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Todo empeza o 12 de abril de 1931, nese
día teñen lugar unhas eleccións municipais
que propiciarán un cambio de réxime: unha
monarquía desprestixiada e esgotada dá paso
a unha ilusionante 2ª República. En Pontevedra
os resultados non se apartaron do sucedido nas
demais zonas urbanas do país, a candidatura
monárquica obtén 8 concelleiros fronte a 19
antimonárquicos. Hai un feito a destacar: a
forza da candidatura obreiro-agraria, netamente
de esquerdas e fortemente influenciada polo
partido comunista, que controlaba as poderosas
federacións comarcal agraria e obreira. A
corporación elixida no 31 non gobernou durante
todo o período republicano pois xa en outubro de
1934 foi substituída por unha comisión xestora.
Co triunfo da Fronte Popular volven ao concello
agás os concelleiros falecidos, como foi o caso
de Joaquín Poza Juncal, Arturo Rey Juncal e José
Orozco Pereira.
Nos sucesos de xullo do 36, os dous centros nos
que se organizou a resistencia fronte ao inminente

golpe militar foron o goberno civil e o concello;
centrándonos neste último, o alcalde en funcións
Manuel García Filgueira, líder do partido comunista
e da federación obreira, xunto co dirixente agrario
Francisco Fernández Blanco “Sacheiro”, os
concelleiros Francisco Tilve, José Acuña e Felipe
Aparicio, o sindicalista Manuel Calvo e o mestre
Germán Adrio, tentan organizar a multitude de
agricultores e obreiros que conflúen na cidade, a
maioría desarmados e uns poucos con algunhas
escopetas de caza e pouca ou ningunha munición.
Un grupo de mulleres encabezadas por Maruja
Fandiño organizou unha sala de curas no concello
por se acaso. García Filgueira, Adrio e “Sacheiro”,
dende o balcón do concello, animan á multitude
a defender a república. Os dous últimos serían
asasinados semanas despois. Debemos lembrar
que o concello resiste logo de renderse o
gobernador e ten que ser tomado ao asalto polas
tropas despois de ser canoneado. E nesa mesma
noite comeza o terror.
Os militares golpistas tiñan claro que o seu golpe

non ía ser un pronunciamento clásico como fora
o de Primo de Rivera, o exército estaba dividido
e, por exemplo, en Galicia teñen que fusilar ás
máximas autoridades militares (xenerais Salcedo,
Caridad Pita e contralmirante Azarola) porque
permaneceran leais á república, na nosa cidade o
xeneral José Iglesias e o coronel Mario Sánchez
son forzados a sumarse ao golpe contra a súa
vontade e pronto serían declarados dispoñibles e
logo destituídos por desafectos.
Por esta razón, os golpistas tiñan que asegurarse
o control total das zonas nas que triunfa o
golpe e o método máis eficaz para facelo era o
medo, implantar o terror para paralizar e eliminar
calquera posibilidade de oposición. As instrucións
do organizador da conspiración, xeneral Mola,
son claras e terminantes: “Hay que sembrar
el terror. Hay que dejar sensación de dominio
eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos
los que no piensan como nosotros.”
O réxime franquista, utilizando unha linguaxe
bélica, identifica a un grupo (os “rojos”, a antiEspaña) como un inimigo interno, en conexión
con forzas estranxeiras (o contubernio xudeomasónico-comunista) e a propaganda do
réxime, para xustificar a súa actuación de cara á
poboación e buscar a súa colaboración, utiliza o
símil da enfermidade: os “rojos” son un cancro,
unha infección, que hai que extirpar se non
queremos que se estenda e morra todo o corpo,
ou sexa España, e van extirpalo mediante a
eliminación física (paseos, execucións) ou social,
coa posibilidade do perdón despois dun proceso
de desinfección no que se purgaban as culpas
(cárcere, depuración, traballos forzados...)
Acádanse así as condicións para que aparezan
os verdugos: despersonalización do adversario,
fanatización ideolóxica e garantía de impunidade
dos crimes.
Todas as modalidades de prácticas xenocidas e
de represión levaranse a cabo con intensidade
contra políticos e funcionarios do noso concello.
Faremos un breve repaso a unha serie de casos
significativos e, en grande parte, descoñecidos
pola poboación. Os dous concelleiros asasinados
foron paseados.
José Acuña Gallego era concelleiro pola
candidatura obreiro-agraria, militante comunista,
de 49 anos, veciño de Salcedo, foi “paseado”

aparecendo o seu cadáver en Ponte Sampaio o
24 de agosto de 1936.
O caso de Alberto Martínez Tiscar, 41 anos,
avogado, funcionario do goberno civil, cuñado
de Remigio Hevia (alcalde nas ditaduras de
Primo de Rivera e Franco), presenta un interese
especial por ser un concelleiro monárquico (logo
viraría cara o centrismo) e porque foi un dos
rarísimos casos nos que se abriu unha causa
sobre a súa desaparición, a instancias dun irmán
seu, falanxista e con cargos no novo réxime. Isto
permitiunos documentar con maior precisión
os mecanismos de decisión e organización dos
paseos levados a cabo pola sinistra Guardia
Cívica pontevedresa, dirixida polo médico e
tamén concelleiro Víctor Lis Quibén, de triste
memoria na nosa cidade. Isto é parte da denuncia
do irmán de Alberto:
Se resistió en los primeros momentos a salir
de casa, teniendo en cuenta lo avanzado de
la hora, pues pasaba de las once de la noche,
pero al darse cuenta que en el grupo que
lo requería se encontraba la Guardia Civil,
que era para él, como lo es para todos los
españoles honrados, el máximo prestigio de
seguridad personal, abandonó su domicilio
para acompañarlos. [...] Y desde aquella
noche de desgracia para mi y para los suyos,
no volví a saber más de mi hermano.-Puse
mi empeño en saber su paradero, y lo supe
cuando personado en la Comandancia de la
Guardia Civil, el Sr. Velarde y Velarde, Jefe
de esta Comandancia, me manifestó que “no
buscase a mi hermano, pués tal vez no dejase
rastro”.- Pero se equivocó el Sr. Velarde.- Los
ayes y gemidos de los que atados y sin estar
totalmente muertos fueron arrojados al mar,
entre los que se encontraba mi pobre hermano
fueron los encargados de decir cual había
sido su triste suerte.- Las playas de Bueu y
sus vecinos con una minuciosa investigación
pudieran acaso patentizar esta dolorosa
manifestación.- Y ni siquiera se le permitió el
cumplir como todo cristiano ansía, cuando la
muerte le llama al mundo de la verdad.- Ni un
confesor para absolverle sus faltas cometidas
con Dios.
Ao longo do procedemento aberto queda
probada a reunión celebrada a principios de

setembro do 36 no cuartel da antiga feira ( hoxe
praza de Barcelos) na que o comandante da
Guardia Civil Joaquín Velarde, o gobernador civil
tenente coronel Ricardo Macarrón e o xefe da
Guardia Cívica Víctor Lis toman a decisión de facer
desaparecer a Alberto Martínez e mandan ao grupo
de gardas civís e cívicos habituais nestes mesteres,
a detelo. Tamén constan as palabras que Lis dirixe
ao xefe do grupo:
“ya has oído lo que ha dicho el comandante,
que no quede rastro de Alberto Martínez y ten
mucho cuidado con lo que dices y que nadie se
entere de esto”.
Foi asasinado xunto con outras persoas nun monte
en Bueu, embarcados, posiblemente, no pesqueiro
Ave sin Puerto e fondeados na ría aparecendo
tempo despois o seu corpo na praia de Beluso.
Outros concelleiros salvaron a vida pasando
agochados moitos anos como, entre outros,
Manuel García Filgueira que se presentou ás
autoridades no mes de xullo de 1949, outros
tomarían o camiño do exilio como Manuel
Sanmartín Moreira, fuxido para Arxentina xunto
cun fillo ou Bibiano Fernández-Ossorio Tafall que
estaba ocupando cargos de alta responsabilidade
na zona republicana cando o golpe.
Un dos concelleiros que sufrirá máis penalidades
foi o dirixente agrario Manuel Gama Casalderrey,
40 anos, concelleiro e tenente de alcalde. Con
gran parte da súa familia represaliada: o seu irmán
Faustino asasinado, outros irmáns e familiares
detidos ou fuxidos, a Manolo instrúeselle a causa
317/38. A sentenza declara probado:
Que el procesado MANUEL GAMA
CASALDERREY fué Concejal del Ayuntamiento
de Pontevedra durante el primer biennio (sic) de
la república y desde las últimas elecciones del
Frente Popular hasta el comienzo del Glorioso
Movimiento Nacional; de ideología comunista,
organizador destacado de las masas obreras y
propagandista contumaz; aprobó una moción
del Ayuntamiento para que fueran puestos en
el salón de Sesiones de la casa consistorial los
retratos de Marx, Lenin y Pablo Iglesias.
Naquela farsa de xuízos que eran os consellos
de guerra, subversión xurídica na que os
xulgados e condenados por rebelión eran os
que permaneceron fieis ás leis e os xuíces os
que se rebelaran, foi condenado a morte, esta
pena foi conmutada por prisión que, enfermo
de tuberculose ósea, cumpriu en penais como o
central de Burgos ou o tristemente coñecido de
Valdenoceda. Morre no Grove en 1950.
Ademais das penas de cárcere e morte, tamén
se impoñían sancións de tipo económico e
incautación de bens que deixaban na ruína ás
familias: aos Gama os falanxistas lévanlle víveres
sen pagar e incáutanlle a tenda de ultramarinos,
ao concelleiro republicano Manuel Lorán Montes

a casa e diversos bens para facer fronte a unha
multa de 50000 ptas pola súa actuación política e
ser desafecto a la causa de España, etc.
No sector de funcionarios a morte tamén está
presente:
O subcabo da policía municipal Dionisio González
Pérez era natural de Tui, 52 anos. Detido logo
do golpe instrúese a causa 978/36 na que
aparece como acusado. Atribúenlle os cargos
de ter requisado e distribuído armas, capitanear
grupos armados e tratar de deter a dous oficiais
do polígono de tiro Janer de Marín así como
de requisar un automóbil militar. O consello de
guerra celebrouse o sete de outubro de 1936 e
condénano a morte por un delito de rebelión militar.
Foi fusilado no alto da Caeira ás sete da mañá do
14 de outubro de 1936.
Juan Clímaco Milleiro Sampedro pertencía
a unha familia orixinaria de Redondela pero
naceu en Moaña o 8 de abril de 1912, 25 anos.
A súa militancia política, efectúase nas filas
do socialismo sendo militante das Xuventudes
Socialistas. Formou parte da comisión formada no
PSOE para debater o texto do estatuto de Galicia
que sería aprobado no 36. Traballaba na Oficina
de Augas do concello de Pontevedra. O día 20
de xullo de 1936, formou parte dos defensores
da legalidade republicana que estaban no
Goberno Civil. Encartado na causa 174/37 xunto
con 17 persoas máis, aos que os sublevados
consideraron compoñentes da chamada Tcheka
do goberno civil (o grupo máis activo na defensa
da legalidade republicana). Ao longo do xuízo
queda demostrada a existencia de ordes escritas
do gobernador para efectuar as requisas de armas,
de relacións cos nomes das persoas e tipo de
armas que posuían, o trato correcto empregado
por Milleiro e os seus acompañantes, sen a máis
mínima violencia e a expedición de recibos a quen
os solicitaban. Foi condenado a cadea perpetua
pero recorrida a causa impúxoselle a pena de
morte que foi cumprida ás cinco e media da mañá
do 12 de xullo de 1937 na avenida de Bos Aires.
Certifícase hemorraxia interna.
O “paseo” tampouco está ausente neste sector;
foi o caso de Raimundo Rodríguez Neira, xastre
e músico que tocaba o bombardino na banda
municipal, 48 anos; tiña unha destacada actuación
sindical como presidente da sociedade de
músicos. Buscado por un grupo de falanxistas
de Marín dirixidos polo enxeñeiro nazi Bruno
Schweiger, o famoso “capitán Bruno”, Raimundo
négase a subir ao coche e foxe, dispáranlle, pide
protección inutilmente a unha parella de gardas
de asalto que facían garda en Correos. Detéñeno
e lévano nun coche. O seu cadáver aparece ao
día seguinte, 14 de agosto de 1936, cun tiro
na noca na Cruz da Maceira, sitio habitual de
actuación das patrullas represoras. O relato dos
feitos foi confirmado polo escrito do alférez de

Acta de destitución, con data de 28 de novembro de 1936, hai hoxe exactamente 78 anos

enxeñeiros Isidro Taboada, que desempeñaba o
cargo de oficial da Guardia Cívica, e que tivo o
valor de denunciar con todo detalle o sucedido e
manifestar a súa repulsa por estes crimes.
Pero ademais desta represión cruenta, os
funcionarios e funcionarias do concello, do
mesmo xeito que o resto do funcionariado,
foron obxecto dos expedientes de depuración
nos que unhas comisións depuradoras, logo
de recabar informes, propoñían sancións que
podían ir dende a suspensión de emprego e
soldo temporais ata a expulsión definitiva do
posto. A listaxe de funcionarios depurados xa
se dan a coñecer neste acto. Aínda atopamos
outras formas de represión que pasan máis
desapercibidas, a destrución moral facendo que
a vítima renegue dos seus principios: para poder
sobrevivir e poder alimentar as súas familias,
tentan agochar a súa ideoloxía e participan nas
institucións do réxime. Aínda así, algúns non
logran subtraerse á persecución pois os informes
do Servicio de Información da Falanxe sempre
estaban presentes para lembrar o pasado, como
no caso dun músico municipal:
Antes del Movimiento propagandista y
simpatizante del Partido Comunista y del
Socorro Rojo Internacional. Desempeñó el
cargo de directivo en la Sociedad de músicos

afecta al Centro Obrero de esta capital, de
marcada tendencia clasista y comunista. Antes
del Movimiento, en todas sus conversaciones
y con sus amistades hacía intensa propaganda
a favor del comunismo y de la III Internacional
Sindical Roja. Se encuadró en la Guardia
Cívica de músico de dicha milicia. Banda de
Música de F.E.T. y de las JONS de Pontevedra.
(1942)
Sirvan esta breves palabras para dar unha
visión xeral sobre a represión de políticos e
funcionariado deste concello. Felicitarnos pola
sensibilidade de todos os grupos municipais
respecto a estas persoas para conseguir o que
naqueles anos dixo Julia Conesa, unha das
mozas chamadas as “trece rosas”: “Que mi
nombre no se borre de la historia”, estes actos
contribúen a que non se borre da historia a
biografía dos homenaxeados, que non sufran a
segunda morte que é o esquecemento. Quero
rematar cunha frase que días atrás escribía un
xornalista pontevedrés, Ramón Rozas, sobre
o que hai que facer cando se fala das vítimas:
“poñerlles cara, coñecer o seu relato para darnos
conta do que aconteceu, pero sobre todo, para,
por fin, pechar esas feridas aínda abertas e polas
que mesmo supura unha mágoa irrefrenable.”

Moción aprobada por unanimidade da
corporación municipal sobre a restitución
simbólica e homenaxe á corporación municipal
e aos funcionarios do Concello de Pontevedra
represaliados e destituidos como consecuencia do
levantamento fascista de xullo de 1936
Luís Bará Torres, concelleiro do grupo municipal
do BNG, propón para a súa aprobación polo
pleno da corporación a seguinte moción relativa
á restitución simbólica e homenaxe aos membros
da corporación e aos funcionarios municipais
represaliados como consecuencia do levantamento
fascista de xullo de 1936.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. De febreiro a xullo de 1936 o goberno municipal
de Pontevedra estaba integrado polas seguintes
persoas:
Alcalde: Bibiano Fernández Osorio Tafall
1º Tenente de Alcalde: Manuel García Filgueira
(alcalde accidental por ausencia do titular)
2º Tenente de Alcalde: Francisco Tilve
Rodríguez
3º Tenente de Alcalde: Felipe Aparicio Díaz
4º Tenente de Alcalde: Marcelino Candendo Paz
5º Tenente de Alcalde: Manuel Gama
Casalderrey
Síndico: Manuel Lorán Montes
2. Como consecuencia do levantamento militar
de xullo de 1936, foi destituida a corporación
municipal elixida democráticamente e sustituida
por unha corporación ilexítima, designada polas
autoridades militares que se rebelaron contra o
goberno democrático. Ademais de constituir un
acto inxusto e antidemocrático, supuxo o inicio
dun período de persecución política e represión
violenta, que tamén se dirixiu contra moitos
membros da corporación e funcionarios do
concello, que representaban ideais republicanos,
galeguistas e de esquerdas.
Así, o alcade de Pontevedra Bibiano Fernández
Osorio Tafall viuse obrigado a exilarse; o alcalde
accidental Manuel García Filgueira estivo agochado
13 anos, até o 20 de xullo de 1949; o concelleiro
Manuel Gama Casalderrey foi perseguido,
procesado e encarcerado (foi condenado a morte,
pena conmutada posteriormente por prisión);
o concelleiro Manuel Sanmartín Moreira viuse
obrigado a fuxir a Arxentina; ao concelleiro Manuel
Lorán Montes impúxolle unha multa de 50.000 ptas

e posterior embargo de bens pola súa actuación
política; o concelleiro José Acuña Gallego foi
detido e asasinado en Ponte Sampaio o 24 de
agosto de 1936; o concelleiro Alberto Martínez
Tíscar foi asasinado en Bueu e fondeado na ría de
Pontevedra o 6 de setembro de 1936.
3. No aparato represor, integrado por
militares, paramilitares e forzas de seguridade,
desempeñaron un papel moi activo algúns
concelleiros que formaban parte da corporación
destituída en xullo de 1936. É por iso que estas
persoas deben ser obxecto da repulsa e condena,
e excluidas de calquera acto de homenaxe e
recoñecemento á corporación democrática.
4. A represión tamén se dirixiu contra moitos
funcionarios e funcionarias do concello, que foron
perseguidos, depurados e destituidos dos seus
postos de traballo.
Así, segundo figura na acta da Comisión Municipal
Permanente do 28 de novembro de 1936, nun
primeiro momento foron destituidos os seguintes
traballadores:
- Enrique Crespo, reloxeiro
- Manuel Pérez Troncoso, administrador de
arbitrios
- Pablo Félix Expósito, axente de arbitrios
- Constante Otero Rey, garda municipal
- Javier Osorio Lusquiños, garda municipal
- José Rodrígez Rial, barrendeiro
- Manuel Félix, músico
- Daniel Refojo Paz, músico
- Manuel Gallego, xardineiro
- Cándido Abilleira, xardineiro
- Isolino Abilleira, xardineiro
- Elvira Garrido, xardineira
- Delia Gendra, encargada da limpeza
- Viriato Fernández Vázquez, veterinario
- Juan Milleiro Sampedro, auxiliar da oficina de
augas
Posteriormente tamén foron obxecto de sancións
os seguintes funcionarios: o músico Antonio Refojo
Blanco, o arquitecto Emilio Quiroga, o fontaneiro
Antonio Dobarro, o oficial de primeira Agustín
Lores, o auxiliar Juan Moldes...

Ademais da represión laboral e económica,
algúns funcionarios foron encarcerados,
procesados e nalgúns casos asasinados. É o
caso do subcabo da policía municipal Dionisio
González Pérez, que foi condenado a morte e
executado na Caeira o 14 de outubro de 1936.
Do auxiliar da oficina de augas Juan Milleiro
Sampedro, condenado a morte e executado
no km 1 da Avda de Buenos Aires o 12
de xullo de 1937. Por se non fora abondo
castigo, o 4 de outubro de 1937 dérono
de baixa como funcionario municipal “por
haberse cumplido en el sentencia dictada por
Consejo de Guerra”. E no mes de xaneiro de
1939 a comisión provincial de incautación de
bens dispuxo a instrución de expediente sobre
declaración de responsabilidade civil contra el.
E do músico da banda municipal Raimundo
Rodríguez Neira, secuestrado e asasinado nas
rúas de Pontevedra o 13 de agosto de 1936
por un grupo de falanxistas de Marín. O seu
corpo apareceu na Cruz da Maceira, entre
Marín e Moaña.
Polo anteriormente exposto, e tendo en conta
a vinculación das persoas anteriormente
citadas co concello de Pontevedra;
considerando que nas actas do concello de
Pontevedra figuran estes feitos e nunca foron
revisados nin condenados; considerando
que a condena da violencia e a represión e
o recoñecemento ás vítimas é unha obriga
ética e un acto fundamental de xustiza e de
memoria colectiva; tendo en conta que o
coñecemento da verdade histórica é parte
indispensábel do proceso de recoñecemento
e reparación das persoas que sufriron a
represión e das súas familias, proponse para
a aprobación polo Pleno da Corporación a
seguinte
MOCIÓN
1. Expresar a condena do levantamento
militar fascista de xullo de 1936 e de todos
os actos antidemocráticos posteriores, entre
eles a destitución da corporación municipal
e a depuración do persoal funcionario do
concello.
2. Expresar a repulsa e rexeitamento da
persecución política e de todas as formas de
represión que sufriron os veciños e veciñas
de Pontevedra: asasinatos, encarceramentos,
torturas, malleiras, humillacións, rapados,
violacións, sancións económicas,
depuracións, represión psiocolóxica e moral,
etc.
3. Celebrar un acto de restitución simbólica
e homenaxe aos membros da corporación e
funcionarios represaliados como consecuencia
do levantamento fascista de xullo de 1936.

Lista de persoal
represaliado
Relación de traballadores que foron sometidos a expedientes
de depuración con resultado de suspensión temporal
de emprego e soldo ou separación definitiva do servizo
(Información obtida a partir das actas da Comisión Municipal
Permanente e do Pleno do Concello).
Abelenda, Bernardo: peón de limpeza
Abilleira Portas, Cándido: xardineiro
Abilleira Portas, Isolino: xardineiro
Acuña Fernández, Luciano: policía municipal
Agudo, Juan: policía municipal
Blanco Barcia, Teresa: empregada de cemiterios
Cons Vilas, Manuel: encargado do depósito de augas
Cortegoso Mouriño, Laura: xardineira
Crespo, Enrique: reloxeiro
Delgado Pérez, Manuel: axente de arbitrios
Dobarro Casalderrey, Antonio: xardineiro
Félix Bahamonde, Manuel: músico
Félix Bahamonde, Vicente: músico
Félix Expósito, Pablo: axente de arbitrios
Fernández Vázquez, Viriato: veterinario
Fernández Vidal, Emilio: axente de arbitrios
Ferrer Rodiño, Manuel: policía municipal
Gallego Acuña, Manuel: xardineiro
García Fernández, Carlos: axente de arbitrios
Garrido, Elvira: xardineira
Gendra, Delia: encargada da limpeza
Lores Pérez, Agustín: oficial de secretaría
Mariño Guerra, Manuel: policía municipal
Martínez Alén, Segundo: axente de arbitrios
Martínez Soto, Casiano: cobrador do servizo de augas
Moldes Touza, Juan: auxiliar de secretaría
Núñez Acuña, Jesús: policía municipal
Osorio Agulla, Ricardo: axente de arbitrios
Osorio Lusquiños, Javier: policía municipal
Otero Rey, Constante: policía municipal
Panivino Barral, Victor: administrador do cemiterio
Paredes Fraga, Francisco: axente de arbitrios
Peón Muíños, Manuel: policía municipal
Pérez Troncoso, Manuel: administrador de arbitrios
Quiroga Losada, Emilio: arquitecto
Rascado García, Benito: empregado do matadoiro
Refojo Paz, Daniel: músico
Refojo Blanco, Antonio: administrador do matadoiro
Rodríguez Rial, José: varrendeiro
Sánchez Solera, Francisco: cobrador de augas
Sánchez Panivino, Evaristo: axente de arbitrios
Souto Castaño, Luís: policía municipal
Souto Castaño, José: peón de limpeza pública
Torres Solla, Rafael: axente de arbitrios
Traballadores do concello asasinados
González Pérez, Dionisio: subcabo da policía municipal.
Condenado a morte e executado na Caeira o 14 de outubro
de 1936
Milleiro Sampedro, Juan: axente de arbitrios
Condenado a morte e executado no km 1 da Avda de
Buenos Aires o 12 de xullo de 1937
Rodríguez Neira, Raimundo: músico da banda municipal.
Secuestrado e asasinado nas rúas de Pontevedra o 13 de
agosto de 1936

A morte do home
que tocaba o
bombardino

O estudo de diversa
documentación e os
testemuños de varias
persoas fixeron que sempre
sostiveramos a existencia
dunha actividade grande
de grupos falanxistas nas
primeiras semanas logo do
golpe, e tamén a necesidade
de contemplar, dentro das
formacións que destacaron
pola súa actividade represora
-como é o caso da Guardia
Cívica- as diferenzas entre a
xeneralidade de membros e
un grupo, máis reducido e con
participación de elementos
externos, que foi quen efectuou
os labores máis específicos de
represión cruenta.
A achega deste documento
é unha proba máis neste
senso: dunha parte confirma
a participación falanxista
na desaparición e morte
de Raimundo Rodríguez
Neira, músico que tocaba
o bombardino na Banda de
Música de Pontevedra; por
outra, relata a actitude de
repulsa diante destes crimes
por parte dunha persoa, Isidro
Taboada Tabanera, alférez de
Enxeñeiros, que desempeñaba
o cargo de alférez da Guardia
Cívica, e que tivo o valor de
denunciar con todo detalle
o sucedido. A declaración
xurada entregoulla a seu irmán
acompañada dunha nota na
que se despide por marchar á
fronte de batalla e indicando:
“te mando eso por si me
ocurriese una desgracia que
tu hagas de el lo que creas
conveniente en dicho caso”.
A desaparición ou a
imposibilidade de acceso a un
hipotético arquivo da Guardia
Cívica, impídenos coñecer
que pasou co parte de servizo
sobre este feito e a existencia
doutros semellantes.
O documento non precisa
maiores comentarios, o
deterioro do papel fai que
haxa algunhas palabras
desaparecidas pero que non
impiden a comprensión do
mesmo.

Extraído do blog “Pontevedra nos anos do medo”, de Xosé Álvarez Castro

