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Limiar

Ano tras ano, desde o Concello de Pontevedra convertemos o Teatro 
Principal en lugar de homenaxe aos homes e mulleres que nos arreba-
tou o fascismo. Choramos o drama de cada familia coma noso, cons-
cientes de que perseguiron a quen traballaba para legarnos unha Ponte-
vedra máis xusta. Pero sen dúbida, o maior golpe que encaixamos como 
sociedade foi o que derrubou as escolas libres, aquelas onde o man-
damento deixaba paso ao coñecemento. Onde se ensinaba a pensar. E 
os refugallos caeron sobre os mestres e as mestras que os apóstolos da 
incultura asasinaron, encarceraron, desterraron, afastaron das aulas de 
novo ocupadas por biblias e crucifixos, por brazos en cruz presidindo 
as clases e tamén cara a parede, nas criaturas castigadas por usar a súa 
esquerda na escrita, a súa lingua na fala, a súa curiosidade na pregunta. 

E con elas castigáronos a nós. Castigáronos a herdar unha sociedade 
podre, totalitaria, excluínte, que aínda garda o seu zume intransixente 
nos sumidoiros do novo Estado. Condenáronos a formar parte dunha 
historia que nada tiña que ver coa soñada polas súas vítimas. E como 
último castigo, o máis atroz, o máis inxusto, transmitíronos un relato 
falso do tempo arrebatado. Un relato que a democracia, que todo lle 
debe a aquela escola represaliada, segue sen ter présa por desbotar. 

Pero nós si. Nós proclamamos a esta Pontevedra da que tanto orgullo 
sentimos, herdeira do legado dos mestres e as mestras da Galiza repu-
blicana. E comprometémonos a continuar coa tarefa que lles obrigaron 
a deixar pendente, porque o seu mapa é o noso mellor trazado. 

Miguel Anxo Fernández Lores

Homenaxe á escola represaliada 
polo franquismo
Texto: Montse Fajardo
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ban moi pequenas co traballo na 
casa e no campo, e víanse obriga-
das a deixar de lado a asistencia 
ás aulas. 

Exercicio 1: Analiza a 
situación do ensino nos 
albores do século XX

Os mestres e as mestras impli-
cadas na mellora da Galiza da II 
República tiveron claro desde o 
primeiro intre que o ensino era 
unha ferramenta básica para in-
tentar reducir as desigualdades 
sociais, e puxéronse a traballar 
partindo practicamente de cero: 
nos albores do século XX eran 
analfabetos 7 de cada 10 gale-
gos, case 9 de cada dez galegas, 
e a cousa non tiña trazas de 
mellorar. Apenas a metade das 
crianzas estaba matriculada e só 
a cuarta parte ía á escola. Espe-
cialmente grave era a situación 
das nenas, que sobre todo nos 
fogares máis humildes, empeza-

Lección 1

De onde viñamos?

“Desde que tivo oito anos, Estebo foi á escola. Era unha casa vella, coas 
paredes todas esburacadas e o sobrado cheo de buratos. No medio tiña 

dúas mesas, grandes e altas, comidas da podremia e da vellés, (…) A 
carón das paredes había bancos cativos, onde se sentaban os rapaces e 

as rapazas, pois tamén andaban rapazas, en dúas ou tres filas, según lle 
cadraba d’haber. Estes bancos levába-nos os mesmos rapaces, cada un 
o seu, ó entrar na escola. As paredes estaban afumadas, o mesmo que 

a casa toda, e cheas de cravos, onde colgaban os rapaces as pizarras, 
carteiras e bolsas de levá-los libros”

Xosé Lesta Meis

A principios do século XX, nove de cada 
dez galegas eran analfabetas - Arquivo 
familiar

As mulleres apenas acudían á escola 
antes da II República - Arquivo Gavilanes 
- Museo de Pontevedra
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Ramona Domínguez Fariña, ve-
ciña da Moureira nacida en 1925, 
aínda lembra o seu paso pola es-
cola, antes da II República:

“En párvulos tanto eu como os meus irmáns Salvador e Jaime, 
que eran máis novos ca min, fomos á escola de dona Pepita, no 

Peilán. Tiñamos que levar da casas o encerado, os silabarios -ou o 
catón cando xa sabías ler un pouco-, e mais uns banquiños para 

sentarnos. A pizarra tiña un buraco cun cordel e doutro lado 
do cordel atabamos o pizarrín para escribir, e cando borrabas, 

borrabas co codo. A miña nai sempre berraba porque 
aquelabamos as chaquetas todas”. 

Ramona Domínguez

Unhas aulas que, por outra par-
te, caían en anacos, carecían de 
material axeitado e mesmo non 
tiña profesorado formado ade-
cuadamente. 

Esa precariedade é recollida 
maxistralmente polo xornalis-
ta e deputado Luís Bello nos 37 
artigos que durante o ano 1929 
publica tras visitar distintas es-
colas, principalmente do ámbito 
rural, tal e como resume Xavier 
Castro: “Cando Luís Bello visi-
tou as escolas de Galicia, a fins 
dos anos vinte, encontrouse cun 
panorama que distaba de ser 
alentador. A sociedade estaba 
insuficientemente alfabetizada 
e escolarizada. Os edificios es-
colares eran deficientes e os re-
cursos didácticos francamente 
precarios. Tamén resultaba pre-
ocupante a carencia de bibliote-
cas escolares e asemade, a escasa 
preparación de moitos mestres 
que ademais non contaban cun-
ha titulación axeitada. En suma, 
o sistema educativo de Galicia, 
como tamén o español, era no 
século XIX un dos máis atrasa-
dos de Europa”.

A pesar do desolador panorama, 
para o Estado non era prioritaria 
a mellora do ensino. Ao contra-
rio, como explica o historiador 
Anxo Porto Ucha “ a monar-
quía entregara practicamente a 
ensinanza á Igrexa a través do 
concordato vixente desde 1851. 
A escola pública, precaria, non 
cubría as necesidades máis ele-
mentais de alfabetización”.

O xornalista Luís Bello percorreu as escolas galegas a finais dos 
anos 20 - Arquivo familiar

Antes da II República eran poucos os nenos que ían á escola - 
Arquivo Feijoo - Museo de Pontevedra
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comunitaria, como os Centros 
Galegos da Habana, Bos Aires 
ou Montevideo, desde onde in-
tentaron corrixir os defectos do 
ensino e suplir a súa falta nas 
súas parroquias natais, cons-
truíndo edificios para escolas e 
ata pagando os mestres nalgúns 
casos”. 

E así como, a principios do sé-
culo, a emigración galega crea 
escolas en varias poboacións da 
provincia como Caldas de Reis, 
Cambados, A Cañiza, A Estra-
da, Lalín, Bandeira, Ponteareas, 
Pontecaldelas, Redondela, Tui e 
Vigo, ademais de facelo na nosa 
propia cidade. 

Tamén acolle, a Pontevedra de 
finais do século XIX, outra ini-
ciativa orientada a dar pulo á 
educación das crianzas de fami-
lias máis humildes: a primeira 
colonia escolar. A viaxe cultural 
parte de Compostela en 1893 e, 
entre outras localidades, visita a 
nosa cidade. 

Exercicio 3: Emprega a túa 
lingua na redacción do 
escrito.

Naquel tempo, Galiza xa sumaba 
aos problemas comúns do ensi-
no, un propio, que aínda hoxe 
segue arrastrando: a marxina-
ción da lingua nas aulas. Non a 
usaba nin a docencia da escola 
nin a da Universidade, non apa-
recía nos libros de texto, e per-

Certo é que no medio deste pa-
norama desolador xorden inicia-
tivas pedagóxicas tan avanzadas 
como as escolas Froebel postas 
en marcha por Enrique García 
e Manuel Martínez na “Casa do 
Barón”, actual Parador de Turis-
mo, no ano 1880. Posteriormen-
te proxéctase un novo edificio na 
actual praza de Concepción Are-
nal, en base á concepción que 
os ideólogos tiñan dos edificios 
escolares: grandes fiestras para 
que entre luz nas aulas, obrigato-
riamente amplas, e enorme patio 
interior para a experimentación 
e o lecer. O xogo era, na Froe-
bel, unha ferramenta pedagóxi-
ca esencial. Contaba ademais 
cunha sección para crianzas sen 
recursos, que subvencionaba o 
concello. 

Exercicio 2: Busca 
exemplos de solidariedade 
na Galiza emigrante

Outro raio de luz chega desde 
a emigración en América, pro-
bablemente empurrada, como 
sinalou Avelino Pousa Antelo, 
polas propias eivas coas que se 
atopara no seu periplo: “Os no-
sos emigrantes en América. que 
sufriron persoalmente a falla 
dunha educación que os prepa-
rase para loitar coa vida en igual-
dade de condicións cos emigran-
tes procedentes de pobos máis 
cultos, xuntáronse en sociedades 
mutualistas que chegaron a ser 
verdadeiros modelos de acción 

Enrique García con alumnos da escola 
Froebel

Un mestre cos seus alumnos nunha 
escola dos albores do século XX - 
Museo de Pontevedra
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xeografía para que a coñezan, e 
coñecéndoa quéirana”, recollía A 
Nosa Terra na presentación das 
bases das escolas. Funcionarían 
seis anos, ata 1930, cando a ruí-
na do negocio de Casal e o seu 
posterior traslado a Compostela, 
as deixou sen mestre. 

Estabamos xa nas portas da II 
República.

seguíase o seu uso por parte do 
alumnado, definíndoa ademais 
de xeito despectivo como dia-
lecto: “Prohibíchedes o galego nas 
escolas para producir no espríto 
dos nosos rapaces un complexo de 
inferioridade, facéndolles crer que 
falar galego era falar mal e falar 
castelán era falar ben” denuncia-
ba Castelao, xa desde o exilio, no 
seu Sempre en Galiza.

O galeguismo, fundamental-
mente a través das Irmandades 
da Fala, intenta mudar a situa-
ción. Xoan Vicente Viqueira 
pide que non se reprima o seu 
uso e Risco elabora en 1921 un 
plan pedagóxico de galeguiza-
ción que avoga por un ensino 
na nosa lingua e a inclusión de 
materias como Xeografía e Esto-
ria de Galiza, Arte Galega, Vidas 
de galegos ilustres ou Ciencias 
Prácticas con aplicación á nosa 
terra. Pero as autoridades con-
testan con silencio e indiferenza, 
así que, dous anos despois, dáse 
un paso máis coa posta en mar-
cha dunha iniciativa do editor 
Ánxel Casal: as Escolas do In-
siño galego. Ubicadas nun local 
que tiñan na Coruña as propias 
Irmandades, impártese un ensi-
no laico que inclúe excursións e 
a aprendizaxe de cantigas pro-
pias da cultura galega. 

“Non lle abonda a Galicia que 
os seus fillos sepan ler i escribir. 
Galicia precisa que os seus fillos 
lean i escriban na súa fala para 
que a sintan, que estuden na súa 

Alumnado recibindo roupa da Deputación na ditadura de Primo de 
Rivera - Arquivo Pintos - Museo de Pontevedra

Cortexo da Irmandade coruñesa e crianzas da Escola 
do Ensiño Galego en 1924 - Fotografía cedida por 
Elvira Varela Bao
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primario universal e de balde, e 

tamén a obriga do Estado de ga-

rantir á cidadanía que non tivese 

posibilidades económicas, o ac-

ceso a todos os graos, aos tres ci-

clos cos que contará o ensino na 

II República.

Porto Ucha achega datos do 

censo provincial en 1932: Había 

106.152 crianzas en idade esco-

Lección II

Mentres hai República, hai 
esperanza

“As mestras e os mestres republicanos loitaron contra o atraso endémico 
dos lugares onde desempeñaban o seu labor. Ensinaban socrática, 

pacífica e civicamente. Eran protagonistas dunha revolución cultural, 
ética e pedagóxica. Ensinaban tamén a cultivar o agro, a repoboar os 
montes, a curar animais. Aconsellaban aos veciños, reconciliaban ás 
persoas, mediaban nos conflitos. Eran un referente social e político”.

Anxo S. Porto Ucha

Exercicio 1: Crea unha 
escola, crea unha mestra

Proclamada a II República, hai 
unha realidade incuestionábel: 
non é posíbel implantar unha 
verdadeira democracia sen un 
pobo alfabetizado, e por iso a 
reforma do ensino é materia 
dos máis temperás acordos le-
xislativos. Establécese un ensino 

A mestra Domitila Portela coas súas alumnas en Marcón durante a II RepúblicaGrupo escolar nos anos 30-Museo de Pontevedra
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obxectivo de dar valor á profe-
sión. O maxisterio acada catego-
ría de estudo universitario. 

Exercicio 2: Fai unha visita á 
escola das túas mestras

A profesionalización que se in-
culca ao novo Maxisterio a través 
das Escolas Normais, entre elas a 
de Pontevedra, ten dúas carac-
terísticas moi salientables: por 
un lado, a coeducación, é dicir, 
o feito de que compartan aulas e 
materias homes e mulleres. Por 
outro, o carácter innovador da 
docencia para a que se preparan. 
Destérrase a letra que co sangue 
entra. O novo profesorado vai na 
procura da curiosidade do alum-
nado. Quere ensinalo a pensar.

Ata o golpe de Estado, a Escola 
Normal de Pontevedra acolleu 
cinco cursos de formación pro-
fesionalizada. A loita contra o 
intrusismo que supón esa pro-
fesionalización do Maxisterio 

lar e só estaban matriculadas nas 
escolas nacionais 69.215. O Plan 
de escolarización ata 1933 con-
sistiu en levantar 1.228 edifica-
cións escolares: había que crear 
escolas, pero aínda era máis im-
portante crear mestras e mestres. 
No 32, Pontevedra era unha das 
dez únicas provincias españolas 
que superaban o millar de do-
centes. Tiña 1.150. Catro anos de 
República despois, en 1935, tiña 
1651, e eran 22 as provincias que 
pasaban de mil, entre elas as ca-
tro galegas. 

Non era só que se incrementase 
o número de persoas destina-
das a erradicar o analfabetismo. 
Tamén se lexislou para que tive-
sen unha maior formación e se 
lles recoñeceu a importancia que 
tiñan para a República, incre-
mentándose os seus salarios. Os 
mestres eran peza fundamental 
para o cambio social e así o re-
coñecía o Parlamento do bienio 
progresista: “Urxía crear Escolas, 
pero urxía máis crear Mestres; 
urxía dotar ás Escolas de medios 
para que cumprisen a función 
social que se lles encomendaba 
(…), urxía eleva a xerarquía da 
escola, pero urxía igualmente 
dar ao Mestre da nova socieda-
de democrática a xerarquía que 
merece e merecerá, facéndoo 
merecedor dela”, dicía o limiar 
do decreto que, o 29 de setem-
bro de 1931, apenas cinco meses 
despois da proclamación da II 
República, reformaba as Escolas 
Normais, peza fundamental no 

Alumnado da Escola Normal de Pontevedra durante a II República 
- Arquivo Pintos - Museo de Pontevedra
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poucas décadas antes, nos anos 
80 do século XIX.

Tamén hai nomes dignos de es-
pecial mención nas listaxes das 
tres promocións que saíron da 
Escola Normal de Pontevedra 
antes de ter lugar o golpe de es-
tado. Como Xaime Isla Couto, 
fundador das Mocidades Gale-
guistas en 1932. Ou como o mes-
tre asasinado polos franquistas o 
12 de novembro do 36, Germán 
Adrio Mañá. Ou como Elena 
Pereira Otero, unha das fillas 
de Ernestina que no tempo do 
medo converteuse, como a súa 

nai, en apoio fundamental das 
vítimas amortallando os corpos 
sen vida do tamén profesor Pau-
lo Novás e do médico redondelá 
Telmo Bernárdez, ambos fusila-
dos na mesma data que Adrio, o 
12 de novembro.

iníciase por esixir os estudos 
de bacharelato para ingresar na 
Normal, algo que antes non era 
necesario. E increméntanse as 
materias nas que formarse: incí-
dese na filosofía fronte a relixión; 
no debuxo fronte ao bordado: na 
literatura para completar a lectu-
ra ou impártese pedagoxía ade-
mais de caligrafía. A educación 
republicana vai á par da socieda-
de igualitaria que quere formar, 
e isto reflíctese na posta en mar-
cha de especializacións que van 
desde párvulos ata alumnos con 
dificultades ou superdotados.

A mestra de Salcedo Bernarda 
Pereira Solla e o seu home Al-
fonso Rodrigo Méndez, ambos 
destinados na escola de Padri-
ñán (Sanxenxo) estaban espe-
cializados en educar a nenos e 
nenas con dificultades. Logo do 
golpe, ela será afastada do ensino 
público para sempre e el asasina-
do e arroxado ao mar. 

Para mellorar a formación do 
profesorado, a Escola Normal de 
Pontevedra incorpora docentes 
de luxo como a redondelá Er-
nestina Otero que daba clases 
de Psicoloxía ou Elementos da 
Filosofía, e que tamén pasará 
tras o golpe a formar parte do 
maxisterio represaliado. Ernes-
tina chegará a ser directora da 
Normal republicana, un cargo 
que segundo explica a historia-
dora Carmela Sánchez Aríns, 
ocupara por vez primeira unha 
muller, Avelina Pérez Vázquez, 

Elena Pereira
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Todas as persoas docentes do 
ensino público, desde as mestras 
ata as catedráticas, se converten 
en funcionarias. 

Como di Porto Ucha, a II Re-
pública foi un paréntese no dito 
“pasas máis fame que un mestre 
de escola” que desgraciadamen-
te ía poder volver a empregarse 
despois. 

Exercicio 4: Elixe a opción 
de ensino que mellor 
fomente a cidadanía activa

No seu libro Escolas e Mestres. 
A educación en Galicia: Da Res-
tauración á II República, Antón 
Costa Rico sinala que coa apari-
ción da II República, “se orixina 
en Galicia, mesmo nas apartadas 
escolas do rural, un movemen-
to de transformación. Fronte ás 
prácticas conservadoras, iníciase 
un importante cambio educativo 

A pesar da súa xuventude, o pelo 
de Elena quedará completamen-
te branco nese inverno do 36, 
logo de presenciar a ignominia 
dos xuízos.

Exercicio 3: Fai as contas

Para dignificar a profesión, 
esixiuse unha adecuada forma-
ción pero tamén se incremen-
taron os salarios de quen rema-
tase os estudos polo novo plan. 
O propio decreto do 31 estable-
ceu un mínimo de 4.000 pesetas 
anuais, fronte os soldos que ha-
bía daquela, que variaban entre 
as 2.000 e as 3.000 pesetas. Así, 
o profesorado que estivese me-
llor pagado vería incrementar 
o seu soldo nun 50 por cento e 
o que tiña as retribucións máis 
baixas pasaría a cobrar o dobre 
na II República, que iniciou a 
súa andaina con 36.680 mestres 
nacionais e en 1935 tiña 51.593. 

Mestres como Germán Adrio, estudante da Escola Normal de Pontevedra durante a II 
República, foron asasinados - Arquivo Pacheco-Museo de Pontevedra
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A escola republicana tamén é 
laica. A Constitución de 1931 es-
tablece unha radical separación 
entre Igrexa e Estado e prohibe 
expresamente os colexios de or-
des relixiosas: a catequese dáse 
nas igrexas, non nas aulas. Os 
crucifixos, os rezos e os cánticos 
relixiosos saen da escola para 
volver aos templos. O coñece-
mento substitúe ao dogma. A 
ciencia gáñalle terreo á relixion. 
Non se prohibe o seu ensino pero 
deixa de ser obrigatorio. Xa non 
se aprende memorizando datos 
senón experimentando, tendo 
curiosidade, preguntando. Non 
se persegue transmitir dogmas 
ao alumnado senón que pense, 
que se cuestione as cousas e che-
gue ás súas propias conclusións. 

Esa aposta pola investigación 
como fonte do coñecemento re-
flíctese tamén en organismos 
como a Misión Biolóxica de Pon-
tevedra, que vinculada a nomes 
tan relevantes da cidade como 
Bibiano Fernández Osorio-Ta-
fall ou Alexandre Bóveda, aca-
da na II República o máximo 
esplendor desde a súa chegada a 
Pontevedra en 1927.

Aínda que non era un centro de 
ensino, senón de investigación, 
converteuse nunha boa escola 
para a xente labrega, tal e como 
defendía Avelino Pousa Antelo: 
“Era o centro que traballaba con 
mais seriedade e eficacia, con-

dirixido á formación de cida-
dáns e membros activos”. 

Ese ensino estará fondamen-
te marcado pola influencia da 
Institución Libre de Enseñanza, 
unha escola laica que xa a finais 
do século XIX puxeran en mar-
cha catedráticos como Giner de 

los Ríos, expulsados da Univer-
sidade de Madrid por defender a 
liberdade de cátedra, é dicir, por 
negarse a que a docencia se vise 
afectada por calquera dogma re-
lixioso ou político. 

A II República aposta polo acceso da muller á escola - Museo de Pontevedra

Bibiano Fernández Osorio-Tafall estivo vinculado á Misión Biolóxica
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Exercicio 5: Sinala a lingua 
que botas en falta

Con respecto á lingua, durante a 
II República o uso do galego non 
se prohibe mais tampouco se 
fomenta, primando o ensino en 
castelán. O artigo 50 da Consti-
tución de 1931 recolle a posibi-
lidade de que as rexións orga-
nicen o ensino nas súas linguas 
respectivas pero tamén a obri-
gatoriedade de estudar castelán, 
lingua que se usaría ademais 
como instrumento de aprendi-
zaxe en todos os centros de pri-
maria e secundaria, podendo o 
estado crear centros en castelán 
en todas as rexións. Ese mesmo 
ano, un decreto matiza o carác-
ter centralista da norma e por 
presión do nacionalismo catalán 
recolle que o ensino será ata os 
oito anos na lingua materna. 

Galiza non recolle nesta épo-
ca un proxecto tan importante 
como o que puxeran en mar-
cha as Irmandades da Fala coas 
Escolas do Insiño Galego, non 
só con respecto á lingua, senón 
na necesidade de levar a cabo 
un ensino orgulloso do país. O 
propio Manuel Portela Vallada-
res, natural de Mourente e pre-
sidente da II República en 1935, 
escribiría en 1932 no seu libro 
“Ante el Estatuto” referíndose ao 
ensino primario: “Actualmente 
é desastroso. Pola falla de esco-
las (…) pero mais, moito máis, 
porque a metade do que nelas se 
ensina é inútil, non ten que ver 

seguindo cousas que chegaban 

directamente aos nosos labre-

gos, permitíndolles incrementar 

as súas producións máis impor-

tantes -pataca e millo- e, grazas 

a iso, incidindo decisivamente 

na mellora da vida campesiña, 

non cabe dúbida que a misión 

era unha boa escola para quen 

quixera traballar pola mellora 

agraria galega”.

A II República tamén entendeu a 

importancia da inspección edu-

cativa fomentando a súa tarefa 

de apoio ao profesorado e a súa 

autonomía a través dun decreto 

de inmobilidade que evitaba que 

o funcionariado fose desprazado 

se resultaba molesto.

Porto Ucha destaca ademais o 

feito de que durante este pe-

ríodo se fixese un esforzo por 

crear residencias. Lográbase así 

afastar o alumnado da comuni-

dades eclesiástica que coa mo-

narquía copara esta actividade a 

través, por exemplo, do aluguer 

de cuartos en conventos. Recolle 

o historiador a posta en marcha 

en Pontevedra, en 1934, da Resi-

dencia de Estudantes, destinada 

a alumnado do Instituto e tamén 

do Plano profesional da Escola 

Normal do Maxisterio primario. 

O responsábel era Bibiano Fer-

nández Osorio-Tafall e alí viviu, 

por exemplo, Xaime Isla Couto.
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a escolas de nenos. Como explica 
a profesora Victoria Martins, du-
rante a II República recoñécese 
por vez primeira a igualdade xu-
rídica entre ambos sexos e o lexí-
timo dereito das mulleres a exer-
cer unha profesión sen limitarlle 
o acceso a ningunha actividade 
laboral. E para iso a muller nece-
sitaba mellorar a súa instrución. 

A perspectiva de xénero xa é im-
portante na propia formación 
do profesorado posto que o 30 
de outubro de 1931 fusiónanse 
as Normais de Mestras e Mes-
tres, que pasan a establecerse no 
mesmo edificio baixo o réxime 
de coeducación, é dicir, mestres 
e mestras comparten as mesmas 
aulas. As Normais de Pontevedra 
xúntanse no inmóbel situado á 
esquerda do Goberno Civil, en 
instalacións agora pertencentes 
á Deputación de Pontevedra. 

Un exemplo, xa nas aulas, do fo-
mento da igualdade entre homes 
e mulleres foi a Escola Nueva, 
que rexentaba na Praza do Teu-
cro Hernán Poza Juncal. Así o 
lembra a súa alumna Margarita 
Caballero:

co que importa aos galegos, co 
que necesitan saber os galegos, 
o programa escolar ten que aco-
modarse á rexión e ser explicado 
por mestres que a rexión forme, 
que a leven dentro da súa alma e 
que poidan achegarse á alma dos 
nosos nenos”.

Exercicio 6: Enumera cantas 
persoas hai na aula

Como xa se dixo, nesta etapa o 
ensino primario era obrigatorio 
e de balde e, por tanto, a Repú-
blica tiña a obriga de facilitar 
o acceso a todas as persoas sen 
medios económicos. Por vez 
primeira, non ter cartos non era 
impedimento para non estudar, 
adquirindo a educación un cla-
ro compoñente social: Todos os 
nenos podían ir á clase, indepen-
dentemente de que a súa familia 
fose rica ou humilde. E, o que é 
máis relevante aínda: tamén to-
das as nenas. 

Na II República establécese a coe-
ducación, a unificación dos espa-
zos masculino e feminino, po-
dendo ser as mestras destinadas 

Alumnado na escola de Hernán Poza - Arquivo Pintos-Museo de Pontevedra
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Consciente das dificultades, a 
República suma ao plan de crea-
ción de escolas a posta en mar-
cha de accións de atención social 
á infancia, tal e como subliña 
María Victoria Martins no seu 
artigo Muller e educación: “Can-
tinas, roperillos, colonias esco-
lares conforman un conxunto 
de accións encaminadas a atraer 
as nenas á escola e a paliar a po-
breza de numerosas familias. 
Tamén se traballou para levar a 
cultura ao mundo rural a través 
das Misións Pedagóxicas, con bi-
bliotecas itinerantes, teatro, cine, 
museos ambulantes, que chegan 
ás aldeas espalladas polo país”.

“Antes da guerra ía a unha escola republicana, a de Hernán Poza, e logo 
ía examinarme ó instituto. A escola estaba na praza do Teucro e era moi 
boa. Eramos nenos e nenas, e ás chicas valorábannos moi positivamente. 
Se os chicos se puñan prepotentes axiña lles cortaban. Practicaban moito 

a igualdade. Eu fun moi feliz nese colexio. Chamabamos aos profesores 
polo seu nome e a lectura alí era moi importante”. 

Margarita Caballero

Pero a pesar do esforzo republicano, non era doado para todas as crian-
zas acudir á clase, tal e como explicaba Eulalia Carro nunha entrevista 
ao programa municipal A memoria das mulleres:

“A mestra rifábanos por non ir á escola pero non podiamos porque 
tiñamos que ir labrar. Papá ía labrando e nós diante… se íamos á escola 

non podiamos ir con el así que fomos moi pouco… ás veces, en días 
salteados. Cando chovía traiamos un saco para non mollarnos. Era 

moi lonxe, un quilómetro e medio ou dous. Pasaban os de Figueirido 
e metíanse con nós. Unha vez pasaron no cabalo e colléronme un libro 
que era moi grande, coma unha enciclopedia, e fixeron burla de min: 

‘Está moi adiantada e é moi lista vostede’, dixéronme. Iamos medio nus, 
medio descalzos… Pasabámolo fatal así que todos analfabetos”.

Eulalia Carro

Alumnado na escola de Hernán Poza - Arquivo Pintos-Museo de Pontevedra

Roperillo escolar - Arquivo Pintos-Museo de Pontevedra
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tivos das misións: conseguir que 
todos os domingos se desen nos 
locais escolares conferencias de 
divulgación daquelas materias 
indispensábeis para elevar o ni-
vel cultural dos cidadáns. Para 
pronuncialas solicitábase o con-
curso de todas as persoas cul-
tas dos concellos: mestres, pero 
tamén médicos, peritos agríco-
las, farmacéuticos, avogados e 
mesmo sacerdotes. 

As misións pedagóxicas estive-
ron en Galiza entre o 11 de agos-
to e o 17 de decembro de 1933 
capitaneadas por Rafael Dieste, 
que estivo acompañado doutros 
nomes relevantes como Otero 
Espasandín. A nivel local co-
laboraron Cándido Fernández 
Mazas e Antonio Ramos Varela. 
Foi a misión máis longa das rea-
lizadas en España e por vez pri-
meira fíxose coincidir co museo 
circulante de pintura. 

A Misión Pedagóxica de Ponte-
vedra visitou ese ano Silleda e A 
Estrada, e durante os meses de 
maio e xuño de 1934 foi a Mea-
ño, Villalonga, Combarro, Arbo, 
A Lomba, Valeixe, A Cañiza, 
Ameixeira, A Franqueira, Lu-
neda, O Covelo, Maceira e San 
Pedro de Campo, realizándose 
audicións musicais.

Creadas as Misións comezouse 
tamén co servizo de bibliotecas. 
En 1931 concédense 16 a Ponte-
vedra, unha cifra que a finais do 
bienio progresista elevase a 171 

Exercicio 7: Dille á túa 
nai que repase a lección 
contigo

Nesa certeza republicana de que 
non pode existir democracia 
sen un pobo ben formado, ade-
mais de fomentarse o acceso das 
crianzas á escola, a partir de abril 
do 31 puxéronse en marcha ac-
tividades destinadas a achegar a 
cultura á poboación adulta con 
menos recursos e, sobre todo, 
de zonas rurais, a través de cla-
ses para persoas maiores pero 
tamén de iniciativas máis inno-
vadoras como as Misións Peda-
góxicas, ideadas con anteriorida-
de á II República pero que non 
se converteron en realidade ata a 
súa proclamación.

O padroado das Misións Peda-
góxicas crease xa en maio do 31 
e constitúese tres meses despois, 
inspirado na doutrina do seu fu-
turo director, Manuel Bartolomé 
Cossío, que defendía a bondade 
de levar ás aldeas e lugares apar-
tados o alento da cultura, reivin-
dicando o ocio e a contemplación 
estética como valores educativos.

Unha circular do consello pro-
vincial de primeira ensinanza de 
Pontevedra concretaba os obxec-

 “Somos unha escola ambulante que quere ir de vila en vila. Pero 
unha escola onde non hai libros de matrícula, onde non hai que 

aprender con bágoas, onde non se porá a ninguén de xeonllos, 
onde non se precisa facer a gata”

Manuel Bartolomé Cossío
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mixto, de balde e obrigatorio, 
que foi publicada entre maio de 
1935 e xullo de 1936. 

Porto Ucha destaca a relación 
existente entre este profesorado 
implicado co movemento aso-
ciativo e sindical e a posterior 
represión. Sen ir máis lonxe, 
tras o golpe foron fusilados tres 
dos cargos directivos da Casa 
del Maestro: Paulo Novás, José 
Meis e Gonzalo Martín; ade-
mais de Victor Fraiz e Apolinar 
Torres que eran membros da 
Federación de Traballadores do 
Ensino (FETE) en Vigo, para a 
que Escuela Vivida gardaba sem-
pre un apartado. Outros mes-
tres relacionados co organismo 
como Luís Soto ou Ramón Va-
lenzuela sufriron o exilio. 

O ensino foi unha das grandes 
batallas que deu a II República e 
saíu moi caro perdela. 

en toda a provincia. A persoa en-
cargada da biblioteca era sempre 
docente.

Exercicio 8: Une os nomes 
que estean relacionados

Os mestres e as mestras da Gali-
za intentaron durante o período 
republicano unificar os seus es-
forzos ao redor de agrupacións 
como a Asociación de Traballa-
dores da Ensinanza, ou a Casa 
del Maestro que tivo os seus 
detractores dentro do republi-
canismo “máis comprometido 
socialmente”, tal e como explica 
o historiador pontevedrés Xosé 
Álvarez Castro na súa semblanza 
do mestre de Vesomaño Valen-
tín Ferrero Miranda, posterior-
mente asasinado polos golpistas: 
“A Valentín non lle gusta a Casa 
del Maestro pontevedresa, consi-
derada polo mestre como reac-
cionaria, ‘guarida de catedráticos 
e señoritos’, que por medio de 
bailes, festas e banquetes, pro-
cura desviar os mestres das Ca-
sas do Pobo”, recolle o seu blog 
Pontevedra nos anos do medo. 
Mais durante a II República, o 
organismo adquiriu relevancia, 
tal e como explica Porto Ucha, 
pola implicación en actividades 
como as Misións Pedagóxicas. A 
Casa del Maestro chega a crear 
unha biblioteca circulante con 
José Meis, mestre de Seixo como 
bibliotecario, e mesmo sacou do 
prelo unha revista, Escuela Vi-
vida, partidaria do ensino laico, 

A Casa do Mestre-Arquivo Cedofeita
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Apolinar Torres López, mestre 
en Vigo e fundador da Asocia-
ción de Trabajadores de la Ense-
ñanza. Fusilado en Pereiró o 27 
de agosto de 1936.

Manuel Pedreira Pazos, secre-
tario da agrupación socialista de 
Pontevedra. Foi mestre en Mea-
vía, Forcarei. Paseárono o 4 de 
setembro de 1936.

Gonzalo Martín March, mes-
tre da academia preparatoria do 
Instituto de Pontevedra, alcalde 
gobernativo de Marín durante a 
II República e gobernador civil 
de Ourense. Executado no Cam-
po de Aragón, en Ourense, o 17 
de setembro de 1936.

José Mª Cortés Fernández, mes-
tre en Goián. Fusilado en Ponte-
vedra o 15 de outubro de 1936. 

Eduardo Muíños Búa, mestre 
en Verducido. Fusilado en Pon-
tevedra o 2 de decembro de 1936.

Lección III:

Das aulas ás cunetas.  
Os verdadeiros heroes da patria

“As tumbas dos mártires falan moito máis ante a Historia do que eles 
puideran dicir!”

Víctor Fraiz Villanueva, 
carta escrita desde o cárcere un mes antes de ser fusilado

Exercicio 1: Lembra os 
nomes dos mestres 
asasinados; o ensino 
público polo que agora 
seguimos loitando é 
herdeiro do seu xeito de 
ver a escola:

Alexandre Bóveda, dirixente 
do Partido Galeguista e mestre 
na Escuela Moderna de Hernán 
Poza. Fusilado o 17 de agosto de 
1936 na Caeira.

Alfonso Rodrigo Méndez, mes-
tre en Padriñán. Paseado o 5 de 
setembro de 1936. O seu corpo 
nunca apareceu.

Manuel Iglesias Filgueira, mes-
tre no Confurco. Asasinado por 
disparos dos gardas tras defen-
der a legalidade republicana o 20 
de xullo de 1936.

Víctor Sánchez Mártil, mestre 
do pósito de Coiro. Fusilado en 
Pontevedra o 24 de setembro de 
1936.

Alexandre Bóveda con Amalia Álvarez - 
Arquivo particular

Alfonso Rodrigo coa súa filla, Narda-
Fondo Narda Rodrigo-. Proxecto 
nomesevoces.net. Grupo HISTAGRA-USC

Manuel Iglesias Filgueira - Foto familiar 
cedida por Mourente nos anos do medo

Gonzalo Martín - Foto ARMH de Marín

Víctor Sánchez Martil, terceiro pola 
esquerda - ARMH 28 de agosto
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dos, mestres como Constanti-
no Gómez, José Meis e Eduar-
do Muíños. Así como Germán 
Adrio, Paulo Novás e Benigno 
Rey, incluídos na causa que por 
defender a legalidade republica-
na levou ao paredón aos 10 re-
publicanos do 12 de novembro.

Aquelas paredes baleiras de xiz 
foron testemuño dos seus últi-
mos encontros coas criaturas 
condenadas á orfandade e coas 
súas xa pronto viúvas, como re-
cordaba Fina Paz, unha das nove 
descendentes do impresor Ra-
miro Paz:

Exercicio 2: Escribe no 
encerado: Escola Normal. 
Cárcere Quinta Brigada

A Escola Normal de Pontevedra 
converteuse no símbolo máis 
cruel do que o fascismo lle fixo 
ao ensino. As aulas que forma-
ban a mestras e mestres, naquel 
intento da República de profe-
sionalizar o sector, eran agora 
cárcere, celas nas que pasaron 
os seus últimos días moitos dos 
asasinados en Pontevedra, como 
Alexandre Bóveda ou os dez do 
12 de novembro. Segundo Porto 
Ucha saíron dela para ser fusila-

Juan Alonso Pérez, mestre en Arbo. Paseado en Cotobade o 8 de no-
vembro de 1936.

Manuel Guillán Abalo. Destacada figura do maxisterio pontevedrés. 
Laico e masón, daba clases en Poio. Paseado na Ponte do Regueiro da 
Estrada, o 9 de outubro de 1936.

Germán Adrio Mañá, director do colexio X de Pontevedra. Fusilado o 
12 de novembro de 1936 xunto aos tamén mestres Paulo Novás Souto e 
Benigno Rey Pavón.

Vicente Sáez Ruíz, mestre en Coiro, estaba afiliado ao Partido Comu-
nista. Sácano de San Simón para pasealo en Marcón o 5 de decembro 
de 1936. 

Constantino Gómez Rodríguez, nacido en Pontevedra en 1911 era 
mestre en Setecoros, Valga. Afiliado ás xuventudes Socialistas, partici-
pou na defensa do Goberno Civil. Fusilado o 17 de abril de 1937.

José Meis Martínez, mestre en Seixo e bibliotecario da Casa do Mestre. 
Asasinado o 27 de xullo de 1937.

Segundo Abal Padín, socialista. Era mestre en Castroagudín, Vilagar-
cía. Fusilado en Pontevedra o 13 de maio de 1938.

Juan Alonso Pérez

Germán Adrio con alumnos - Arquivo 
familiar

Vicente Sáez - ARMH 28 de agosto

Paulo Novás, á esquerda da foto con 
Bibiano, á dereita - Arquivo particular

Benigno Rey - Arquivo familiar
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E Carmen ata tivo sorte porque 
moitas orfas foron educadas na 
memorización dos dogmas que 
os pais querían desterrar, pero a 
ela deulle clase a mestra Victoria 
Martínez, que tamén pasara por 
prisión, por ser mestra e republi-
cana. E na clase de Carmen rezar 
rezábase pero nunca se cantou o 
Cara al Sol. 

Non foi só a Escola Normal. 
Tamén simboliza o paso da liber-
dade de pensamento ao cárcere 
das ideas, a conversión do novo 
edificio Froebel en cuartel. Ou o 
Instituto onde daban clase Cas-
telao e Bibiano Fernández Oso-
rio-Tafall, en hospital militar.

Moitos mestres vinculados á 
nosa cidade acabaron presos 
pola súa defensa da II Repúbli-
ca. Como Severino Tomé, naci-
do en Mourente, ou Celestino 
Noya, concelleiro e presidente 
da Deputación de Lugo no mo-
mento do golpe que xa durante 
o franquismo sería profesor do 
instituto de Pontevedra. Noya 
foi quen presidiu a Comisión 
Executiva para a propaganda do 
Estatuto e por iso estaba en Ma-
drid en xullo de 1936: Porque 
ían presentar o texto nas Cortes. 

“A última vez que vin ao meu pai foi na súa cama, na esquina daquela cela gris do cárcere. 
Era un sitio horrible, cun cheiro terrible a verdura cocida. Non lembro se fun coa miña tía. 
O meu pai estaba no primeiro piso, foi a última vez que o vin pero non creo que el soubera 
que era o último día e eu menos... Todo o mundo esperaba o indulto. A miña tía marchou 

a Burgos con varias viúvas pero cando chegaron aquí estaban mortos”. 

Fina Paz

No caso da escola de Vilaboa foi 
ao revés. Carmen Sobral acabou 
estudando durante o franquismo 
no mesmo local onde o seu pai, 
o veciño de Salcedo Abelardo 
Sobral Acuña, foi torturado an-
tes de ser asasinado e arroxado 
ao mar. Tras o golpe, os fascistas 
converteran en cuartel e lugar de 
malleiras, outro símbolo do soño 
da República: o local da Socieda-
de de Agricultores, onde Abelar-
do Sobral loitara por unha so-
ciedade máis xusta para as súas 
fillas, a máis pequena aínda no 
ventre da nai cando quedou orfa. 

Tocoulles vivir nun tempo que 
nada tiña que ver co que o seu 
pai intentaba construír para elas. 
Pero as súas ideas ficaron vivas 
na súa viúva, Hermosinda La-
moso, que se empeñou en que 
as súas fillas fosen á escola, igual 
que os varóns. 

“Mi madriña, que carreiras cun saco enriba da cabeza meu 
fillo para ir á escola. Viñamos á unha da tarde e ao mellor 

cheghabamos ás tres porque xa se sabe que os rapaces 
sós…. E non ían moitos que iamos só catro ou cinco (…) 

xa sabes o que dicían: ‘Aos que lles fai falta escola é aos 
homes que ás mulleres non lles fai’. Pero nós fomos. A 

defunta da miña nai dicía sempre: ‘Tanto lle fai falta a 
escuela aos homes como ás mulleres’. E fomos os catro.”

Carmen Sobral

O mestre Severino Tomé coa súa familia 
- Arquivo familiar
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O mesmo pasou con Severino 
Tomé Loureiro. En 1936 tiña 23 
anos e tanto el como o seu irmán 
Pepe, de 21, acababan de apro-
bar as oposicións de Maxisterio, 
preparadas con Germán Adrio, 
un dos tres mestres asasinados 
o 12 de novembro. Só Severino 
estaba afiliado a Izquierda Repu-
blicana pero foron detidos am-
bos xunto coa súa nai, Aurora 
Loureiro, e as súas irmás Merce-
des e América, que tiñan 19 e 17 
anos respectivamente. Para aca-
dar a liberdade dos seus, o pai, 
Laureano Tomé Lage, tivo que 
pagar cuantiosas multas econó-
micas. Pero Severino continuou 
sempre moi implicado politica-
mente e volveu a ingresar en pri-
sión en xuño de 1948, tal e como 
recolle Álvarez Castro. É detido 
por pertencer ao comité local do 
PC e ingresa no cárcere de Vigo 
o 12 de xuño. O 30 de marzo de 
1949 celébrase nesa cidade o seu 
Consello de Guerra e é condena-
do a cinco anos de prisión me-
nor por actividades subversivas 
equiparadas a rebelión militar. 
Ingresa no penal do Dueso o 25 
de maio e beneficiándose de in-
dultos queda en liberdade condi-

Ademais, neses mesmos días re-
matara na capital as probas da 
oposición á Cátedra de Lugo, 
pero aínda que a aprobou nunca 
lla validaron e foi afastado deza-
nove anos das aulas. 

Estar en Madrid permitiulle loi-
tar no bando que defendía as 
súas ideas, aínda que sempre se 
gabou de non ter pegado nin un 
só tiro, pois foi destinado a Sa-
nidad e levou ambulancias tras 
aprender a conducir ás présas 
na propia capital. Foi só o ini-
cio dun periplo que remataría 
coa súa detención o 1 de abril de 
1939 e o seu posterior traslado a 
un campo de concentración de 
Alacante. O 1 de abril, cando as 
radios retransmitían o final da 
guerra coa aquela mensaxe de 
que o exército rojo estaba cauti-
vo e desarmado, Celestino era 
detido en Alacante onde perma-
necería ata agosto de 1940, mes 
no que conseguiu a liberación 
tras ser absolto nun consello de 
guerra. Sobresida a causa, pasou 
uns días en Madrid coa súa mu-
ller, Guillermina Agrasar, e logo 
regresou a Galiza, onde nunca 
deixou de estar vixiado.

“O meu pai estivo sempre con medo. No primeiro ano 
en liberdade, denunciárono dicindo que era un home de 
esquerdas e tivo que ir a Madrid. Marchou coa maletiña 
xa para ir ó cárcere mais a persoa que veu a súa denuncia 
dixo que non había por onde collela e deixouno libre. 
Pero o pobre fora alá morto de medo coa súa roupiña xa, 
pensando que o ían meter preso. ”

Minucha Noya

Os espazos republicanos foron 
reconvertidos polo franquismo. Como a 
Escola de Hermandad - Arquivo Cedofeita

Aurora Loureiro 
- Arquivo familiar

Maruja, Solita e Nieves Adrio 
- Arquivo particular

América Tomé 
- Arquivo familiar
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o acrónimo de Uníos Hermanos 
Proletarios, o berro que adoitaba 
corearse nas manifestacións de 
esquerdas, e preguntoulle se lle 
doía moito. Olivia díxolle que 
si. As tatuaxes acostumaban fa-
cerse con nitrato de prata e quei-
maba. “Eu podo darche unha 
crema para que non che quede 
marca pero eu non a quitaría”, 
díxolle Tino, querendo que que-
dase constancia da barbarie do 
fascismo. E Olivia fíxolle caso 
e gardou as marcas para cando 
chegase un tempo de reparación 
que nunca chegou. Para calmar a 
dor, o médico aconselloulle que 
botara leite, e só con leite miti-
gou a dor da barbarie. 

Ata sendo cárcere, foille a Nor-
mal escola.

Ao saír da prisión, o doutor Tino 
Poza casou coa mestra Isolina 
Méndez, detida e rapada nun 
intento de que desvelase o pa-
radoiro do seu irmán, o tamén 
mestre Benito Méndez. Porque 
as mulleres foron usadas como 
botín de guerra, como méto-
do de chantaxe para os fuxidos. 

cional o 19 de outubro de 1950, 
aínda que segundo explica a súa 
filla, nunca foi de todo libre, 
sempre estivo perseguido: 

“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 entraba ao colexio e o 

cura denunciábao, que el non cantaba. O meu pai dicía que lle 
mandaba aos nenos cantar 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 

O asasinato de Carrero Blanco 
foi no ano 1973, trinta e sete des-
pois do golpe militar, pero Seve-
rino seguía sinalado.

Exercicio 3: Copia cen 
veces: “As mulleres non se 
meten en política”

Olivia Tomé, a súa irmá, non es-
taba afiliada a organización po-
lítica ningunha, e non foi detida 
co resto da familia. Pero logo de 
eludir o paso da comitiva fúne-
bre dun soldado falanxista para 
evitar cantar o Cara al Sol, foi 
detida e tatuada co UHP. Ela nin 
sequera sabía o que significaban 
aquelas siglas, así que ao saír do 
cuartel coa fronte mancada e o 
cranio sen pelo foi á Escola Nor-
mal, onde tiñan preso ao médi-
co Tino Poza Pastrana, padriño 
da súa voda, e preguntoullo. 
Foi el quen lle explicou que era 

Olivia Tomé coa familia 
- Arquivo familiar

Isolina Méndez e Tino Poza 
- Arquivo familiar Benito Méndez - Arquivo familiar
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Nunca volveu pisar un aula. Fina 
acabara os estudos no curso pre-
vio ao golpe e só fixera prácticas 
nun barrio de Vilagarcía. Cando 
volveu dar clase xa chegara a de-
mocracia. Tiña 63 anos e exerceu 
durante dous cursos para poder 
cobrar a paga de cursillista do 
36, fixada para todas as persoas 
afastadas das aulas por razóns 
políticas. 

No verán do golpe de Estado, a 
mestra Peregrina Dolores Mar-
tínez Santos tiña 21 anos, estaba 
afiliada ás Xuventudes Socia-
listas Mixtas e segundo explica 
Pontevedra nos anos do medo, 
foi levada ao cárcere, onde per-
maneceu durante un ano, de 
outubro de 1936 ao mesmo mes 
de 1937. Peregrina pertencía a 
unha familia fondamente repre-
saliada. O seu pai, Arturo Mar-
tínez Fernández, era irmán das 
coñecidas Corseteiras: Aurora, 
Nieves, Nicereta e María, tamén 
presas tras o golpe. No ano 1938, 
xa recuperada a liberdade, tías e 
sobriña volven ser incluídas na 
causa 379/38, que as acusaba de 
agochar armas. Peregrina e o seu 
pai, que xa perdera gran parte do 
seu capital no pago das abusivas 
multas, son sometidos a arresto 
domiciliario na súa vivenda de 
Joaquín Costa e aínda que a cau-
sa é sobresida, ela é afastada das 
aulas durante anos. 

Non o delatou e el puido fuxir ao 
exilio pero Isolina nunca volveu 
ás aulas. Compartía con Benito 
unha clara ideoloxía de esquer-
das e o franquismo non quería 
mulleres que andasen metidas 
en política. Non quería cidadás, 
só esposas e nais.

As mestras Tucha e Fina Dios 
non daban ese perfil e tampou-
co se libraron da prisión e a rapa. 
Ambas irmás estudaran Maxis-
terio e eran da FUE, do sindica-
to da Universidade. Compartían 
ideoloxía co seu irmán Edelmi-
ro, vicepresidente do Partido So-
cialista e secretario de Axitación 
e Propaganda do Socorro Rojo. 
A pesar de que a súa familia era 
dona da fábrica do Ferreiro do 
Pino, os tres baixaban coa xente 
obreira na manifestación do 1 de 
maio. Cando foi do golpe, a Edel-
miro asasinárono brutalmente o 
logo foron buscalas a elas á casa. 
A súa nai coñecía a algún dos 
cívicos que lle anunciou que lle 
ía rapar as fillas. Josefa Vázquez 
colleu a tesoira e cortoulles ela 
mesma a trenza para que non lle 
quedasen aqueles homes con ela. 
Fina gardouna toda a vida. Logo 
leváronas ao cuartel, rapáronlles 
igual o cranio e tivéronas dous 
meses detidas, ata que o seu tío, 
Edelmiro Vázquez, abonou su-
culentas multas para comprar a 
súa liberdade e a do seu pai, An-
tonio Dios, preso cinco meses.

Tucha dera clases na escola de 
Figueirido e despois na Coruña. 

 Tucha Dios, primeira pola esquerda e Fina 
Dios, no centro cun pano no pescozo 

- Arquivo familiar

Peregrina Martínez Santos 
- Arquivo familiar
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aulas hai outros castigos impor-
tantes para as mestras como ter 
que renunciar “a todo aquilo que 
foran, autocensurarse e ensinar 
cousas coas que non estaban de 
acordo”.

Se nos detemos nos procesos de 
depuración, volvemos atopar ese 
tufo machista que impregnou 
sempre a ideoloxía franquista. 

Hai machismo ata na propia 
configuración das comisións de 
depuración pois como explica a 
profesora Carme Agulló Díaz no 
seu artigo Amputar, segar, lim-
par e purificar: a depuración do 
maxisterio durante o franquismo, 
publicado na revista Sarmiento 
“aínda que as comisións depura-
ban indistintamente mestres ou 
mestras chama a atención a es-
casa presenza de mulleres entre 
os seus compoñentes, reducida 
a algunha inspectora, (directora 
de Normal ou mestra destinada 

Lección IV:

Fóra da clase!

 “É difícil imaxinar un contraste maior que o que existiu entre estas 
vítimas e os seus verdugos. Por unha banda, a dignidade e a humildade 

persoais; un altruísmo expresado no compromiso de proporcionar aos 
nenos e ás nenas un futuro mellor a través da escola. Polo outro, o 

rancor, a crueldade, a paixón por exterminar”. 

José María Maravall

Exercicio 1: Volve a escribir 
mil veces: As mulleres non 
se meten en política!

O historiador Xosé Manuel Cid 
ten constatado que ata un ter-
zo do profesorado foi vítima 
da represión nalgunha das súas 
formas: desde a suspensión de 
emprego e soldo, ata o fusila-
mento ou o paseo. En Galicia fo-
ron asasinados tras o golpe máis 
dun centenar de mestres e dúas 
mestras: María Vázquez Suárez 
e Mercedes Romero Abella, am-
bas da provincia da Coruña. Na 
conferencia que impartiu para o 
programa A memoria das mulle-
res, Cid aclarou que “a cifra non 
foi menor porque estas fosen 
máis conservadoras, como se ten 
dito, ou porque tivesen un com-
promiso menor coa República, 
senón porque este non era tan 
visible na vida pública”.  E inci-
diu no feito de que, xunto ao fu-
silamento ou o afastamento das Mercedes Romero Abella

María Vázquez Suárez - Arquivo familiar
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Exercicio 2: Memoriza o 
mandamento: Amarás 
a Deus sobre todas as 
cousas e aos demais, 
como a ti mesmo. 

Un caso claro é o da veciña de 
Pontevedra Dolores Cea Mon-
tenegro. No expediente que a 
afasta das aulas pódense ler afir-
macións como esta: “Su conduc-
ta social fue perniciosa, sembró 
discordia y trastornos de índole 
moral y económica”. Pesou moi-
to nel, como no de tantas outras, 
a opinión do cura da parroquia 
onde daba clase, no seu caso a 
parroquia de Seixo. De feito a 
súa neta, Lola Rodríguez, cre que 
foi máis este enfrontamento cá 
súa simpatía coa Fronte Popular 
o que provocou que dona Lola, 
como lle chamaban as alumnas, 
estivese dous meses no cárcere, 
fose durante anos afastada das 
aulas e se vise obrigada a ven-
der moitas das súas propiedades 
para abonar as numerosas mul-
tas que o réxime franquista lle 
foi impoñendo. Todo iso a pesar 
de ser unha muller moi relixiosa. 
De feito foi a imaxe dunha Virxe 
a que a levou a discutir co cura 
no tempo da II República:

a tarefas administrativas), cando 
non é nula”. Iso ocorre precisa-
mente no caso de Pontevedra, 
onde a comisión estaba forma-
da exclusivamente por homes, 
tal e como recolle Xosé Álvarez 
Castro no seu blog Pontevedra 
nos anos do medo: O presidente 
foi Secundino Vilanova, subs-
tituído xa en 1940 por Enrique 
Vidal Abascal, e o resto de com-
poñentes: Juan Novás, inspector 
substituído en marzo de 1937 
por Olimpio Liste; o mestre de 
Tomeza Luís Pintos Fonseca, 
logo sacerdote; Ricardo Melero, 
representante dos pais de familia 
e dirixente da patronal; e Jorge 
Vázquez Fernández, cura, mes-
tre de Lérez e auxiliar de Debuxo 
na Normal.

Pero o máis importante é a dife-
renza á hora de xulgar a homes e 
mulleres pois como ben explica a 
profesora Agulló Díaz, cando se 
trata delas, o que se xulga prin-
cipalmente é a súa moral: “Os 
cargos morais teñen un especial 
peso entre as mestras. A muller 
moderna, cidadá republicana, 
dona da súa vida, independente 
e crítica tiña que ser borrada da 
memoria. (…) As mestras repu-
blicanas eran un modelo vivo 
para as súas alumnas, sobre todo 
no ámbito rural. Por iso é polo 
que as súas condutas transgreso-
ras no ámbito persoal foron máis 
duramente castigadas que aos 
dos seus compañeiros mestres”. 

Dolores Cea Montenegro 
- Arquivo familiar

O franquismo supuxo un 
retroceso na incorporación 
das nenas ao ensino
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“ni aún en aquellas solemnida-
des 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 es-
mero a mesma no Primeiro de 
Maio. 

María pasará máis de catro anos 
afastada do seu o�cio. Segundo 
explica Xosé Álvarez Castro non 
foi ata o 24 de abril de 1940 que 
a Comisión Depuradora reco-
ñece que os documentos ache-
gados na súa defensa desvirtúan 
case na súa totalidade os cargos, 
admitindo só a súa falta de re-
lixiosidade en base ao informe 
de Triñanes. Readmítena pero 
sanciónana co traslado dentro 
da provincia, a perda de haberes 
no tempo de suspensión e a in-
habilitación para cargos. María 
pide a revisión do expediente, co 
apoio, entre outras autoridades 
do réxime, “da in�uínte familia 
Olmedo, da que era emprega-
do o seu home, a�liado á Unión 
Republicana”1, e é con�rmada 
no seu posto, o 23 de xaneiro de 

1 Pontevedra nos anos do medo. 

“Era unha muller constante e denunciou ao cura polo civil e o eclesiástico porque 
el a acusou de roubar unha imaxe. Lola chegou ir ao arzobispado. A igrexa era 
unha capela pequena e Lola gardaba ao lado a imaxe da Inmaculada, que ela 

mesma pagara con axuda de Marescot e outra xente do seu entorno. Sacábana 
na procesión e despois gardábana na escola. Ela non consideraba que fora súa, só 
que a gardaban alí. Pero o cura dicía que era un sacrilexio e acusouna de roubar 

a imaxe. Entón ela colleu e denunciouno por inxurias”. 

Lola Rodríguez

Despois do golpe, o sacerdote 
vingouse e mesmo lle quitou a 
comuñón a Lola publicamente. 
Un golpe para ela, que era tan 
católica que mesmo mantivera 
o cruci�xo na aula no tempo da 
II República, a pesar das prohi-
bicións. 

Foi tamén o in-
forme do cura o 
que impediu a 
reincorporación 
ás aulas tras as 
vacacións de ve-
rán da mestra do 
colexio de ne-
nas do Camiño 
Novo, en Mou-
rente. A pesar 
de recoñecer a 
súa valía como 
docente, o infa-
me Ignacio Tri-
ñanes, lembrado 
na memoria oral 
por levar pistola 
baixo a sotana 
nas batidas dos 
cívicos, foi incle-
mente con Ma-
ría Alonso ba-

seándose na súa apatía relixiosa. 
Acusouna de non acudir á Igrexa 

A Igrexa volveu dominar o ensino durante o franquismo 
- Arquivo familiar

Don Isolino cos nenos - Arquivo particular
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docente, tiña moito peso a opi-
nión do cura porque o resulta-
do do mesmo non dependía de 
criterios académicos, da valía 
profesional, senón da opinión 
subxectiva que tivesen da persoa 
as novas forzas do orde: desde o 
cura ata a garda civil, pasando 
polo pai de alguén do seu alum-
nado, que moitas veces coincidía 
cun falanxista de sona na vila.

O historiador Xosé Álvarez Cas-
tro explica que cada docente 
tiña unha ficha con apartados 
que avaliaban cuestións como 
a relixión, a moral, a afiliación, 
a actuación política ou as posí-
beis simpatías por algún partido. 
Mesmo a Inspección, que tamén 
fora sometida a un proceso pre-
vio de depuración e por tanto es-
taba formada exclusivamente por 
persoas afíns ao réxime, incluía 
nos informes de cada docente 
xunto cos aspectos relacionados 
coa súa profesión, cuestións re-
ferentes á súa ideoloxía política 
ou á súa moral cristiá. Tamén 
preguntaban cuestións como 
se tiña boa relación coas auto-
ridades, coa veciñanza ou se se 
mesturaba coa xente obreira ou 
campesiña. Concluído o pouco 
obxectivo exame, emitíase unha 
resolución que podía afastar á 
persoa da docencia durante anos 
ou mesmo para sempre. 

Por Álvarez Castro sabemos 
que o 1 de setembro de 1936, o 
tenente coronel Ricardo Maca-
rrón, gobernador civil nomea-

1941. Nese mesmo 24 de abril 
a Comisión permitía o retor-
no á aula do seu compañeiro, o 
mestre da escola de nenos 1 de 
Mourente, Isolino Martínez Pé-
rez, que é destinado á escola de 
Atios, no Porriño. Tras varios 
anos exercendo alí, trasladárono 
a Tenorio, no Concello de Co-
tobade. Don Isolino, como lle 
seguen chamando na súa parro-
quia, era un perfecto reflexo do 
mestre republicano: Home com-
prometido coa Sociedade Agra-
ria de Mourente e a de Xuventu-
des, impartía clases nocturnas e 
organizaba diversas actividades 
culturais. Militante de Izquierda 
Republicana, o feito de que non 
puidese recuperar o seu posto 
de traballo durante catro cursos 
supuxo unha abafante situación 
económica para a súa familia. 

Tamén foi depurada Nieves 
Adrio, a filla maior de Germán, 
un dos fusilados o 12 de novem-
bro. E a irmá desta, Maruja, que 
tamén era mestra, renunciou ao 
seu traballo para coidar a Solita, 
a máis pequena, que nacera cun-
ha discapacidade. 

Exercicio 3: Le atentamente 
o enunciado e pensa 
antes de responder ás 
preguntas. 

Nos expedientes de depuración 
é dicir, nos expedientes que de-
cidían se unha persoa volvía re-
incorporase ou non á súa tarefa 
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con Ernestina Otero e Luís San-
tos, que daban clase na Escola 
Normal. 

Lembra o tamén historiador 
Anxo Porto Ucha que de acordo 
coa normativa pola que se rexían 
as Comisións Depuradoras do 
Maxisterio, en moi poucos días 
cada mestra ou mestre tiña que 
remitir unha instancia e achegar 
unha serie de datos e avais, o que 
foi imposíbel para moitos que 
estaban agochados ou no cárce-
re, provocando que se demorase 
moitísimo, ou mesmo se imposi-
bilitase, o seu reingreso no corpo. 
E alerta da perversión que supu-
ña o feito de que algunhas veces 
a suspensión aparecese no Bole-
tín Oficial logo de ser asasinado 
o mestre, caso, por exemplo, de 
Apolinar Torres, fusilado o 27 
de agosto do 36 e suspendido o 1 
de setembro do 37.

Exercicio 4: Busca un 
exemplo que simbolice o 
maxisterio na II República. 

O proceso de depuración privou 
a toda unha xeración de recibir 
clases de persoas tan comprome-
tidas como a veciña de Salcedo 
Bernarda Pereira Solla. Ela e 
o seu home, Alfonso Rodrigo 
Méndez, puxeran en marcha na 
súa escola de Padriñán iniciati-
vas impulsadas pola II República 
na súa loita pola universalidade 
do ensino, como o roupeiro, que 
nutría de prendas de abrigo as 

do polos golpistas, quizá como 
premio ao seu total compromiso 
coa represión, ditaba unha reso-
lución que tras posteriores am-
pliacións suspendía de emprego 
e soldo a 343 mestres e 95 mes-
tras na provincia de Pontevedra, 
correspondendo á nosa cidade: 
Germán Adrio Mañá (escolas 
Maceda), María Alonso Pérez 
(Mourente), Casimira Amigo 
Barallón (Marcón 2), Manuel 
Carrera Gómez (Ponte do Cou-
to), Ulpiano Castro Iglesias 
(Escolas Maceda), Josefa Cres-
po Bóveda (Lourizán), Juan 
Fernández Seisdedos (A Mou-
reira), José Ferro Cerviño (O 
Burgo), Francisco Ignacio Gar-
cía García (Alba), Alfredo Gar-
cía Hermida (escolas Maceda), 
Felipe Lage Portela ( Salcedo), 
Mª Carmen Lago Lois, Isoli-
no Martínez Pérez (Mourente), 
Gonzalo Martín March (prepa-
ratoria), Antonio Morales Bea ( 
Marcón 2),  Paulo Novás Souto 
(preparatoria), Teresa Núñez 
Vila, Antonio Pereiró Villanue-
va (Marcón), José Ron Cabar-
cos (Salcedo), Francisco Tilve 
Adrio (A Moureira) e Eduardo 
Muíños Búa (Verducido). Así 
como o propio Castelao, Bibia-
no Fernández-Osorio Tafall ou 
Teodomiro Lozano, que eran 
profesores no Instituto. Tamén 
Clemente Echeverría, Francis-
co Otero e Máximo Ferreira, da 
escola de traballo ou os inspec-
tores Rogelio Pérez, José Gabal-
dón, Pedro Caselles, José Linés 
e José López. A relación conclúe 

O franquismo adoutrinou ao alumnado  
- Arquivo Cedofeita

Bernarda Pereira Solla e a súa filla, Narda 
Rodrigo - Arquivo familiar
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Aquel verán do 36 baleirou as 
aulas de Pontevedra dos bos 
mestres, que ficaron na cadea 
e nas gabias, mentres as boas 
mestras aprenderon a mastigar 
o silencio improvisando no seu 
salón unha aula na que ensinar 
as catro regras a cambio de dous 
patacóns; mirando como a xera-
ción que quixeran formar se de-
formaba repetindo as consignas 
do Espírito Nacional. 

Aquel setembro volveuse im-
plantar relixión na Escola Nor-
mal. E no 39, unha Orde sinalaba 
que o alumnado en período de 
prácticas, é dicir os futuros mes-
tres e as futuras mestras tiñan a 
obriga de examinarse de Doutri-
na Cristiá e Historia Sagrada. 

A ciencia ficara esmagada pola 
bota do fascismo. Arrastrada 
pola refaixo de sotanas. 

crianzas con menos recursos; a 
cantina, que lles proporcionaba 
alimentos; ou as clases especiais 
para as que tivesen algún tipo de 
dificultade de aprendizaxe. 

En pago á súa importante tare-
fa social, o franquismo detivo 
dúas veces a Alfonso e a segunda 
delas asasinouno. O seu corpo 
nunca apareceu e a memoria fa-
miliar gardou que fora arroxado 
ao mar. Bernarda nunca volveu 
dar clase na escola nacional pero 
sempre seguiu involucrada co 
ensino que soñara a II Repúbli-
ca. Tras quedar viúva regresou á 
casa familiar de Salcedo e daba 
clases ás criaturas da parroquia. 
Nos albores dos anos 60 mar-
charía a Venezuela acompañada 
pola súa filla Narda, pero antes 
alugou xunto á súa irmá Carme 
un piso na praza da Ferraría que 
converteron en residencia de es-
tudantes, sobre todo das rapazas 
que se preparaban na Normal 
para ser mestras coma ela. 

Nunca deixou de ensinar: 

“Cando xa de maior volveu a Vigo, seguiu dándolle clases aos nenos do 
barrio que tiñan dificultades, sen cobrarlles nunca un peso. Eu tamén 
facía os deberes con ela e machacábame coa caligrafía”.

Beatriz Armenta Doval, afillada de Narda Rodrigo Pereira
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novembro, o doutor Telmo Ber-
nárdez Santomé. Tanto os seus 
fillos Telmo e Jesús como a súa 
filla Bela formáranse naqueles 
cursos profesionais que acolleu 
a Escola Normal no tempo da 
II República. Telmo Bernárdez 
Gómez era o mestre do pósi-
to de Bueu e o seu irmán Jesús, 
do de Aldán. Ambos foron de-
tidos tras participar na defensa 
do goberno civil o 20 de xullo 
e posteriormente afastados das 
aulas, ao igual cá súa irmá, Bela 
Bernárdez Gómez, que tivo que 
agocharse en Mos para eludir a 
ameaza da rapa. Tamén foron 
obrigados a alistarse no bando 
contrario aos seus ideais. Pero 
Jesús pasou ao lado republicano 
e unha vez rematada a guerra, e 
tras estar recluido nos campos 
de concentración franceses, exi-
liouse en México onde se reu-
niría coa súa nai, Isabel Gómez 
Costas.

Lección V:

A viaxe do xiz

“Hai distintos ‘exilios interiores’: o cárcere, a clandestinidade política, 
os traslados, o silencio e o esquecemento, a non posibilidade de acceso á 
escola, o exilio dos amigos, da cultura, a negación da escrita, o exilio da 
familia, ou incluso a non renuncia a vivir os acontecementos, a pesar do 

amordazamento ao que se está sometido”.

Anxo Porto Ucha

Exercicio 1: Segue no mapa 
a ruta que fixeron as 
mestras e os mestres

E a terra quedou orfa de escola. 
Non foron só os mortos. Galiza 
perdeu a oportunidade de que a 
súa mocidade fose formada por 
mestres da valía de Bibiano Fer-
nández Osorio-Tafall, director 
e catedrático de Agricultura e 
Tecnoloxía do Instituto de En-
sino Medio ou Alfonso Daniel 
Rodríguez Castelao, que fora 
profesor adxunto da Cátedra de 
Debuxo. Ambos foron obriga-
dos a tomar o camiño do exilio. 
Bibiano foi a Francia onde che-
gou a dirixir o Servicio de Eva-
cuación de Refuxiados Españois, 
pero rematou os seus días en 
México. 

Tamén partiu ao exilio tras a de-
puración laboral a descendencia 
dun dos dez fusilados o 12 de 

Bela Bernárdez Gómez 
- Arquivo familiar

Telmo e Jesús Bernárdez, os fillos maiores, 
co resto da familia - Arquivo familiar

Bibiano Fernández Osorio-Tafall, na imaxe 
durante unha conferencia en Lérez, viuse 
obrigado a marchar ao exilio  
- Arquivo Cedofeita
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mán de don Celestino Poza Co-
bas, o recoñecido médico pon-
tevedrés que, tras o golpe estivo 
detido en San Simón co seu fillo, 
o tamén médico Tino Poza Pas-
trana, ao que xa nos referimos. 
O seu outro varón, Luís Poza 
Pastrana, foi fusilado o 12 de no-
vembro. É unha historia sabida 
na cidade pero hai un dato que 
apenas se coñece: o doutor Poza 
Cobas tamén estudara Maxiste-
rio en Pontevedra antes de licen-
ciarse en Medicina en Santiago, e 
chegou a dirixir en 1903 na nosa 
cidade a Escola Laica, centro 
tamén vinculado á Institución Li-
bre de Enseñanza ao igual que a 
Residencia de Estudantes de Ma-
drid, onde ficaron internos no 
seu periplo universitario tanto a 
súa filla Marina Poza Pastrana 
como o seu fillo Tino, que coin-
cidiu, entre outros, con Salvador 
Dalí, Luis Buñuel, Severo Ochoa 
ou Federico García Lorca, con 
quen se atopará na visita que o 
poeta fai en 1932 á nosa cidade. 

Tamén Laureano Poza Juncal, 
irmán de Hernán, exiliouse en 
México tras ser depurado do 
seu posto de profesor na Escola 
Superior de Traballo, e alá con-
verteuse en profesor de Ciencias 
Químicas na Universidade In-
ternacional e no Instituto Hispa-
no-Mexicano Ruiz de Alarcón.

Por outra parte, o cuñado de 
Tino Poza, o mestre Benito 
Méndez, exiliouse en Venezuela 
tras pasar case un ano agochado 

Tamén foi condenado ao exi-
lio Hernán Poza. O director 
da Escuela Nueva, aquel centro 
vinculado á Institución Libre de 
Enseñanza que lembraba Mar-
garita Caballero, foi detido tras o 
golpe de Estado, e tras acadar a 
liberdade pasou a Portugal para 
dende alí partir a Estados Uni-
dos onde seguiu dando clases 
ata o seu pasamento, ocorrido en 
Nova Iorque no ano 1966. Fora 
membro activo da Federación 
Universitaria Española e escribiu 
na revista compostelá Universi-
tarios. Dirixiu tamén La Escuela 
Moderna e foi profesor da Escola 
Normal de Mestres de Barcelo-
na. Xa exiliado, ensinou español 
no Eastman School of Languages 
and Business e foi director do 
Poza Institute of Languages and 
Business, aberto en 1940. A par-
tir de 1943 foi tamén profesor do 
Brookyn College de Nova Iorque. 

No colexio que tiña na praza do 
Teucro, o alumnado trataba de ti 
a un profesorado do que formou 
parte, entre outros, Alexandre 
Bóveda. E as aulas, de fiestras 
abertas, acollían modernos mé-
todos de ensino nun clima de 
tolerancia. 

Hernán Poza é só un dos nomes 
propios dunha familia, a dos 
Poza, que ficará para sempre vin-
culada ao republicanismo ponte-
vedrés pois nin no peor dos tem-
pos renunciaron aos seus ideais, 
incluído o laicismo. Hernán era 
fillo de Joaquín Poza Cobas, ir-

As irmás Méndez, mestras nas Campás 
- Arquivo familiar
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provincia xunto a personalida-
des como Castelao ou Víctor 
Casas, e tamén dirixindo o gru-
po Teatro Campesiño de Mou-
rente. Concluída a formación, 
obtén como destino unha escola 
de Vigo pero non chega a tomar 
posesión da praza por mor do 
golpe de Estado. É detido e tras 
pasar polo cárcere de Silleda e 
Compostela, alístase no exérci-
to franquista, para despois pasar 
ao republicano baixo as ordes de 
Enrique Líster. 

Curiosamente, hai outro mestre 
pontevedrés que acabaría for-
mando parte do batallón espe-
cial de Líster. Trátase de Daniel 
Álvarez Quintas, coñecido polo 
alcume de Bolche na cuadri-
lla que xa antes da II República 
formou con outros rapaces pon-
tevedreses como Celso García 
de la Riega Álvarez, curmán de 
Amalia, a viúva de Bóveda. A co-
ñecida como cuadrilla do Pilón: 

polas súas irmás na vivenda fa-
miliar, no inmóbel que na actua-
lidade acolle a Casa das Campás. 
Foi no verán do 37 que saíu cara 
ao exilio venezolano a través de 
Portugal. Nos anos 50 volveu a 
España e foi condenado a vin-
te anos, logo conmutados a seis 
para posteriormente ser absolto. 

Exercicio 2: Enumera as 
batallas dos que sempre 
perseguiron os seus ideais

Tamén sufriu prisión e exilio o 
galeguista Ramón Valenzuela. 
Tras estudar Dereito en Com-
postela, en 1933 matriculouse na 
Escola Normal de Pontevedra, 
aínda que xa antes dera clases 
de alfabetización para adultos 
nunha casa que o seu pai tiña en 
Bandeira. Durante a súa etapa 
na nosa cidade involúcrase tan-
to política como culturalmente e 
podemos atopalo dando mitins 
a favor do Estatuto por toda a 

Ramón Valenzuela e Mariví Villaverde 
- Foto cedida por Carmen Mejía

 “Bolche era o capitán da cuadrilla e do equipo de fútbol… Era mestre, 
futbolista, �autín da banda de música de Pontevedra. Iamos aplaudirlle 

todos os do Pilón cando tocaba no quiosco da Alameda (…). El era o 
que nos guiaba, dicía ‘imos xogar ao fútbol á Caeira… e mentres o resto 
xogaba, Bolche e máis eu puñámonos a buscar árbores de froita para ir 

despois comela…”

Celso García de la Riega2

2 Entrevista facilitada por 
 Maica Larriba
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xentina onde chegou a traballar 
de secretario persoal de Castelao. 

Outros pontevedreses foron 
condenados a dar clase fóra da 
provincia. Por exemplo, Emi-
lio Álvarez Gallego, irmán de 
Amalia, que era mestre na Seca 
ou José Ron Cabarcos, que foi 
destinado a Cespedosa de Tor-
mes (Salamanca) en xaneiro de 
1938. Porén o traslado non se 
fixo efectivo, pois foi anulado en 
outubro dese mesmo ano, posi-
bilitando que Ron Cabarcos que-
dase na escola de nenos número 
2 de Salcedo. 

Emilio Álvarez Gallego, en cam-
bio, foi trasladado a Cáceres e o 
seu primo, José María Álvarez 
Blázquez, que era mestre nas 
Olivas, en Tui, enviado a Zamo-

Ambos estaban estudando en 
Madrid cando se produce o 
golpe de Estado o que lles posi-
bilitou loitar no bando que re-
presentaba as súas ideas. Bolche 
chegaría a ser comandante do 
exército republicano e segundo 
contaba García de la Riega, non 
lle viñeran nada mal aquelas tar-
des na Caeira: 

“Líster estivera no Jarama e pregunteille como fora:
-Lembras cando iamos á Caeira para eludir a Baltasar, o garda? Pois 
cos mouros entre as oliveiras no Jarama foi igual…”

Celso García de la Riega

Concluído o conflicto, de la Rie-
ga estivo preso un ano e Ramón 
Valenzuela pasou a Francia, e 
estivo internado no campo de 
concentración de Argelès. No 
país veciño coñeceu a súa mu-
ller Mariví Villaverde, filla do 
primeiro alcalde republicano de 
Vilagarcía e deputado, Elpidio 
Villaverde. Co estoupido da Se-
gunda Guerra Mundial, a familia 
Villaverde marchou a Arxentina 
pero Ramón ficou loitando con-
tra o fascismo, e tras a ocupación 
de Francia foi detido pola Gesta-
po e entregado ás autoridades 
franquistas que o condenaron a 
vinte anos e un día. Saíu do cár-
cere en 1944 pero seguiu estando 
inhabilitado para a docencia. Vi-
viu coa súa muller en Vilagarcía 
ata que, en 1949, rematada a li-
berdade vixiada, marchou a Ar-
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Tamén Vicenta Hevia, irmá do 
que fora alcalde franquista da 
cidade, Remigio Hevia, renun-
ciou á súa excedencia para po-
der reincorporarse á escola de 
Mourente, tras o paseo do seu 
home, Alberto Martínez Tís-
car, concelleiro monárquico que 
logo se achegaría ao centrismo 
de Portela Valladares. Mais logo, 
por recomendación de xente do 
réxime, Vicenta recoñeceu como 
se fose do seu home, un cadáver 
aparecido na praia, ao obxecto 
de poder cobrar a herdanza e 
descoñécese se optou ou non por 
tomar posesión do seu posto de 
mestra. 

ra, logo do fusilamento do seu 
pai, o médico Darío Álvarez Li-
meses, irmán do sogro de Bóve-
da. Emilio estaba afiliado á Fede-
ración de Mocidades Galeguistas 
desde 1933. 

A propia Amalia acabou Maxis-
terio para sacar adiante a fami-
lia logo do fusilamento do seu 
home. Despois aprobou unhas 
oposicións para Facenda e non 
chegou a exercer de mestra, pero 
dar clases particulares axudoulle 
a sacar uns cartos tras o asasina-
to de Alexandre, que tivo lugar 
cando ela estaba embarazada da 
quinta filla, Amalia. 



35

tas, transmitindo ás criaturas 
consignas que non compartían: 
“Fronte á ilusión da época re-
publicana, houbo que apandar 
con moitas cousas. (…) Fronte 
os valores impulsados anterior-
mente (laicismo, democracia, 
liberdade) houbo que adoutrinar 
noutros aspectos que afectaron á 
escola (disciplina, orde, lecturas 
patrióticas). Iso explica o exilio 
interior no sentido de refuxio, 
no silencio e no anonimato.(…) 
Mestres senlleiros, activos, pasa-
ron a ser practicamente esqueci-
dos. Outra das formas de exilio 
interior que viviron os mestres 
foi un certo sentimento de cul-
pabilidade, fomentado polos de-
mais”.

Para Álvarez Castro, o símbo-
lo deste retroceso, da vitoria da 
doutrina sobre a ciencia, foi a 
reposición dos crucifixos nas au-
las, que se fixo con toda a pom-
pa fascista, como recolle no seu 
relato do sucedido en Lérez, en 
base á prensa da época, co párro-

Lección VI:

As nenas xa non teñen que ir á escola

“Galicia sufriu sempre un sistema de ensino distinto, cando non oposto, á súa 
realidade, á súa cultura e ás necesidades das súas xentes”

Avelino Pousa Antelo

Exercicio 1: Atopa as sete 
diferenzas 

A pesar da terríbel persecución 
sufrida polo Maxisterio, sen dú-
bida, a maior das represións vi-
viuna a propia escola, que tras o 
golpe de Estado volveu cambiar 
o atlas polo crucifixo, a ciencia 
polo dogma, a excursión pola 
memorización, a liberdade polo 
castigo, as cantigas populares 
que ensinaban as mestras con 
máis apego á terra polo Cara al 
sol totalitario e excluínte. Como 
sinala Javier Rodríguez, profesor 
de Historia da Universidade de 
León, “o ensino converteríase no 
máis significativo instrumento 
de homoxeneización social. As 
xeracións futuras debían trans-
formarse necesariamente en ma-
sas leais ao Movemento”.

Porto Ucha fala de exilio inte-
rior para referirse aos mestres e 
mestras que de regreso ás aulas 
tiveron que calar os seus ideais 
e repetir as consignas impos-

O crucifixo volveu á escola 
- Arquivo Pintos-Museo de Pontevedra

A igrexa volveu impoñer o dogma na 
escola franquista - Arquivo Pintos-Museo 

de Pontevedra

 O ensino franquista desterrou os valores 
republicanos - Museo de Pontevedra
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a súa andaina cara á igualdade 
a través do ensino. Xa non era 
prioritario que as nenas acudi-
sen á escola como propugnaban 
as mestras republicanas. Se non 
ían, non pasaba nada. Se ían, ti-
ñan materias distintas aos nenos. 
Deixaron de ser cidadás con de-
reitos. O principal obxectivo da 
España franquista era converte-
las en esposas e nais. As que ti-
ñan máis sorte estudaban, pero 
cousas de nenas, non aquilo que 
querían estudar. Nené González 
quería facer Exactas, Matemáti-
cas chamábanlle daquela, e logo 
ser médica pero a súa nai, Mar-
ta Sara Prieto Rial, directora da 
Escola Graduada Álvarez Lime-
ses, díxolle que se vivía moi ben 
como mestra. E estudou para 
mestra como o seu pai, Joaquín 
González que fora obrigado a 
trasladarse a Pazo de Barcía de 
Mera, porque era socio fundador 
da Gimnástica e quedara marca-
do pola súa relación con Adrio, 
Poza ou Rey.

Manuela Iglesias tivo aínda peor 
sorte. Era filla de solteira e aínda 
por riba dun escapado. Qué máis 
dá que só fose unha nena? Non 
houbo piedade para ela do réxi-
me que bendicía a Igrexa: 

co, Leandro del Río, de mestre de 
cerimonias: “Bendice o crucifixo 
don Leandro que dirixe unhas 
palabras aos asistentes. A proce-
sión dende o templo á escola da 
Porta do Sol, está presidida polas 
autoridades participando centos 
de persoas, a cruz é levada polo 
coadxutor Juan Rivas. Chuvia de 
flores e vivas a Cristo-Rei, a Es-
paña e ao exército”.

Adeus a aquel ensino da II Repú-
blica que saía das aulas para fa-
cer excursións, aquel ensino lai-
co e con respecto á diversidade 
que fomentaba a investigación, a 
curiosidade. Nas aulas franquis-
tas queda totalmente prohibido 
falar galego. Como diría a poe-
ta Marta Dacosta o alumnado é 
atado á cadeira de falar castelán. 
E ata a man lle ataban se usaba 
á esquerda. Naquel ensino todo 
era dereita. 

E as criaturas da casca amarga, 
das familias de esquerdas, nin 
posibilidade tiñan, ás veces, de 
entrar nas aulas propagadoras 
do franquismo. A algunhas im-
pedíuselles volver á clase. Outras 
tiveron que deixala para axudar 
nas tarefas do fogar. Varias xera-
cións de mulleres viron tapiada 

“Non me quixeron no colegio porque era filla dun escapado. Ía onde a 
Tabacalera e Pepita, que era a que poñía escuela, non me puido coller, 

porque foi alí o alcalde de barrio, daquela o tal Gonzalo Paspallás e 
díxolle que se me collía a min non puña máis escuela alí”.

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

As nenas recibiron materias distintas 
aos nenos no franquismo

A educación franquista é misóxina

Escola de Cons no franquismo 
- Arquivo particular

No franquismo, volveu a relixión



37

Exercicio 2 : Borda un pano 
que tape as vergoñas da 
escola

En contraposición a aquela esco-
la republicana que buscaba a uni-
versalidade do ensino, que todos 
os nenos e todas as nenas tivesen 

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

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

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

“Quixeron facerlle unha xoghada así a dous irmáns do Mariñán pero 
había un señor que era da Tomeza, que fora alcalde de barrio de aquí 
arriba e tamén estivo preso, chamábanlle O Ghorrión e era mestre e 
carniceiro, era o que vendía a carne ao cárcere de Pontevedra, e dixo que 
lle poñía el a escuela. Que se non se lle daban escuela alí púñalle el escuela, 
e púxolle escuela el, aos poucos paghoulle unha escuela. E eu… hoxe hai 
carreteira para ir para arriba pero antes eu non podía ir para arriba que 
tiña que ir miña avoa esperare por min para traerme para a casa. Alá 
arriba non podía ir e non fun á escuela e quedei moi marcada.  
-E aprendeu a ler e escribir ou non aprendeu nunca? 
-Non aprendín, muller, nunca aprendín nada…”

Manuela Iglesias, neta de Dolores López

Só a solidariedade dun veciño 
impediu que lle pasase o mesmo 
ás fillas de Rogelia e Rogelio O 
Mariñán, outro matrimonio de 
esquerdas:

Outras nenas, como Fina Paz, 
orfa do impresor Ramiro Paz fu-
silado o 12 de novembro, deixa-
ron de ir á escola para axudar á 
familia. No seu caso, para coidar 
do máis pequeno dos irmáns, 
nacido tres meses despois de as-
asinarlle o pai. 

Nenas nunha escola franquista 
- Arquivo familiar

Alumnado na escola franquista 
- Arquivo particular

As criaturas foron educadas no pensamento 
único, ás veces, totalmente contrario aos 

ideais do seu pai - Arquivo particular



38

A pobreza da escola era total. 
Literalmente. Fronte ao esfor-
zo orzamentario da República 
construíndo instalacións e me-
llorando as condicións, a esco-
la franquista é un niño de pin-
gueiras. Nieves Gamallo, filla de 
Nieves Adrio, lembra á escola de 
Xeve onde exerceu a súa nai logo 
de recuperar o seu posto de mes-
tra en 1946 e tras pasar dous anos 
nas escolas de Corbillón (Cam-
bados), Rouxique (Sanxenxo) 
e Valongo (Cotobade). Nieves 
recorda aquela casa ao lado do 
río que acollía a escola. Lembra 
o cortello, a lareira, e o oco que 
facía as veces de baño. Á súa nai, 
facendo cinco quilómetros ao 
día, ao principio en burro ata 
Xeve, con vento e frío, e logo nun 
autobús que a deixaba no mon-
te a quilómetro e medio dunha 
escola que tiña que alcanzar an-
dando. E a volta había que facela 
por Lérez porque polo traxecto 
de ida non había autobús. 

Como explica Porto Ucha, “logo 
do suplicio da depuración, os 
mestres formados no plan pro-
fesional de forma axeitada, rein-
corpóranse á escola franquista, 
dan lecturas patrióticas e convi-
ven cos formados de xeito acele-
rado polos novos plan de estudo 
ou as escolas de maxisterio da 
igrexa que aparecen en Galiza a 
partir de 1945 como a María Se-
des Sapientiae de Vigo ou a Luis 
Vives dos Maristas de Tui, dentro 
da provincia de Pontevedra”. 

as mesmas posibilidades, a escola fran-
quista non facía máis que esforzarse por 
evidenciar as diferenzas. Non estaba 
disposta a que as criaturas das familias 
republicanas, por máis que herdasen a 
inocencia, pasasen desapercibidas, tal e 
como explica a presidenta da asociación 
pola recuperación da memoria histórica 
de Marín, Enriqueta Otero: 

“En Marín só podías facer o bacharelato nas monxas, pero as 
alumnas que pagabamos, tanto polo bacharelato como polas clases 

de cultura xeral, non tiñamos que cantar o Cara al sol. Iso era 
para os pobres, para a xente, digamos do ensino público. Mesmo 

entraban por outra porta tal era o clasismo daquela xente”

Enriqueta Otero

“Alí na escuela por un lado estaban os homes e por outro as 
mulleres. Saiamos todos xuntos pero cada un por un lado. Nós 

faciamos cousas de nenas e eles… Nós bordabamos, calcetabamos, 
faciamos, non sei… E eles tiñan un mestre, don Pedro. Dábame 

unha cobiza tremenda porque unha chavala estaba na escuela dos 
rapaces porque don Pedro comía na casa desta rapaza e dábame 
unha cobiza porque dicía eu: Esta ha de aprender ben e nós non 

imos aprender. (…) Dábame cobiza porque me parecía que aquel 
mestre íalle aprender máis cá mestra. Non porque fora home pero 

me parecía a min, sabe Dios”.

Carmen Sobral

Había que pagar co Cara al sol, o delito 
de ser filla de rojo. Á xente pobre tiña 
que quedarlle clara cal era agora a ideo-
loxía correcta, e esquecer aquela tolemia 
das sociedades agrarias, da unión do 
movemento obreiro ou da defensa da 
lingua e a cultura propias. 

E fronte á coeducación republicana, o 
franquismo regresou á separación por 
sexos e o que é peor á distinción das ma-
terias reservadas ás nenas: 
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meira ensinanza. Desde 1940 
volve bastar con posuír bacha-
relato para obter nun só ano o 
titulo de mestre ou mestra. Dous 
anos máis tarde un novo plan 
inclúe materias como a de En-
sinanza Patriótica. Facían falla 
moitas persoas mal preparadas 
para substituír o maxisterio pro-
fesional da II República. 

Como di Xosé Manuel Cid, “a 
ditadura franquista privou ao 
país dos mellores mestres e mes-
tras da súa historia”, que foron 
vítimas de catro décadas de re-
presión e silencio por culpa “das 
súas ideas democráticas e de re-
novación educativa”.

Esa represión foi moito máis alá 
do 36, do 39… prolongouse du-
rante todo o franquismo. Bas-
ten só dous exemplos: A Daría 
González impedíuselle opositar 
ás aulas dos albores dos 50 pola 
súa militancia, desde ben nova, 
no Partido Galeguista. E a María 
Victoria Moreno, quitáronlle o 
pasaporte por dar clases de gale-
go e participar en actos de colec-
tivos republicanos nos últimos 
anos do franquismo. 

E algunhas, como Fina Dios, te-
ñen que presenciar tras a súa ex-
pulsión das aulas como as súas 
fillas son educadas por valores 
distintos aos seus: 

“A miña nai tiña aversión ao réxime. Non che deixaban cantar as 
cancións que cantabas no colexio. Nós fomos a un colexio de monxas 
aínda que ela era atea, atea… máis alá de atea”.

Mena Rey

Exercicio 3: Foi o 
franquismo derrotado? 
Razoa a túa resposta

Logo do golpe, todo cambia 
tamén nas Escolas Normais, tal e 
como reflicte Porto Ucha no seu 
libro Historias de Vida: “Estamos 
nos primeiros anos do Franquis-
mo e do conseguinte Nacional 
Catolicismo, con amplas reper-
cusións no terreo escolar (…). 
As adhesións ao Xefe do Estado 
e ao seu réxime sucédense. O 12 
de xullo de 1940 dáse conta por 
parte da Directora da Normal de 
Pontevedra que ao día seguinte 
ás doce da mañá se celebraría 
no Salón de Actos unha sesión 
consagrada al eminente español 
y primer mártir del Glorioso Al-
zamiento liberador de España, D. 
José Calvo Sotelo. Acórdase que 
unha vez rematado o acto sexan 
elevados sentidos telegramas 
a SE o Xefe de Estado e igual-
mente ao Ministro de Educación 
Nacional, participándolles a rea-
lización do mesmo e renovándo-
lles a adhesión do centro”. 

Tamén hai un retroceso na for-
mación do profesorado de pri-

Daría González

María Victoria Moreno
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lonxe de abaterse pola represión 
que a deixou durante anos sen 
aulas, e tamén viúva, converteu a 
súa rebotica de Redondela nun-
ha tinturería onde lavar as rou-
pas dos presos de San Simón, a 
quen tamén levaba comida. E 
mesmo organizou unha actua-
ción do coro do cárcere na súa 
vila, para espantar coa música o 
medo.

E Peregrina Martínez enfron-
touse ao novo réxime con duros 
escritos que esixían a súa rein-
corporación. E a viúva de Ger-
mán Adrio, Rita Sobrido, que 
tamén dera clases de párvulos 
no colexio X que rexentaba o 
seu home, puxo co dó do 12 de 
novembro un taller de bordado 
onde acudían as fillas de moitos 
outros republicanos. No cuarto 
do lado, Nieves, a orfa do mes-
tre, deu clases particulares para 
sacar uns pesos ata que a deixa-
ron volver ás aulas unha década 
despois de ser depurada. E cando 

Epílogo:

Leccións de vida e morte

 “O golpe de Estado de 1936 tivo entre os seus propósitos borrar a 
memoria republicana do imaxinario colectivo e, sobre todo, das 

xeracións que naceron tras a guerra”. 

Anxo S. Porto Ucha

Di Milán Kundera que “o pri-
meiro paso para liquidar a un 
pobo (…) é borrar a súa memo-
ria, destruír os seus libros, a súa 
cultura, a súa historia. Logo facer 
que alguén escriba novos libros, 
manufacture unha nova cultura, 
invente unha nova historia”. Por 
iso, para que non nos liquiden 
como pobo temos a obriga de 
lembrar os nomes dos mestres e 
as mestras depurados polo fran-
quismo, pero sobre todo, temos 
a obriga de lembrar as ideas que 
defendían e polas que sufriron 
a represión. Temos, sobre todo, 
que ser merecentes do seu lega-
do, que seguir o seu exemplo de 
loita e resistencia. Porque a pe-
sar da rapa, do cárcere e do exi-
lio do seu irmán Benito, Isolina, 
Mercedes e Canducha Méndez 
mantiveron no tempo do medo 
unha escola na casa das Campás, 
onde os valores laicos e republi-
canos estiveron sempre presen-
tes. E Ernestina Otero, a que 
fora directora da Escola Normal, 

Rita Sobrido coa descendencia de 
Germán Adrio, fusilado

Ernestina Otero antes do golpe

Isolina Méndez, no medio de negro, 
coas irmás e crianzas
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“Mis queridos padres: Ha llegado mi última hora. Ya veis, ni en 
este momento me falta valor para afrontar la situación a que la 
desdicha nos ha conducido a todos. Dentro de dos o tres horas 
moriré. Quiero pues en los últimos de mi vida pediros perdón una 
vez más por este gran disgusto que os doy. Ánimo y valor padres 
míos como lo tiene vuestro hijo. No desesperéis; no os aflijais 
demasiado: os queda más familia, otros hijos (hermanos míos 
queridos) que sabrán consolaros. 
Doy mi vida tranquilo; sin remordimientos de conciencia de 
ninguna clase: no he matado, no he robado... nadie mejor que 
vosotros conoce mi corazón”.

Fragmento da carta escrita por Segundo Abal á familia 
antes de ser fusilado

“A mis hermanos Teresa, Sofía, Arturo, Lola, Julio y Fefa: (…)
Muero sin poder ayudaros en nada; cuando ya mi vida empezaba 
a ser holgada y todo hacía suponer que en breve, ya pudiera ser 
un colaborador y una ayuda. Muero por estar en donde estaría 
nuestro padre, si viviese, y no hice nada que se pueda censurar. 
Para mi(sic) esta muerte no es más que un motivo de íntima 
satisfacción(…) No olvidar(sic) para vuestra vida las normas 
trazadas por nuestro padre”.

Carta escrita por Benigno Rey á súa familia antes de ser 
fusilado

Ten que ser o noso compromiso 
seguir os seus pasos, recoller e 
transmitir a súa memoria resis-
tente, e loitar por facer realidade 
o ensino e a sociedade que soña-
ron. 

regresou seguiu fiel ao seu xeito 
de ver o ensino, e aproveitaba 
os mediodías para dar clases de 
reforzo ao alumnado con máis 
dificultades. E Celestino Noya 
seguiu fomentando a curiosi-
dade nos seus alumnos durante 
os anos que impartiu Xeografía 
e Historia, primeiro naquel re-
duto de galeguismo que foi o 
colexio León XIII de Vilagarcía, 
onde tantos mestres represalia-
dos acadaron sustento, e logo 
no instituto de Pontevedra, onde 
compartiu aulas con Mariano 
García, membro tamén dunha 
familia fondamente represalia-
da. Don Mariano, como lle dicía 
o alumnado, defendeu sempre a 
bondade dunha etapa, a republi-
cana, que o discurso establecido 
quería deturpar, e enfurecíase se 
alguén coreaba un saúdo fascista 
durante as súas clases de Cien-
cias Naturais. 

Foron as mellores leccións, as 
súas leccións de vida. 

E ata deixaron lección na morte: 
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