña foi asasinado aos 49
anos. Na madrugada do 24 de agosto de
1936 os cívicos fórono buscar á súa casa da
Ruibal, metérono nunha camioneta aparcada na

Emilio Montes, á dereita, con outros
homes que estiveran agochados
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volveu á Ruibal e durante anos -axudada polo
pequeno José- converteuse en apoio do grupo
de fuxidos no que estaba o seu home, Emilio
Méndez Montes. Contan persoas achegadas a
ela que Manuela sempre dicía: “Xa que mataron
ao meu pai, vou axudar aos rojos en todo o que
poida”, e cando facía mal tempo metía aos do
monte na adega, preparada con bocois partidos
en dous por se había rexistros e tiñan que
ocultarse.
Emilio foi detido no lugar da Carballa, na vivenda
de Dolores López e a súa filla Juana con quen
tamén tivo dúas fillas. Segundo a familia desta,
foi a nai de Emilio quen
lle pediu que o axudara.
Atopárono alí en posesión
dunha pistola, seis anos
despois do golpe, o 10 de
abril de 1942.
Foi xulgado e condenado
a 30 anos, aínda que logo
reducíronlle a pena e foi
indultado, segundo a familia
pola intercesión de Manuela,
que traballaba nos Praceres
e tiña moi boa relación coas
monxas. Estivo preso en
Figueirido e tras o Consello
de Guerra foi desterrado,
permanecendo seis anos en
Asturias.

Estrella Pintos

Tamén outros dos fuxidos
como Emilio Peón Méndez
ou Pastor Torres Paz
sufriron importantes
condenas de cárcere.
E algúns do grupo,
como Manuel Montes
Acuña, non chegaron ingresar en prisión pero
quedaron marcados pola dura experiencia no
monte: “Era un tema bastante doloroso para el,
do que non falaba moito”, explica a súa neta.
Tan doloroso que invadiu os seus pesadelos
dos últimos anos, cando unha trombose lle fixo
perder o sentido e provocoulle delirios:
“Aí démonos conta do medo que pasara.
Nos seus delirios falaba diso… Esconde, ai
veñen, esconde! Todo era medo. (…) Dixo
que fora moi triste, moi duro. Polo que el
contaba pasárono mal. O tempo que estiveron
agochados foi terríbel. Sen comer, sen beber…
Despois dicíanlle que non tiña porque terse
escondido… Saíu, presentouse e nunca estivo
preso”.
Maite Montes Peleteiro, neta de Manuel
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Volvendo á familia Méndez, os dous Emilios
(Peón Méndez e Méndez Montes) eran curmáns
e Peón era irmán de Manuel Méndez Acuña,

tamén paseado. Non coincidían os apelidos
porque a súa nai, Manuela Méndez Acuña,
tívoos de solteira e o pai recoñeceu e deulle
o apelido ao maior, Emilio Peón, pero non ao
pequeno que polo tanto conservaba os apelidos
da nai. A memoria oral recolle que os dous
irmáns estiveron fuxidos no monte pero que
Manuel decidiu volver á casa para estar coa súa
compañeira, Estrella Pintos Iglesias, que estaba
embarazada por terceira vez. Tiñan dúas nenas:
Concha de cinco anos e Gloria, de tres. Emilio
Peón contou na entrevista concedida a Aurora
Marco, que se recolle nas actas do Congreso A
Galiza de Bóveda, que uns coñecidos lle dixeran
ao seu irmán que se se entregaba non lle ía
pasar nada, que apenas estaría uns días no
cárcere. Sen embargo, o que lle agardaba era
arrepiante, segundo o relato de Milagros Viegas
Pintos, unha das fillas que Estrella tivo no seu
segundo matrimonio:
“El tiña amigos agochados polo monte e de
noite íaos afeitar. E alguén, hai quen di que
ata da propia familia, delatouno. Entón foron
de noite á casa, cívicos con botas e cans.
Estaban deitados. O pai foi á cama das nenas,
darlles un bico e despedirse delas. Leváronos
aos dous. A miña nai contoume que os cívicos
chegaran de noite, chamaran á porta, a sogra
abríralles e cando os levaron quedara coas
dúas nenas chorando (…) Levaron á miña
nai, levárono a el a un camión, puxéronos
nun cuarto: a miña nai nun lado e el noutro,
véndoa, para que el sufrira porque seica a
adoraba. El vía como mallaban nela e ela vía
como lle pegaban a el, que ata lle meteron un
Emilio Peón Méndez, primeiro pola dereita

ferro polos ollos. Fixéronlle mil salvaxadas
e logo matárono. A miña nai salvouse.
Atendeuna un médico e salvouna pero da
malleira perdeu o bebé”.
Milagros Viegas Pintos, filla de Estrella
Manuel foi torturado con saña e asasinado tras
ser paseado pola contorna cunha coroa de
espiñas. Emilio contou a Aurora Marco que o
mataron en Verducido pero o seu cadáver nunca
apareceu.

que o primeiro ano el e Pastor andaron polos
montes de Castiñeiras: “Durmiamos nos sitios
máis raros, por exemplo, enriba dun carballo
moi tupido. Estaba prohibido roncar”. Logo
refuxiáronse na casa da nai de Pastor, Teresa,
e alí estiveron, enterrados dous anos no tobo
escavado no chan da adega, onde non tiñan nin
espazo suficiente para permanecer de pé.

Teresa Paz, co home e netos

Lali Carro e Pastor Torres

Pastor Torres

Co tempo, Estrella contoulle o asasinato de
Manuel tanto ás dúas fillas que tivera con el
como ás dúas nacidas do segundo matrimonio,
Isabel e Milagros, pero non era un tema do que
adoitase falar:
“Mamá contar contou pouquiño porque o pasou
mal. El era o seu primeiro amor, e o primeiro
amor nunca se esquece”
Milagros Viegas Pintos, filla de Estrella
A lembranza vivía nela e a súa filla lembra que
cada vez que ían a Salcedo e pasaban por
aquela casa que tiña un castiñeiro na porta,
Estrella comentaba: “Aquí vivía a miña sogra,
aquí vivín eu”. E pouco máis daqueles malos
tempos, só unha frase que lle repetía unha e
outra vez ás fillas, como unha súplica: “Que
nunca pasedes o que pasei eu na guerra”.
Emilio Peón Méndez tivo mellor sorte, se se
lle pode chamar así ao feito de permanecer
durante máis de dous anos agochado nun
tobo habilitado na adega de Teresa Paz, a nai
do seu inseparábel compañeiro, Pastor Torres
Paz, outro daqueles nomes que destacaban
na esquerda “revolucionaria” da II República.
Estiveron agochados desde o golpe militar ata o
15 de maio de 1939, após de que Gómez Cantos
fixera o chamamento a todos os fuxidos que non
tiveran delitos de sangue.
Na entrevista a Aurora Marco, Emilio conta

A experiencia pasada non lles impediu seguir
coa loita e en 1948 ambos foron detidos polo
seu traballo clandestino dentro do PC. Pastor
permaneceu retido ata o 18 de decembro de
1949. Daquela xa estaba casado con Eulalia
Carro, -sobriña por liña materna doutro
sindicalista
paseado en
Vilaboa: Abelardo
Sobral- e decidiu
abandonar a loita
antifranquista.
Emilio non. En
xuño de 1948
foi xulgado e
condenado a seis
anos de prisión,
(que quedaron
en tres tras
redimir a pena
Manuel Méndez Montes
por traballo na
prisión de Dueso)
e a comenzos da década dos
50 volverían detelo pola súa
militancia antifranquista.
A presión sufrida pola familia
Méndez ten aínda outra
ramificación, xa que o curmán
de Manuela Méndez Acuña,
a nai de Emilio e Manuel,
tamén foi asasinado polos
fascistas no lugar da Torre, en
Salcedo. Chamábase Manuel
Méndez Montes, era desa
Manuela Acuña
parroquia, estivera emigrado
en América, e tamén pertencía
ao movemento sindical, pois
era dirixente da Federación Obreira de Marín.
Manuel morreu calcinado despois de que cívicos
e gardas civís prenderan lume ao alboio no que
se agochaba xunto a outra destacado militante
de esquerdas: o chofer da liña de Cangas, Juan
Manuel Gómez Corbacho. Foi na noite do 12 ao
13 de decembro de 1936.
Manuel estaba casado con Manuela Acuña
Iglesias e tiñan tres fillos xa adultos: Germán,
América e Remigio. O alboio no que se agochaba
era propiedade de Consuelo e Ramón Acuña,
irmáns da súa muller. Ambos foron detidos na
casa esa mesma noite e xulgados na mañá
seguinte, a do domingo 13 de decembro. No
consello de guerra sumarísimo condenáronos
a pena de morte. Fusiláronos ao día seguinte,
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Juan Manuel Gómez Corbacho

Elvira Lodeiro

ás catro da mañá, na avenida de Monte Porreiro.
Consuelo tiña 60 anos e Ramón 42.

Elvira, coas súas fillas Pilar e Manolita

Nos crimes de Salcedo, Manuela Acuña Iglesias
perdeu ao home e a dous dos seus irmáns. Conta
o seu neto, Manuel Estévez Méndez, que ademais,
o mesmo día no que lle plantaron lume ao alboio os
cívicos tamén lle roubaron aos Acuña todo o que
tiñan: gando, viño… leváronllo todo.
Cando Manuel foi asasinado, Manuela foi vivir
coa súa filla América, que xa tiña 26 anos, e co
home desta, Andrés Estévez Crespo, manténdose
fundamentalmente do agro.
Foi a propia América quen, á noite seguinte ao
asasinato do seu pai, foi buscar os seus restos
calcinados e levounos a Lourizán nunha caixa na
cabeza. Fixo o traslado de noite para que ninguén
a mirase.
Consuelo tamén deixou un orfo, un adolescente
chamado Manuel, que tivera de solteira. Tras
o asasinato da nai, foi atendido pola súa tía
Manuela e a súa curmá América, pois tiña unha
discapacidade e non podía valerse por si mesmo.
O día que os cívicos fixeron a batida Manuel
estaba na casa e, segundo conta a súa familia,
déronlle unha malleira pensando que finxía a súa
discapacidade. Despois soltárono e seguírono polo
monte para ver se finxía ou non.
Os Acuña Iglesias tiñan un cuarto irmán, Francisco,
e os cívicos tamén foron buscalo. Non o levaron
grazas á intercesión dun sacerdote pero a súa filla
Peregrina lembraba volver da escola e ver a súa
casa rodeada polos gardas.
A FAMILIA GÓMEZ LODEIRO
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Os crimes de Salcedo tiveron outras dúas vítimas:
Juan Manuel Gómez Corbacho e a súa muller,
Elvira Lodeiro González.

Petra Calleja, con Manolita e
a súa propia filla, Margarita

Gómez Corbacho era un coñecido activista de
esquerdas. Explica Álvarez Castro en Pontevedra
nos anos do medo que xa fora xulgado en
consello de guerra sumarísimo no ano 1934,
acusado de fabricar bombas con botellas de
líquidos inflamábeis nos sucesos de outubro.
Conmutáranlle a pena de morte pola de prisión
e fora posto en liberdade tras o triunfo da Fronte
Popular. Cando se produce o golpe militar forma
parte da resistencia e tras o triunfo dos sublevados
permanece agochado ata o seu asasinato o 12
de decembro. Ao parecer, foi tiroteado cando saíu
do alboio incendiado, presentando batalla aos
asaltantes.

Na casa dos Acuña Iglesias estaba a súa
muller, Elvira Lodeiro González, que tamén foi
condenada a morte no consello do día seguinte,
pero dixo que estaba embarazada e conseguiu
un aprazamento. Porén, foi fusilada na tarde
dese mesmo sábado, 19 de decembro, tras
asegurar os fascistas que o recoñecemento
médico descartara o estado de gravidez.
Matárona con 28 anos e dúas fillas: Pilar, de cinco
anos, e Manolita que tiña tres. As nenas ficaron
separadas para sempre. Á maior foi criada en
Arxentina por unha irmá da súa nai. A pequena
en Galiza pola familia do socialista Mauro
Caballero, que tamén estivo meses agochado nun
oco improvisado na cociña da súa vivenda de
Pontevedra.
Elvira non sabía escribir pero momentos antes de
ser asasinada pediulle ao capitán do pelotón que
a ía fusilar que lle escribise unha carta á Mauro
Caballero pregando que el e a súa muller, Petra
Calleja, se ocupasen de Manolita. Así o fixeron,
criándoa como se fose unha filla máis, aínda que
manténdolle os apelidos dos seus proxenitores:
“Eu nunca esquecín
quen era e sempre
mantiven os meus
apelidos. Papá e
mamá dixéronme:
‘Non che imos
quitar os teus
porque os teus pais
eran boas persoas
e merecen que leves
os seus apelidos’. E
así quedei.”
Manuela Gómez
Lodeiro, orfa de
Elvira

Albino Sánchez, Perrita,
á esqueda na foto

A FAMILIA
SÁNCHEZ
CASALDERREY

Gómez Corbacho
tivo relación no Centro Obreiro con outros
traballadores cuxa loita os converteu en vítimas
do fascismo como Manuel Amoedo Nogueira
ou Albino Sánchez Leiro, alcumado O Perrita.
Outros dous nomes que sen dúbida non teñen o
recoñecemento axeitado, como atinadamente se
denuncia no blog Pontevedra nos anos do medo
nun artigo dedicado a Amoedo:
“Logo do golpe militar, a súa moza e familia
prepáranlle un escondite en Xeve nun pozo
ou mina en desuso e tapado con toxo. Os
falanxistas e a Garda Cívica, con Víctor Lís
ao mando, buscan pola zona, interrogan,
ameazan... As malleiras e o feito de rodear
con gasolina á súa moza para prenderlle
lume, conseguen que algún familiar da mesma

confese o paradoiro. A moza nunca perdoaría a
delación e marchou da casa. Logo de torturalo,
é asasinado sen que conste en ningún rexistro,
agás na memoria das xentes. Tiña 24 anos”.
Xosé Álvarez Castro
Albino Sánchez, veciño de Lérez de 28 anos de
idade, tamén foi fusilado o 17 de abril de 1937.
A súa familia di que tras meses fuxido decidiu
entregarse confiado nas promesas de salvación
do párroco, Leandro del Río:
“Din que foi por el que o mataron. Que dixo
na igrexa: ‘o primeiro que se presente ante min
será salvado’, presentáronse o meu sogro e dous
máis e matáronos
aos tres”
Dolores Agulla,
nora de Albino
Sánchez
Albino tivera
dous fillos coa
súa compañeira,
Carmen Casalderrey:
Francisco tiña sete
anos e a pequena
Carmen, tres.
Momentos antes
de ser fusilado
casaron no cárcere
Carmen Casalderrey e o seu fillo Francisco
en presenza do seu
fillo maior. Francisco
tamén acompañou á
súa nai ata a ponte do Burgo e xuntos viron pasar
a camioneta que levaba ao seu pai ao paredón
da avenida de Bos Aires. Ao pouco escoitaron
os disparos que acababan coa súa vida. Albino
déralle ao fillo en herdanza a súa chaqueta e sete
pesetas “para que merques unha bicicleta e non
teñas que ir andando a visitarme ao cemiterio”.
Deixou tamén unha carta onde lle pedía á súa
nai que non os criara no odio máis tampouco no
esquecemento:
“Querida compañera:
Mi mayor satisfacción en estos momentos en
que la vida puedo decir que ya no existe para
mí, es que la injusticia de los que fuera de toda
ley se han erigido en jueces no pueda nunca
alcanzarte. Preserva a nuestros hijos de tales
injusticias y no les inculques el odio, pero si, el
día de mañana, después de enseñarles cual es su
deber con los semejantes, diles quienes han sido
mis asesinos”
Fragmento da carta do Perrita a Carmen
Albino foi enterrado nunha foxa anónima en San
Amaro e aos cinco anos Carmen pagoulle ao
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enterrador para sacar os seus restos ás agachadas
e ocultalos no panteón familiar. Coa primeira
pensión de viuvez que cobrou, xa en democracia,
comprouse o anel de voda que nunca tivera e un
nicho onde enterrar sen agochos ao seu home.
Tras enviuvar no mesmo día que casara, dedicouse
ao estraperlo con Portugal. Traía azucre, café,
pastas e outros produtos que logo vendía nas
feiras do Deza, onde tamén deixaba os beneficios
mercando a carne que logrou que nunca entrase a
fame naquela casa que empezara a preparar cando
aínda vivía o seu home e que tras anos de traballo
logrou habitar, habilitando ventás e colocando unha
manta onde tiña que estar a porta de entrada que
non podía pagar.
Polo contrabando co país veciño chegou a sufrir
penas de prisión, mentres que a súa filla pequena,
con só 17 anos fuxiu da gris posguerra española
cara a unha Cuba da que aínda non regresou.
Con Albino Sánchez foi fusilado Víctor Moldes, a
quen xa nos referimos como dirixente destacado
do agrarismo pontevedrés. De novo por
Álvarez Castro sabemos que era presidente da
Federación Comarcal Agraria e da patronal do
gremio de Ultramarinos e que a súa defensa dos
campesiños remontábase xa a antes dos anos
vinte. Participara na campaña electoral da Fronte
Popular, compartindo mitins con outras figuras
destacadas como García Filgueira, Víctor Casas
ou José Echeverría. Tras o golpe militar, refúxiase
no monte Castelo, segundo as súas propias
declaracións con outros coñecidos dirixentes da
esquerda como Alejandro Gama, e logo diríxese
a Padrón e regresa a Pontevedra por Vilanoviña.
Alí permanece varios días antes de chegar a Lérez
onde o 15 de setembro é detido polos cívicos
de Víctor Lis. Álvarez Castro explica que foi unha
entrega pactada a través do cura de Lérez que o
tivera uns días agochado no mosteiro.

lograron dar co paradoiro do Louro pero a presión
sobre a súa familia foi continua, segundo relata a
filla doutra das súas irmás, Olivia:
“Chamaban á porta e eran os cívicos e os
falanxistas. Todos viñan con escopetas e non
viñan un ou dous, ao mellor viñan 13 ou 14. No
barrio eramos poucas as familias perseguidas:
a do señor Juan, moi boa persoa, que estivo
escapado e agochado nun oco que fixo baixo a
cama, e despois a miña: O meu pai, o meu tío, os
meus primos -que terían 24 e 27 anos- e as miñas
primas que tamén eran novas e… madre mía,
queríanlles cortar o pelo”.
Ramona Domínguez, sobriña de Ricardo Fariña
Ricardo estivo tres anos no tobo, ata que o
gobernador civil Gómez Cantos alentou a
entregarse a quen non tivera delitos de sangue.
Foron tres anos moi duros para a súa muller, Rosa,
que co seu traballo de modista tivo que manter
soa aos seis fillos, catro que parira e dous que
recolleran naquel fogar humilde. Facía pantalóns
por encargo dos xastres e traballaba para a fábrica
de Regojo, como tamén facía a súa cuñada Olivia
e as súas sobriñas Florinda e Lola, xa mociñas
e ameazadas un día si e outro tamén coa rapa.
Os catro fillos de Dolores Fariña, outra irmá do
Louro, estiveron perseguidos: Florinda e Lola e
tamén Pepe e Modesto, alcumados Os Torreiros,
buscados pola súa ideoloxía esquerdista desde o

O 16 e 17 de febreiro celébrase o Consello de
Guerra onde, entre outros, son condenados a
morte tanto el como Albino Sánchez O Perrita e
ambos son fusilados dous meses despois.
A FAMILIA FARIÑA
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Tamén chegou a represión ás asociacións
pontevedresas de traballadores do mar. Como
dixemos, o referente neste eido era o veciño
da Moureira Ricardo Fariña Torres, alcumado O
Louro. Fora un dos propulsores da confraría de
pescadores e, segundo os propios informes dos
golpistas, participara na defensa do goberno civil
tras o golpe militar. Consciente de que a súa vida
corría perigo, tras os primeiros días de confusión
agachouse na cheminea da casa da súa irmá máis
vella, Faustina Fariña, que mesmo mandou ao seu
xenro traballar fóra para que os netos non andaran
polo medio, que eran moi pequenos e temía
que non gardaran o segredo. Os falanxistas non

Faustina Fariña tiña agochado
ao seu irmán Ricardo, o Louro

Olivia Fariña co seu home, Maximino Domínguez, e a súa filla, Ramona

mesmo momento do golpe. Agocháronse na casa
da súa avoa paterna e a familia cre que alguén os
delatou porque unha noite apareceron os cívicos
na casa e tiraron a porta abaixo. A Pepe collérono
e Modesto saltou polo muro e escapou.
Un amigo da familia ben relacionado co réxime
mercou aos cívicos salvocondutos que salvaron
aos irmáns da morte e as malleiras pero non
do cárcere nin da fronte. Primeiro estiveron
presos en Pontevedra, logo foron trasladados
ao Lazareto de San Simón e de aí Modesto foi
enviado a loitar contra as ideas que mamara no
fogar dos Fariña. Outro dos sobriños de Louro,
Tomás, que vivía co seu avó paterno desde a
morte do seu pai, Fausto Fariña, tamén marchou
á fronte de Guadarrama:
“Marchou con outros rapaces para a guerra e
cando chegaron alá déronlles un capote e un
fusil e non o sabían nin manexar. A miña nai
volveuse tola a presentar papeis dicindo que era
menor e que mantiña el ao avó, para traelo de
volta. Chegou á casa cheo de piollos”.
Ramona Domínguez, sobriña de Ricardo
Fariña
Lola e Florinda tiñan boas amizades entre os
gardas e ás veces que as foron buscar para
rapalas negáronse a ir a cuartel ningún a menos
que fosen detelas policías e así, por moito
que rabiaron algúns falanxistas, as Torreiras
conservaron o pelo e aínda se deron o gusto de
dedicarlles algún que outro corte de mangas.
Foi Florinda a que acompañou ao Louro cando
se entregou ás autoridades tras pasar tres anos
na cheminea da irmá, e aínda quedou preso outra
media ducia de anos. En total nove, nos que
Rosa tivo que saír adiante soa.
Pasoulle o mesmo a Olivia Fariña, a nai de
Ramona. O seu home, Maximino Domínguez,
tamén estivo preso, segundo a súa filla, máis pola
relación de parentesco cos Fariña que pola súa
propia ideoloxía. Fixéronlle un consello de guerra
e o fiscal chegou a pedir pena de morte. Librouse
do paredón pero foi trasladado a Pamplona
e pasou preso aproximadamente tres anos,
chegando a participar na fuga que se levou a
cabo o 22 de maio de 1938:

“Algúns fuxiron para Francia, outros
morreron afogados e o meu pai ten
contado que el pasou días e días no
monte, que andaba escapando polas
veigas e que ata comía as follas das
uvas, pero que aos que, coma el,
non pasaron a Francia, colléronos e
metéronos presos no soto a escuras...
non sei cantos días estiveron sen ver
a claridade pero dixo que ata algún
quedara cego ao saír”.
Ramona Domínguez, sobriña de
Ricardo Fariña

Mais despois diso, o seu pai apenas tardaría seis
meses en regresar á casa, grazas de novo aos
contactos que tiña Florinda cuns militares de alto
rango de A Coruña.
FAMILIA TORRES
VILLAVERDE
E se o referente
sindical do mar era
Ricardo Fariña, o dos
canteiros era Aurelio
Torres Lorenzo, veciño
de Mourente. Líder
do sector dentro da
UXT, profundamente
anticlerical, ponente
en mitins da Fronte
Popular e participante
na requisa de armas
tras o golpe, nada
máis triunfar este na
cidade agochouse,
primeiro na casa dos
seus pais e pasando
cando conviña á
veciña por unha
trapela do faiado, e
despois no fogar dun
veciño doutro lado da
rúa. Alí o atoparon,
Aurelio Torres, O Pacheco
din que por delación
do propio amigo que
o agochara, o 23 de
agosto de 1936, a véspera do día en que ía tomar
un barco rumbo ao exilio. Matárono e o seu corpo
mutilado apareceu nunha curva de Bora, cos
xenitais metidos na boca:
“Cando veu que o golpe tiña efecto o meu avó
xa marchou ao monte porque sabía que a el o
ían prender e de feito a súa morte foi... Levaban
tempo buscando por el, collérono de noite,
levárono e a 150 metros, matárono e deixárono
no camiño para que todo o mundo mirara o
que se facía. Deixárono nunha cuneta á vista
de todos, nun sitio no que a primeira hora da
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mañá o atoparon
as leiteiras que
viñan de Bora.
Foi unha morte
exemplarizante”.
María Lores,
neta de Aurelio
e Isolina
Aurelio estaba
casado
con Isolina
Villaverde
Cendón, que
quedou viúva
con 33 anos.
Tiñan tres fillos:
Francisco, de
Isolina Villaverde cos netos
sete, Aurelio,
de seis e
Lola, que tiña
tres cando lle mataron ao pai. Naquel verán, os
rexistros foron continuos. Primeiro buscando por
el e despois de morto, revolvendo nos papeis e
levando cartos, xoias e libros. Nun dos primeiros
rexistros, o maior dos nenos enfrontouse a aqueles
homes que amedrentaban á súa nai. Díxolles que o
pai non estaba e levou no peito coa culata do fusil
un golpe tan forte que caeu de costas e quedoulle
a marca da arma na pel. Quitáronlles todo canto
tiñan e Isolina tivo que sacar á familia soa,
traballando as leiras herdadas da nai. Sempre se
gabou de lograr que nunca pasaran fame. O golpe
cambioulle a vida que tiña que ter vivido e mesmo
as crenzas, porque ao contrario que Aurelio ela
era profundamente relixiosa, máis desde aquel día
de agosto no que o cura impediu que entrara na
igrexa o cadaleito do seu home, non a volveu pisar
nos 44 anos que lle restaron de vida.

o responsábel
do Agit-prop
(actividades
de axitación e
propaganda) do
Socorro Rojo
Internacional.
Esa implicación
en organizacións
sindicais e
agrupacións
políticas de
Edelmiro Dios
esquerdas
provocou
unha imaxe
que se repite
na memoria colectiva ao falar da II República en
Pontevedra: a de patróns e obreiros baixando
xuntos desde a ferrería de Salcedo para
participar nas manifestacións do 1º de maio, e
converteuno en obxectivo dos fascistas. Tras o
golpe agochouse con outro compañeiro, Faustino
García, no lugar de Paredes, en Vilaboa, pero unha
delación obrígaos a fuxir e son detidos en Santa
Cristina de Cobres. A García danlle unha malleira
e abandónano nas portas do Hospital pero a
Edelmiro lévano ao cuartel dos cívicos e na noite
do 3 ao 4 de setembro é paseado. Entérrano nunha
foxa do cemiterio de Bora e co tempo a familia
logra recuperar os seus restos grazas a unha muller

Non foi Aurelio a única vítima da represión. O seu
irmán Manolo Torres, O Chía, tamén andou un
tempo agochado e estivo preso en San Simón
logrando salvar a vida. Tanto el como o seu irmán,
José, foron unha gran achega para Isolina e os
seus tres sobriños. No ámbito sindical tamén é
de lei nomear a José Villaverde Cendón, irmán
de Isolina, que foi secretario sindical do Radio do
Partido Comunista e vicepresidente na Sociedade
de Canteiros do Centro Obreiro.
FAMILIA DIOS VÁZQUEZ
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E non sería xusto falar de represión sobre o ámbito
sindical en Pontevedra sen facer mención á familia
de Edelmiro Dios Vázquez, a familia do Ferreiro
do Pino. Con 26 anos, Milucho Dios presidía as
Xuventudes Socialistas de Pontevedra e logo
sería tamén presidente do sindicato do metal. Xa
no 36, segundo recolle Pontevedra nos anos do
medo, ademais de ser vicesecretario do PSOE era

Famila Ferreiro do Pino. Josefa Vázquez e Antonio Dios,
cos fillos detrás de menor a maior

anónima que ve o enterramento e sinala o lugar
cunhas pedras.
O asasinato de Milucho foi só a primeira das dores
provocadas pola represión á familia do Ferreiro do

varias xeracións, pois xa en 1968 á filla
de Fina Dios aprobou unhas oposicións
e non lle deron o certificado de penais
que precisaba para incorporarse ao seu
posto polos antecedentes da súa familia
materna. Foi un novo golpe para a súa
nai, marcada para sempre por aquelas
aciagas semanas de finais do 36:

Fina (primeira das mulleres pola esquerda) e Tucha Dios (terceira das
mulleres pola esquerda), con amizades antes do golpe

“Era súper nerviosa e ninguén lle tratou
nunca ese trauma. Xa non un psicólogo, era
o non poder falar con ninguén. Impúxose
a lei do silencio. Quedaron aterradas para
sempre”
Mena Rey, filla de Fina Dios
A FAMILIA GARCÍA MOURÓN

De esquerda a dereita,
Edelmiro Vazquez, a
súa irmá, Josefa, e o
seu cuñado, Antonio.

Pino. Os cívicos levan tamén presos ao seu pai,
Antonio Dios Gómez, e a dúas das súas irmás, Fina
e Tucha, que eran mestras. Cando foron buscalas á
casa, a súa nai, Josefa Vázquez Juncal, cortoulles
a trenza para evitar que os represores quedaran
co pelo, pero igual as someteron á rapa nada máis
chegar ao Campo da Feira e de alí leváronas ao
cárcere da actual Audiencia onde permaneceron
detidas durante dous meses sen ningún tipo de
xuízo nin sentenza. O seu pai estivo cinco, nunha
cela distinta á delas:
“Pasárono horriblemente mal. Non sabían se
chegarían a mañá ou cando sairían (…) Que
medo pensar día a día se será o último. Quedaron
en shock. Cando chegaron á súa casa tampouco
durmían pensando que volveran ir. Seguiron
sendo amigas toda a vida de mulleres que
estiveran con elas na cela, como as Corseteiras…
amigas toda a vida. Nós soubemos co tempo de
onde viña aquela amizade. Dicían que no cárcere
foran como unha familia”
Mena Rey, filla de Fina Dios
Para que quedasen en liberdade, Edelmiro
Vázquez, o irmán de Josefa propietario da factoría,
tivo que abonar contiosas cantidades, ademais de
facer fronte a numerosas multas económicas que
lle impuxeron pola súa relación coa Sociedade de
Agricultores de Salcedo, cuxa bandeira teceu a
propia Josefa en base a un deseño que se atribúe
a Castelao. O ocorrido marcou á familia durante

No cárcere, Fina e Tucha Dios
coincidiron, entre outras, con Emma
Mourón, a muller de García Filgueira,
que durante meses tivo con ela ao seu
bebé Carlos. Carlos recibiu o coidado
das compañeiras de cela da súa nai,
que ademais aproveitaban o barreño de
auga que os soldados lle levaban para
asearse após de bañar o bebé.

García Filgueira agochouse no mesmo
momento do golpe e estivo oculto
ata 1949, é dicir, trece anos despois do golpe
militar. Sen dúbida era unha peza cobizada para
o réxime pois exercía de alcalde tras o traslado a
Madrid de Osorio-Tafall, e no seu mandato, entre
outras cuestións, facilitouse á Federación Cultural
Deportiva Obreira,
liderada por Alejandro
Retrato de García Filgueira
e Faustino Gama, o
aluguer da instalación
que na actualidade
acolle a Casa da Luz
e presentouse unha
moción para colocar
os retratos de Marx,
Pablo Iglesias e Lenin
no Concello. Moción
que, precisamente foi
defendida por Manuel
Gama, compañeiro
de Filgueira na
corporación.
O 29 de outubro de
1949 celebrouse
o xuízo no que
acusaban a García
Filgueira de
auxilio á rebelión.
Condenárono a 12
anos que ese mesmo
novembro reducíronlle
a dous, para posteriormente ser indultado.
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A FAMILIA MARTÍNEZ VÁZQUEZ
Como dixemos ao principio do texto, García
Filgueira coincidira na directiva da Federación
Local de Trabajadores La Invencible con Manuel
Martínez Vázquez, o Marión, agochado durante
unha ducia de anos para evitar a morte a mans
dos cívicos. No seu blog, Xosé Álvarez Castro
dedicou un fermoso artigo a familia deste
sindicalista, poñendo voz a unha de tantas
mulleres que quixeron, sen éxito, silenciar para
sempre os fascistas, a súa irmá, Carmen Martínez
Vázquez, Carmen a Mariona:
“Carmen Martínez, A Mariona nunca lerá este
artigo, pois morreu fai uns anos; tampouco
saberá que algunhas das súas conversas con
quen isto escribe aportaron luces ao mellor
coñecemento dos anos do medo en Pontevedra.
Os seus irmáns eran militantes de esquerda e
un deles, Manuel Martínez Vázquez, destacado
dirixente obreiro. Logo do golpe fuxiron aos
montes dos arredores e as mulleres da casa, co
pretexto de coller toxo, deixábanlles comida e
roupa en certos lugares, e así ata a entrega, anos
despois de rematada a guerra, xa que Manuel
non se presentou ás autoridades ata principios do
1948. Carme, xornaleira, nunca calou os nomes
dos “cívicos” e falanxistas de Mourente nin as
súas feitorías. Antifranquista e anticlerical, sufriu
na súa persoa vexacións, desprezos e privacións
económicas. ¡Como se alporizaba cando se
dicía que o gobernador Gómez Cantos salvara a
moitos fuxidos perdoando aos que non tivesen as
mans manchadas de sangue! Ela sempre sostivo
que fora unha trampa para prendelos”.
Xosé Álvarez Castro

Severino, Pepe, Mercedes e América, con idades
comprendidas entre os 23 e os 17 anos, existindo
unicamente constancia da militancia de Severino.

FAMILIA TOMÉ LOUREIRO
En definitiva, foron moitas as familias obreiras
golpeadas polo caciquil látego do fascismo,
e aínda conscientes da imposibilidade de
homenaxear a
todas gustaríanos
rematar coa
lembranza da
formada por
Laureano Tomé e
Aurora Loureiro,
alcumada das
Ranghas.

Olivia Tomé Loureiro, da familia das
Ranghas, no medio
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Enma Mourón

Na semana
seguinte ao
golpe militar,
concretamente
o 23 de xullo,
son detidos en
Pontevedra Aurora
e catro dos seus
dez fillos:

“Á avoa fórona buscar e obrigáronlle ao avó
a pagar mil pesetas por cada un: dous fillos,
dúas fillas e ela. Iso daquela eran moitos cartos.
Tivo que pedilos, porque na casa había moito
patrimonio pero pouco metálico(…) Cando foron
deter a avoa querían levala sen vestir, así como
estaba na casa, e ela díxolles que a deixaran subir
un momento que quería ir medio decente. (…)
Non lle deu tempo nin de coller un pano e cando
chegou á Normal… non facía máis que chorar.
Ían todos os días levarlle a comida e dicíalles:
‘Dille ao teu pai que fagha o que sexa pero que
me saque de aquí’. Choraba e dicía: ‘Non me
deu tempo nin de coller un pano’. E o finado de
Caamaño, o médico, que tamén estaba alí detido,
díxolle: ‘non se preocupe, aquí ten o pano’ e
deixoulle un pano limpo”.
Solita Mouriño Tomé, neta de Aurora
No mes de setembro foi apresada outra das fillas
de Laureano e Aurora, Olivia, de 24 anos. Rapárona

e tatuáronlle na fronte as siglas
UHP, por eludir o paso da
comitiva fúnebre dun falanxista
ao seu paso pola Peregrina:

politicamente e pola súa
actividade clandestina volveu
a prisión en xuño de 1948,
quedando en liberdade en
agosto e volvendo ser detido
en setembro. En marzo de
1949 celebrase o seu consello
de guerra e é condenado a
cinco anos, logrando saír
do penal do Dueso o 19 de
outubro de 1950.

“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
Xa antes, xunto con varios
nove da mañá do día
membros da familia, fora
seguinte foron á nosa casa
sancionado cunha multa
e rexistraron todo, ata
de 125 pesetas, segundo
as cinzas da cociña. Era
a documentación oficial do
setembro (…) Revolveron
réxime “por contestar de
todo, non atoparon nada e
forma violenta á forza pública
levárona (…) “Cando lle
e non prestar colaboración ao
estaban cortando o pelo
exército”.
O mestre Severino Tomé Loureiro
e queimándoa, o que llo
Todas estas persoas pasaron
cortaba dicía: ‘Si no estás
un calvario por defender
quieta, te llenamos la cara
ideas tan contrarias ao fascismo como as que o
de cruces’, porque claro era nitrato de prata,
primeiro de maio de 1936 se reivindicaron nun
queimáballe e a miña nai non podía estar quieta.
mitin no que tomaron parte a Federación Agraria,
El díxolle “Esta es de la que dice: hijos si, marido
a de Traballadores, as Xuventudes Marxistas e
no” como quen que se deitaba con homes sen
os partidos Socialista e Comunista. Entre elas,
compromiso”.
segundo explica Álvarez Castro: O mesmo salario
Solita Mouriño Tomé, filla de Olivia
para homes e mulleres que realicen igual traballo;
creación ininterrompida de escolas e acceso da
xuventude obreira ás aulas universitarias; que se
Despois de que os cartos prestados ao pai
rebaixen todos os impostos que gravitan sobre os
lograsen sacar do cárcere á muller e os fillos, Pepe
labregos pobres e medios; socorro polo Estado
e Severino, que eran mestres, foron obrigados a
aos obreiros sen traballo; expropiación dos bens
alistarse no bando nacional.
do clero e da Igrexa en beneficio dos obreiros e
campesiños pobres; ou humanización do réxime de
A pesar da represión sufrida pola familia, Severino
prisións.
-que fora afiliado de Izquierda Republicana e
interventor da Fronte Popular nas eleccións
Ese foi o caos que armou ao fascismo.
de febreiro do 36- sempre seguiu implicado
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agás no caso do retrato de García Filgueira, cedido polo Museo de Pontevedra, a
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persoas que compoñemos o equipo de A memoria das mulleres falar con todas e
cada unha delas.
Esta publicación sería ademais imposíbel sen o inxente traballo realizado por
Xosé Álvarez Castro -do seu libro Pontevedra nos anos do medo e do blog do
mesmo nome son a práctica totalidade dos datos oficiais da represión: afiliación,
condenas, etc.- e as súas moitas valiosas suxestións. Tamén recorremos a outros
investigadores como Luís Bará, autor do blog Non des a esquecemento ou Aurora
Marco e a súa achega ás actas de A Galiza de Bóveda. O paragrafo do inicio é
tomado do libro O que fixeron en Galiza-1936, publicado na colección O Fardel da
Memoria de A Nosa Terra.
A foto da portada foi cedida pola familia de Carmiña Urtaza Lama, a muller que
porta a bandeira da dereita na manifestación do 1º de maio de 1936, apenas dous
meses antes de que a barbarie fascista convertera a todas as mulleres da Galiza
e o resto do Estado, mesmo ás defensoras do bando sublevado, en vítimas dun
sistema represor que as quixo condenar á prisión do fogar e o sometemento ao
home.
Sexa este texto tamén homenaxe para todas elas e vaia o noso fondo
agradecemento para Álvarez Castro, Xaime Iglesias, Amparo Urtaza, Inés Loureiro
e o Museo de Pontevedra polas achegas prestadas e, por suposto, para quen nos
abriu as portas da casa e da memoria agochada: a familia García Mourón; Maruja,
Foro e Gonzalo, da familia Gama; Enrique e a súa defunta irmá Peregrina, dos
Portela; a descendencia de Emilio Montes; Milagros Viegas, filla de Estrella Pintos;
Antonio, Araceli, Che, Mena… e todas e cada unha das persoas da familia Dios así
como Pitusa e a súa nai Lali, que xa non está con nós; tamén Andrés, María Luísa
e a súa filla que puxeron luz sobre as cinzas da casa queimada en Salcedo; Gelo,
afillado de Emilio Peón, Carmen Vilas, a filla da Asunción Vilas, polos momentos
compartidos, e Celso Milleiro, por compartir nomes e imaxes de mulleres rapadas
como a Vidala e a Lamboira; Margarita e Manolita, xa parte da nosa vida, e tamén
as netas de Mauro e Petra, que compartiron recordos con nós; Chicha e Maite,
por recrearnos a durísima vida dos fuxidos no monte como Manuel, o seu pai e
avó; Lola, Mari Paz, Albino e Inés, por tantas lembranzas fermosas do Perrita e da
súa viúva, Carmen Casalderrey; Ramona, memoria viva da familia Fariña; María e
toda a familia Lores Torres, exemplo de militancia na loita contra o esquecemento
e Solita Mouriño e Mayra Tomé, que levan o orgulloso sangue das Ranghas. Sen
vós nin sería posíbel nin tería sentido.
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A Vidala con compañeiras de traballo
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