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Manuel Coto Martínez, Urbano Sanmartin Abilleira, Antonio Gó-
mez Torres, Claudio Tizón Vázquez, Macario Cortegoso Rodríguez 
(Julio) e Manuel Pérez Taboada son os seis veciños do Concello 
de Pontevedra que, segundo as listaxes oficiais, foron confinados 
nos campos de concentración nazis. A estes nomes habería que 
sumar o de Ramón García Martínez, rescatado do esquecemento 
polo xornalista Juan de Sola, pois aínda que naceu na localidade 
almeriense de Purchena, García residiu durante varias décadas en 
Campañó, tras conseguir saír con vida do confinamento en Mau-
thausen. 

Tamén Cortegoso e Pérez Taboada sobreviviron a aquel horror. Ao 
resto arrebatoulles a vida, e a súa biografía diluíse no tempo da 
historia desmemoriada. Case nada sabemos de Antonio Gómez e 
Claudio Tizón. Apenas un pouco de Urbano Sanmartín. E nas fami-
lias de Coto, Cortegoso e Pérez Taboada a historia fica incomple-
ta. Matilde Villaverde, que estaba esperando unha filla de Manuel 
Coto cando foi obrigado a loitar no bando franquista para axiña 
pasar ao republicano, onde se alistaban as súas ideas, morreu sen 
saber qué fora del, se o mataran ou se a esquecera. A súa filla Mi-
lucha, bautizada Manuela como el pedira na última carta, acaba 
de coñecer esa parte da súa propia historia. 

Unha parte desa parte. 
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O tempo e a desmemoria perderon moitas pezas do quebraca-
bezas, pero grazas ao traballo do historiador Xosé Álvarez Castro 
podemos encher baleiros da memoria familiar cos datos que apa-
recen nas fichas que lles fixeron aos pontevedreses nos campos, e 
tamén coa información existente sobre o periplo compartido polo 
exilio español, esquecido en cada derrota.

O camiño ao inferno iniciouse co golpe de Estado de xullo do 36. 
Uns abandonaron entón Pontevedra para fuxir da barbarie fascis-
ta. Outros xa marcharan antes, buscando na emigración a mellora 
económica ou, no caso de Macario Cortegoso, para realizar estu-
dos de aeronáutica.

Urbano Sanmartín deixara de mozo a súa Mourente natal para 
emigrar a Cuba, onde naceu o seu fillo Jesús, froito do matrimonio 
con Rosa Domínguez. Logo establecéronse en Almacelles (Lleida) e 
foi aí onde os sorprendeu o golpe de Estado. 

Urbano, que traballaba como xornaleiro, formou parte activa do 
comité da defensa da II República, e foi acusado de participar na 
detención de José Pellisé Masés, comerciante afiliado á CEDA para 
o que traballara. Pellisé foi arrestado o 13 de agosto de 1936 e 
permaneceu no cárcere ata o 18 dese mesmo mes, data na que foi 
fusilado. Tras o triunfo do golpe, Sanmartín pasou a Francia coa 
súa familia e alí foi detido no ano 1940.

Tampouco Claudio Tizón residía xa en Pontevedra en 1936. Fogo-
neiro de profesión, a súa ficha recolle que vivía en Tenerife coa súa 
compañeira, Adela Cuesta Ruiz, natural de Comillas, en Santander. 
Nada sabemos do periplo que seguiu ata a súa chegada ao campo 
en xaneiro de 1942. Só que apenas sobreviviu un mes, e que foi o 
único dos seis pontevedreses de nacemento que tivo como destino 
final o campo austríaco de Mauthausen. O resto, -agás Manuel 
Pérez Taboada que foi levado a Neuengamme-, estiveron no sub-
campo de Gusen, situado a cinco quilómetros de Mauthausen, e 
dependente deste.

Á esquerda con gorra, Juan Lago, veciño de 
Vilaboa, preso nun campo nazi

Fotografía: arquivo familiar
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Tampouco coñecemos as circunstancias que marcaron a vida de 
Antonio Gómez Torres. Non hai nada que o vincule con Ponte-
vedra agás a súa propia declaración no momento do ingreso. O 
seu nome non aparece nos arquivos municipais, nos padróns cen-
sais ou nas follas bautismais. Mesmo cabe a posibilidade de que 
fose veciño dun concello máis pequeno da provincia e se limitase 
a nomear a capital cando, a miles de quilómetros e nun idioma 
descoñecido, lle obrigaron a indicar a súa procedencia. Iso foi o 
que pasou con Martín Ferreiro Álvarez, que era de Cerdedo e nos 
papeis do campo inscribiuse como pontevedrés. (Tamén José Gon-
zález Vázquez, de Quireza, deixa como enderezo unha perruquería 
de Pontevedra ao entrar no campo).

Pode que Martín Ferreiro o fixese para non dar demasiadas pistas 
logo de que os franquistas o xulgaran en rebeldía pola súa impli-
cación política, que o levou a ser tenente alcalde da Coruña en 
tempos da II República. Hai quen o sitúa en Izquierda Republicana, 
pero Álvarez Castro cre que era de Unión Republicana e constata a 
súa pertenza á Liga de Dereitos do Home, o que, explica, podería 
indicar que era masón. 

Segundo conta o historiador Calros Solla no artigo Un cerdedense 
en Mauthausen, publicado por Faro de Vigo, Ferreiro buscou tras 
o golpe acubillo na súa Quireza natal e desde alí desprazouse a 
Portugal e Francia para volver provisionalmente a España a fin de 
combater co exército republicano nas frontes de Levante e Catalu-
ña. Tras a derrota que inaugura o mes de abril do 39, regresa a 
Francia comezando o seu periplo de internamento no campo de 
refuxiados de Argelès-sur-Mer. 

Tamén García Martínez acabou pasando a fronteira de Francia tras 
loitar no bando republicano, o que defendía as súas ideas. Aínda 
que non lle consta que militase en ningunha formación política, 
Juan de Sola sitúao no ideario socialista, e apunta que “simpati-
zaba coa esquerda pero era moi crítico co anarquismo. Era sobre 
todo un pacifista, unha persoa que cría na utopía”. 

Martín Ferreiro, sombreado, na histórica foto de 
Franco xunto a Azaña na Coruña
Fotografía: arquivo Xoán Carlos Garrido
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Manuel Pérez Taboada en Pontevedra antes do golpe
Fotografía: arquivo familiar

ManueL Coto Martínez
Fotografía: arquivo familiar

Ramón García Martínez 
Fotografía:
arquivo familiar
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Coma Ferreiro e García, Pérez Taboada e Cortegoso saíron de 
España fuxindo da barbarie fascista. Na memoria da familia do 
primeiro quedou a crenza de que na súa defensa da II República 
mesmo levara a cabo algunha pequena sabotaxe, o que provocou 
que xa inmediatamente despois daquel 20 de xullo en que se deu 
lectura na cidade ao bando de guerra, abandonase Xeve cun ve-
ciño para pasar á Asturias republicana e de alí, probablemente a 
medida que ía caendo a Fronte Norte, avanzar ata Francia. 

“Logo do golpe, perségueno, van á súa casa buscalo 
pero el xa fuxira. Fora por Asturias ata chegar a Fran-
cia. Así que levan presos ao seu irmán, que tiña quince 
anos, e ao seu pai. Ao non atopalo a el, lévanos deti-
dos a eles”

Pilar Pérez, sobriña de Manuel Pérez Taboada

Na memoria familiar quedou o recordo de que Joaquín, que así se 
chamaba o irmán de Manuel, e o seu pai, Antonio Pérez Cobas, 
permaneceron presos ata que falece a súa nai, Manuela Taboada, 
e os deixan saír para o enterro. Era 1938.

“Non sei en que data exacta detiveron ao avó e a Joa-
quín pero creo que non estiveron presos demasiado 
tempo. Ao meu pai non o levan porque estaba loitando 
no bando de Franco. Estaba facendo a mili de cabo fu-
rriel no cuartel de Pontevedra e trasládano a Valencia. 
Afortunadamente nunca foi ferido nin tomaron repre-
salias contra el”.

Pilar Pérez, sobriña de Manuel Pérez Taboada

Macario Cortegoso estaba cursando aeronáutica no momento do 
golpe. A documentación recolle que estudaba en Barcelona pero a 
súa sobriña, Teresa Cortegoso, asegura que entrou a Francia des-
de Madrid, quizais cando cae a capital nos últimos compases da 
guerra civil. Di que el e outros compañeiros aproveitaron os seus 
coñecementos para exiliarse nun avión pertencente ao goberno re-
publicano.  

Pola súa parte, a familia de Manuel Coto conta que abandonou o 
bando franquista. no que como tantos outros galegos fora alistado 
forzosamente, para unirse ao exército republicano. Tras a vitoria 
golpista cruzou a pé a fronteira con Francia. Mais, lonxe de acubi-
llalos, o país veciño converteuse para os exiliados nun novo azoute 
da derrota.
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SEN REFUXIO

Xosé Álvarez Castro explica que “a situación dos refuxiados no sur 
de Francia era moi complexa”. Son confinados primeiro en cam-
pos de selección e despois en campos de internamento como o 
xa nomeado de Argelès-sur-Mer, ou Saint-Cyprien, Carcasonne, 
Prades… nos que as condicións son extremadamente difíciles. Ade-
mais, dada a probada experiencia militar dos soldados da Repú-
blica, boa parte da poboación considerábaos revolucionarios que 
podían derrubar o réxime, e tamén axitaba contra eles “o fantasma 
da ocupación de postos de traballo en época de crise”, atopando 
unicamente a solidariedade de agrupacións de esquerdas, simpa-
tizantes coa República. 

A situación complícase aínda máis 
cando, cinco meses despois da fin da 
guerra civil española, a invasión de Po-
lonia provoca que Francia e Inglaterra entren 
en guerra con Alemaña. 

Centos de exiliados españois toman de novo 
as armas para loitar contra o fascismo, na 
crenza de que unha vitoria aliada liberaría 
España das fauces de Franco. 

Finalmente non foi así, pero moitos nin 
sequera tiveron a oportunidade de vivir a 
efémera esperanza que supuxo para a 
xente republicana a vitoria aliada. 
Os soldados republicanos formaron 
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parte entre 1940 e 1945 da Resistencia. Segundo explica Álvarez 
Castro, algúns integrados no exército da Francia Libre de De Gau-
lle e moitos outros no XIV corpo de guerrilleiros españois, “o brazo 
armado da Unión Nacional Española, de obediencia comunista”. 
Moitos deles son feitos prisioneiros.

En total calcúlase que houbo nos campos de concentración nazis 
9.000 persoas de nacionalidade española, e 5.500 perderon a 
vida, ademais de producirse centos de desaparicións. 

Manifestación en París contra Franco en 1946, tras o 
fusilamento dun guerrilleiro comunista. Francesc Boix

Fotografía: © MHC. Fons Amical de Mauthausen-
Francesc Boix.

9
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Prisioneiros subindo a escaleira da canteira cargados con 
pedras para a construción do campo de concentración de 
Mauthausen
Fotografía: www.deportados.es

Traballadores na canteira
Fotografía: www.deportados.es
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A ESTADÍA NOS CAMPOS

O primeiro dos pontevedreses enviado a un campo de concentración foi Macario 
Cortegoso Rodríguez ou Julio, que é o nome que usa para referirse a el a súa fa-
milia. Por Álvarez Castro sabemos que foi integrante do convoi de Angulema, que 
o 20 de agosto de 1940, tan só 14 días despois de que chegasen a Mauthausen 
as primeiras persoas de orixe español, trasladou a ese campo outras 927. Despois 
dunha terríbel viaxe de catro días, as mulleres e as catorce criaturas que formaban 
parte do mesmo foron repatriadas a España, mentres que os 470 homes termina-
ron no subcampo de Gusen. 

A pesar da pouca información que daquela época conserva, a descendencia de 
Ramón Cortegoso, irmán de Julio, asegura que estivo pouco tempo no campo, e 
ten lóxica pensar que así fose pois é difícil que puidese sobrevivir durante cinco 
anos, ata a liberación aliada de 1945. Relatan tamén que o breve da estadía non 
impediu que sufrise secuelas físicas a consecuencia das torturas. 

“Lembro que a súa muller, Paulette, tiña que axudarlle a poñer a cha-
queta porque, segundo el mesmo contaba, no campo colgárano duns 
paus polas axilas e tiña problemas de mobilidade nos brazos”.

Teresa García, viúva dun sobriño de Julio Cortegoso

Álvarez Castro explica que Mauthausen tiña categoría 3, a máis dura, reservada 
para prisioneiros que consideraban imposíbeis de rehabilitar por ser “inimigos 
políticos incorrixíbeis do Reich”. Abarcaba máis de 50 subcampos e estaba orga-
nizado en kommandos, grupos de traballo con capataces que na súa maioría eran 
“delincuentes comúns alemáns e austríacos”. 

Grazas ao estudo de Juan de Sola sabemos que tamén Ramón García Martínez 
chegou a Mauthausen nos primeiros días. De feito, traballou na súa construción. 
Era un operario importante para o campo o que, probablemente, axudou a que 
se mantivese con vida.

Os presos traballaban fundamentalmente en canteiras de pedra durante xornadas 
de doce horas e cunha alimentación moi pobre a base de patacas con nabos e 
cenorias, sopa augada e, de cea, un cacho de pan cun pouco de margarina ou 
salchichón. Iso provocaba continuas mortes por extenuación e enfermidades, que 
se sumaban aos asasinatos a través de distintos métodos, desde o fusilamento ao 
aforcamento, pasando polo gaseamento ou as duchas xeadas, coñecidas como 
baños da morte.

Engade o historiador que especialmente terríbel foi o exterminio sobre aqueles 
presos de Gusen que xa non eran quen de traballar na durísima canteira de Kas-
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Campo de concentración de Mauthausen
Fotografía: © MHC. Fritz Kornatz o Paul Ricken

Campo de concentración de Mauthausen
Fotografía: www.deportados.es
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tenhofen ou na construción dun enorme burato destinado á montaxe dun muíño para 
triturar pedra. Gusen era aínda máis duro que Mauthausen e nel a esperanza de vida 
era inferior a seis meses. Alí os kapos, -ou cabos de vara, que sería a tradución do 
termo empregado para denominar os gardas-, eran católicos polacos “que trataban 
moi mal aos españois aos que consideraban comunistas anticatólicos”. 

Os prisioneiros españois, explica, montaron en Mauthausen “unha sinxela organiza-
ción de resistencia e apoio mutuo organizada polos comunistas”. 

Non se tiñan máis que os uns aos outros. 

Un mes despois daquel 6 de agosto en que republicanos españois pisaban por vez 
primeira Mauthausen, Adolf Hitler entrevistábase con Serrano Suñer, cuñado de Fran-
co e ministro de Gobernación no primeiro goberno do réxime. Álvarez Castro explica 
que no encontro “acórdase endurecer as medidas contra os españois internados nos 
Stalag e outros lugares e depórtanse sistematicamente a Mauthausen -e as mulleres 
a Ravensbrück - logo de localizalos a Gestapo. A actuación cos españois nos campos 
foi, por parte alemá e de acordo co goberno de Franco, a continuación das prácticas 
de eliminación levadas a cabo en España”. 

Os republicanos son considerados polo ilexítimo goberno xurdido do golpe de Estado 
fascista como apátridas, “de acordo co costume de presentalos como antinacionais, 
antipatriotas ou non españois”. Sobre o coñecido uniforme do traxe a raias dos cam-
pos levaban un triángulo invertido de cor azul, destinado precisamente aos que non ti-
ñan patria, cunha S de spanier, en referencia ao lugar de orixe que agora os rexeitaba.

Ao mes seguinte do encontro, en outubro de 1940, Franco nomea a Serrano Suñer 
ministro de Asuntos Exteriores. 

Gusen foi o destino final de Antonio Gómez Torres, Manuel Coto Martínez e Urbano 
Sanmartín Abilleira; e Mauthausen o de Claudio Tizón Vázquez, que apenas sobreviviu 
alí un mes. Levárono o 3 de xaneiro de 1942 e faleceu o 2 de febreiro. Fora traslada-
do desde un Stalag, un campo de traballo que segundo explica Álvarez Castro estaba 
reservado para prisioneiros de guerra, nunca para civís, do que se deduce que Tizón 
elixiu combater a propagación do fascismo por Europa tras a derrota de España.

A diferenza dos campos de concentración, dirixidos polas SS nazis, os Stalag estaban 
controlados por militares e neles cumpríase o disposto na convención de Xenebra, así 
que os presos podían recibir correspondencia e paquetes da familia. 

O traslado do Stalag era unha condena de morte. E cando lle tocou a Urbano San-
martín, a súa muller, Rosa Domínguez, deixou de ter novas súas. Por Álvarez sabemos 
que Urbano, veciño de Mourente, foi capturado polas tropas alemás do III Reich o 19 
de xuño de 1940 en Francia, concretamente en Épinal, no departamento de Vosgos, 
cando formaba parte da vixésimo segunda compañía de traballadores estranxeiros. 
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Contamos que cruzara a fronteira francesa coa súa familia tras o triunfo do golpe 
contra o que combatera. Acababa de cumprir os 37 anos e, a partir de setembro 
de 1939, foi obrigatorio para os estranxeiros entre 20 e 48 asentados en territorio 
francés, incorporarse ás CTE, siglas de compañías de traballadores estranxeiros, 
que ben poderían traducirse como de traballadores españois pois era esa a pro-
cedencia da práctica totalidade de compoñentes. As CTE estaban dirixidas por 
oficiais franceses e formadas por 250 homes que tiñan como misión obras de 
carácter defensivo, por exemplo, tarefas de fortificación, que Urbano Sanmartín 
realizou apenas nove meses, ata a súa detención e traslado, primeiro ao Stalag 
VIII-C de Kunau (Polonia), e xa posteriormente ao Stalag  XII-D de Trier (Alemaña). 

Seis meses despois da súa detención, o 21 de xaneiro de 1941, é levado a Mau-
thausen xunto a outros 751 republicanos españois e 24 antigos integrantes das 
Brigadas Internacionais. Chegaron ás dúas da madrugada do día 25, cando a 
temperatura era de 30 graos baixo cero. “Todo estaba nevado e foron recibidos 
con golpes de fusil e cans encirrados polas SS. Recorreron os cinco quilómetros 
desde a estación ao campo e os que non podían avanzar eran fusilados. Cando 
chegaron fixéronos formar na praza central, chovía e estaban mortos de fame 
e frío. As SS deixáronos nas mans dos Kapos, que pegaban máis ca eles e eran 
delincuentes comúns alemáns, polacos e austríacos. Para pegar utilizaban man-
gueiras de gomas recheas de area ou mangos de ferramentas. Foron rapados, 
desinfectados e sometidos a unha ducha na que alternaban auga fervendo con 
auga xeada”, relata Álvarez Castro.

Vinte días despois, Sanmartín, o preso 3508, baixou unha escada máis do camiño 
ao averno, ao ser destinado ao campo de traballos forzados de Gusen. Alí morre 
o 24 de novembro, ás catro e vinte da madrugada. O certificado de defunción 
recolle como causa a pericardite. Álvarez cre que puido ser asasinado cunha 
inxección de gasolina no corazón, práctica habitual nese campo. 

Foi cremado o 27 de novembro de 1941.

Apenas un mes despois, o 3 de abril de 1941, chegou a Mauthausen Antonio 
Gómez Torres. Aínda non cumprira os 26 anos pois na ficha do campo consta 
que nacera en Pontevedra o 13 de xuño de 1915. Como Sanmartín foi trasladado 

Republicanos españois despois da 
liberación

Fotografía: www.deportados.es
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desde o Stalag  XII-D de Trier (Alemaña), e levado a Gusen logo de seis meses, o 20 
de outubro. Non se sabe se acadou un destino menos esixente que a canteira de Kas-
tenhofen ou se foi a súa xuventude, pero logrou sobrevivir máis de catro anos, ata o 
17 de febreiro de 1945. Desafortunadamente non o suficiente para vivir a liberación 
do campo no maio seguinte. 

Tampouco sobreviviu Manuel Coto Martínez, nacido en Marcón o 11 de decembro 
de 1912 e de profesión canteiro. Pola súa familia sabemos que pasou a pé a frontei-
ra francesa tras abandonar o bando golpista e unirse ás filas republicanas, as afíns 
ás súas ideas. 

“Sabemos que era unha persoa implicada politicamente e moi preocu-
pada por aprender. Pola noite baixaba a Pontevedra a estudar”.

José Laredo, sobriño neto de Manuel Coto

En xullo de 1939 atopábase nun campo de refuxiados de Vernet e co estalido da II 
Guerra Mundial loitou cos aliados. En 1940, é detido polos alemáns e confinado nun 
Frontstalg, zonas de tránsito habilitadas no Norte e no Leste para reter a soldados 
antes de envialos aos campos de concentración ou de traballo forzoso situados en 
Alemaña. Logo estivo no Stalag XI-B, en Bad Fallingbostel, e o 25 de xaneiro de 1941 
foi trasladado a Mauthausen. O tren levaba 1506 españois, entre eles o coñecido 
fotógrafo Francesc Boix:

“Entran o mesmo día no Stalag de Fallingbostel e tamén en Mauthausen. 
Francesc co número 5185 e Manuel co 5123”.

José Laredo, sobriño neto de Manuel Coto

O traslado do convoi onde viaxaban ambos durou dous días, ata o 27 de xaneiro. 
Posteriormente, foi destinado a Gusen. 

Coto aparece na listaxe dos 26 presos españois que foron operados polo cirurxián 
nazi Aribert Heim, coñecido como “o carniceiro de Mauthausen”. Non sabemos cal 
foi a súa doenza exacta pero segundo o artigo Españoles en manos del Doctor Muer-
te publicado en 2009 polo xornal El País, Heim tratou sobre todo incisións, hernias 
e fracturas de extremidades. Nese mesmo artigo, José Alcubierre, sobrevivente do 
campo, explicaba: “Ninguén quería visitar aquela terríbel enfermería. Todos sabia-
mos que, aos máis débiles, se lles puña inxeccións letais. Se tiñas unha doenza 
agochábala para que non te levasen aí. Operaban só os presos que lles interesaba 
conservar”. Quizais o interese por Coto viña da súa formación como canteiro. Se-
gundo a súa filla, tiña habilidade coa talla da pedra. 

Mais finou en Gusen o 2 de xuño de 1943.
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RESISTIR, A PESAR DE TODO

A Manuel Pérez Taboada internárono no campo de Neuengamme cando tiña 27 
anos. Colaboraba coa resistencia francesa e segundo a súa irmá, Carmen Pérez, 
delatouno un compañeiro co que tiña moita confianza. Deixara o seu Frieiro na-
tal, na parroquia de Santa María de Xeve, con apenas dezanove, para incorpo-
rase en Asturias ao exército republicano. Segundo a súa filla, Carmen Théry, era 
anarquista. A súa sobriña Pilar engade que tamén profundamente anticlerical.

“Cando morreu non quixo cura. El non cría en nada. Había un gran 
contraste co resto da familia, que era moi relixiosa”

Pilar Pérez, sobriña de Manuel Pérez Taboada

Logo de que desertara, os franquistas detiveron o seu pai e o seu irmán Joaquín, 
e pouco despois morreu a súa nai de tuberculose. 

“É unha historia moi triste porque había moita precariedade. Eran 
moitos irmáns e cando a miña avoa morreu, en 1938, a máis peque-
na das fillas tiña só dous anos. Logo tiña outra de 5, outra de 9 e así 
ata nove. O meu pai, que era o maior, tiña 23. Tivo que traballar moi 
duro desde neno para sacar a familia adiante e a miña tía Pilar, que 
era a maior das irmás, fixo de segunda nai”.

Pilar Pérez, sobriña de Manuel Pérez Taboada

Manuel Pérez Taboada e Mª Luísa 
Merino coas dúas nenas maiores

Fotografía: arquivo familiar
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Co tempo, varias das irmás reuniríanse con Manuel para  traballar 
en Francia. Pouco despois de pasar a fronteira coñeceu a María Luí-
sa Merino, filla de emigrantes salmantinos, e casou con ela en 1942. 

“O encontro dos meus pais tivo lugar nun bar de Saint 
Ouen, preto de París, onde vivía toda a familia da miña 
nai e onde se reunía a comunidade española. Logo 
marcharon a Burdeos onde naceu a miña irmá maior, 
e onde a miña nai volveu vivir coa súa familia cando 
arrestaron o meu pai”.

Carmen Théry Pérez, filla de Manuel Pérez Taboada

Nin a voda nin o nacemento da súa primeira filla, Anita, lograron que 
Pérez Taboada renunciase á loita antifascista e en 1944 a súa colabo-
ración coa resistencia francesa en contra da ocupación nazi provocou 
a súa detención. Era o 12 de febreiro. Estivo preso en Burdeos ata 
maio. Segundo o expediente consultado por Álvarez Castro, primeiro 
estivo no cárcere de Fort du Ha, logo en Fort de Romainville e poste-
riormente en Compiègne, campo do que non se gardou documenta-
ción. A Neuengamme, en Hamburgo, foi trasladado o 25 de maio de 
1944 e alí permaneceu case un ano, ata o 3 do mesmo mes de 1945.

De categoría 2, Neuengamme estaba pensado  para “presos con 
acusacións graves pero que podían rehabilitarse” e, a priori, era 
un mellor destino que Mauthausen. Mais tamén rexistrou miles de 
mortes, principalmente porque, segundo explica Álvarez Castro, 
era habitual a realización de experimentos médicos, por exemplo, 
inxectar aos presos cepas de tuberculose. 

Era tal a crueldade dos nazis que para non deixar probas das súas 
atrocidades en Neuengamme, cando os aliados se estaban ache-
gando aforcaron vinte nenos xudeus. E aínda se incrementou o 
número de vítimas mortais debido a un desgrazado bombardeo 
que por erro efectuaron os aliados durante a evacuación. 

Na familia de Pérez Taboada gardouse a historia de que se librou 
da morte porque no campo precisaban un xastre e antes de mar-
char de Xeve, Manuel traballara nunha xastrería de Andrés Muruais: 

“Sempre se contou que salvou a vida porque era xastre. 
Que  o ían  matar e acabaron poñéndoo a exercer de 
xastre no campo”.

Dolores Montes, sobriña de Manuel Pérez Taboada

Retrato de Manuel Pérez Taboada-
Fotografía: arquivo familiar
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Cruz Vermella detalla que, logo da liberación, Pérez Taboada reci-
biu atención médica e tras facer un longo treito andando regresou 
a París, onde el e María Luisa tiveron outras dúas fillas, Manolita e 
Carmen.

O seu fogar foi sempre punto de apoio para os españois que cru-
zaban a fronteira deixando atrás o peor dos tempos. 

“Cando el chegou, houbo españois que o axudaron, e 
despois el axudou a outros tamén”.

Pilar Pérez, sobriña de Manuel Pérez Taboada

A pesar do seu carácter solidario e resistente, o terror vivido en 
Neuengamme non deixou de perseguilo. Padeceu secuelas psico-
lóxicas ata a súa morte en xuño de 1976, e foron numerosas as 
ocasións nas que tivo que ser ingresado nun sanatorio mental.

“Cando o coñecín, tiña unha actitude melancólica, de-
vecía pola súa terra e estaba moi marcado polo que 
vivira no campo. Era moi reservado, falaba pouco da-
quilo. Tivo varios ingresos sucesivos para recibir axuda 
psicolóxica. Ao longo da súa vida tivo varias crises e 
morreu dun problema cardiovascular con 54 anos”. 

Pilar Pérez, sobriña de Manuel Pérez Taboada

Sempre quixo volver á súa terra. Dixo que o faría cando morrese 
o ditador pero apenas lle sobreviviu medio ano e a súa saúde non 
lle permitiu facer a viaxe, aínda que si estivo na Galiza, xa antes de 
morrer el, María Luisa Merino, a súa esposa. 

Ademais da súa saúde, Manuel Pérez Taboada deixou en Neu-
engamme dous aneis que hai apenas unhas semanas enviou o 
International Tracing Service, (organismo alemán que recupera a 
memoria das vítimas do terror nazi), ao domicilio que en Lyon ten a 
súa filla, Carme Théry Pérez, xunto a ampla documentación sobre 
a súa estadía no campo.

Pola súa parte, tras a liberación aliada Macario Cortegoso viaxou a 
Toulouse e hospedouse no hotel propiedade de Paulette, a súa fu-
tura muller. Cos anos ambos viaxaron a España aínda que sempre 
seguiron residindo en Francia. 
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O país veciño foi tamén o destino de Ramón García Martínez. Por Juan de Sola 
sabemos que tras ser liberado do campo, o 9 de xuño de 1945, marchou a París 
e traballou na fábrica de automóbiles Talbot. Pasado un ano, emigrou a Bos Aires 
e alí contactou coa comunidade galega. Foi entón cando coñeceu a Ángela Martí-
nez Torres, veciña de Campañó que emigrara de moza a Arxentina. Casaron pero 
ela enfermou e morreu sen poder regresar a Galiza. Ramón cumpriu a promesa 
que lle fixera e viaxou a Pontevedra para casar coa súa irmá, Consuelo Martínez 
Torres, a leiteira de Campañó, e esta foi a súa residencia ata a súa morte, tres 
décadas despois. Ten dúas fillas: Silvana e Teresa García Martínez. 

A información que manexa Álvarez Castro permite tamén seguir a loita que desde 
Oloron, Saint-Merie,  emprendeu Rosa Domínguez, a muller de Urbano Sanmar-
tín, para intentar saber qué fora do seu paradoiro desde que o trasladan do Sta-
lag e deixa de ter novas del. 

O 28 de xullo de 1943, aínda vixente o III Reich, Rosa diríxese ao director inter-
nacional da Cruz Vermella solicitando que investigue o seu paradoiro “co fin de 
poñer termo á cruel incerteza que me atenaza desde fai máis de dous anos”. Con-
ta o historiador que xa o ano anterior o presidente do organismo recibira unha 
petición desde os servizos de prisioneiros de guerra para que investigase o lugar 
exacto onde estaba internado e as causas que motivaban o seu silencio. 

Urbano levaba morto desde 1941 pero non é ata o ano 1974 que o secretario de 
estado de ex combatentes llo comunica á súa familia, informándolles tamén de 
cal fora o seu periplo nos campos ata a súa morte en Gusen. 

Jesús Sanmartín Domínguez, o fillo de Urbano e Rosa, apenas tiña nove anos 
cando foi o golpe de Estado pero a súa vida quedou para sempre marcada. O seu 
pai é vítima do Holocausto, a súa nai non vive coa incerteza, e el decide combater 

Prisioneiros de guerra en outubro 
de 1941 recibidos pola SS
Fotografía: 
© MHC. Fritz Kornatz o Paul 
Ricken
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contra aquel ditador que levou o horror á súa familia e ao país 
onde estaban as súas raíces. Convértese en guerrilleiro e participa 
na operación que desemboca no intento de invasión do val de 
Arán, iniciada en setembro de 1944. Sete mil guerrilleiros penetran 
en España a través dunha trintena de lugares dos Pireneos como 
parte dunha manobra de distracción que tiña como obxectivo final 
que catro mil deles ocupasen, o 19 de outubro, o val de Arán. 
Ían establecer en Vielha un goberno provisional da República para 
intentar acadar apoio aliado e promover a rebelión cidadá contra 
un réxime que a condenara o pobo á fame e á represión. A acción 
saldouse con máis de 300 mortos e 700 prisioneiros. 

Jesús Sanmartín Domínguez era membro da 227 brigada, que ac-
tuou no val navarro de Roncal. Foi detido e condenado a doce anos 
e un día de reclusión. Aínda tardaría décadas en saber qué fora 
do seu pai.

Republicanos españois 
repatriados a Francia
Fotografía: www.deportados.es
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A MEMORIA CONFINADA

A historia dos pontevedreses confinados nos campos de concentración nazis di-
luíuse no tempo. A pesar de que Alemaña foi moito máis respectuosa que o Esta-
do Español coa  memoria das vítimas da barbarie, contáronse por miles, e sobre 
as de Pontevedra pesaban a distancia e o abandono ao que foron sometidos pola 
ditadura franquista. 

Felisa Martínez, a nai de Manuel Coto, morreu pensando que o seu fillo podía ter-
se exiliado a Rusia. A súa familia tardou décadas en coñecer que finara en Gusen. 
Ela aínda vivía mais non llo dixeron. Tamén a súa compañeira, Matilde Villaverde, 
morreu sen saber qué fora do pai da súa nena. E a filla, Manuela Villaverde, coñe-
ceu a data e o lugar de defunción do seu pai a raíz da preparación da homenaxe 
do Concello de Pontevedra aos presos en campos nazis.

“A miña avoa morreu sen saber se estaba morto. Nunca máis regre-
sou pero non sabía… E a miña nai sábeo agora. Xamais soubemos 
nada, xamais. Fixemos mil suposicións, que se morrera en combate, 
en Francia, ou se perdera a memoria… pero non é ata agora que 
sabemos a verdade”.

Lidia Riciardelli, neta de Manuel Coto e Matilde Villaverde

A última nova chegáralles en forma de carta, escrita en Zaragoza o 3 decembro 
de 1936. Un texto emotivo no que Manuel se comprometía a casar con Matilde e 
facerse cargo da filla en camiño: 

Primeiras páxinas da carta de 
Manuel Coto a Matilde Villaverde
Fotografía: arquivo familiar
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Manuel Coto
Fotografía: arquivo familiar

Matilde Villaverde
Fotografía: arquivo familiar
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“Amor mío, quiero en esta carta demostrarte y hacerte patente todo lo 
que para ti pienso, para que estés tranquila y confíes ciegamente en 
mí si la suerte me acompaña. Pues esta carta es fiel reflejo de todo mi 
pensamiento que pienso cumplir contigo (…) te ofrezco incondicional-
mente todo mi amor y cariño (…) no quiero que tengas más penas ni 
sufras. Tampoco ni tengas la duda de que te olvide”.

Fragmento da carta de Manuel Coto a Matilde Villaverde

No texto, Coto confía en que a fin da guerra estea preto e sexa favorábel ao seu 
bando, para poder volver axiña a Marcón. 

“(Voy a) hacerte el juramento que contigo voy a cumplir. Pues tan 
pronto como cumpla este deber y vuelva a mi casa lo primero que voy 
a hacer es arreglar todas mis cosas para en el menor tiempo posible 
casarnos (…). Si esto se arregla pienso estar en casa para Carnava-
les (…) Esto es todo mi deseo si las circunstancias no me lo prohiben 
por el motivo de la guerra. Habrá que esperar una temporada más 
pero nunca es tarde si la dicha es buena y nosotros seremos dichosos 
porque yo te lo aseguro, porque yo seré para ti un marido cariñoso y 
bueno y te daré una vida feliz y una compañía que no será compara-
da por nadie de cuantos matrimonios hay en Marcón”.

Fragmento da carta de Manuel Coto a Matilde Villaverde

Na carta, inédita, cedida por Manuela Villaverde ao programa A memoria das 
mulleres, Manuel Coto pídelle a Matilde que non lle conteste, pois marcha de Za-
ragoza e volverá contactar con ela para darlle un novo enderezo: 

“Pero ahora amor querido hay otra cosa. Ya hoy o mañana marcho 
para el frente de combate (…) a esta no me contestes mientras yo no 
te mande otra para decirte donde estoy”.

Fragmento da carta de Manuel Coto a Matilde Villaverde

Pero esa nova carta nunca chega e a filla de Matilde non ten a oportunidade 
de coñecer o seu pai, finado en Gusen un mes despois de que ela cumpra os 
seis anos. Foi o propio Coto o que pediu que lle puxesen o seu nome e, aínda 
que agardaba saír con vida, anima á súa moza a casar con outro se o matan, 
instándoa a escoller un home que trate ben a pequena. 

“Si por desgracia me muero por mi querida patria, entonces es un 
caso de fuerza mayor, pero tú no te olvides de mí. 
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Y si yo me muero, al hijo que tengas le pondrás el nombre 
mío, y si es mujer lo mismo. Y le enseñarás siempre un 
retrato de su padre que por España perdió la vida (…) y 
si tú te casas te aconsejo que por tu marido sea respetado 
nuestro hijo”

Fragmento da carta de Manuel Coto a Matilde Villaverde

Matilde adiou case unha década a voda que sempre quixo celebrar 
con Manuel. Casou con outro veciño de Marcón, Laureano Argibay, e 
tivo outra filla, Lola, dez anos máis nova ca primeira, mais axiña que-
dou viúva. Argibay, que tamén estivera na fronte, nunca puido superar 
as secuelas do horror e morreu no sanatorio mental de Conxo catro 
anos despois da voda.

Matilde sacou as nenas adiante coa axuda da súa nai e do seu irmán 
Eugenio:

“A vida a partir de aí, imaxine como puido ser. Sorte que 
ela tiña a súa mamá e o irmán, que como ela dicía valía 
ouro, que sendo mozo e todo, a miña nai vía nel repre-
sentada a figura paterna, porque outra non tivo. Como 
todas as mulleres que quedaron aí, a miña avoa seguiu 
adiante loitando, chorando e cantando entre bágoas. Por 
iso a bendición máis grande que tivo foron o tío Eugenio 
e a súa muller, a tía Lola. Eu lembro ser nena e a miña 
avoa escribir todos os meses. Todos os meses escribiamos 
cartas, mesmo eu ao meu curmán. Por iso sei tanto da súa 
terra. A miña avoa nunca puido esquecer iso”.

Lidia Riciardelli, neta de Manuel Coto e Matilde Villaverde

Cando Milucha, -que así foi como lle chamaron sempre na casa ca-
riñosamente a Manuela Villaverde, a filla de Manuel e Matilde-, foi 
maior, casou cun italiano emigrado na Arxentina e afincou alá, levan-
do axiña consigo a súa nai e a súa irmá. Antes de marchar, despe-
díronse de José e Felisa, o pai e a nai de Manuel, que sempre tiveron 
moi boa relación con elas. 

“A miña nai lembrouse sempre moito do seu avó, do papá 
de Manuel, porque di que cada vez que a vía púñase a 
chorar. Choraba e choraba lembrando o seu fillo”.

Lidia Riciardelli, neta de Manuel Coto e Matilde Villaverde
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O  home de Manuela tiña unha empresa do sector téxtil e Matilde traballou nunha 
fábrica de embutidos. Pouco a pouco foron facendo vida na Arxentina e aínda que 
fixeron varias visitas a España, alí finou Matilde e alí segue vivindo a día de hoxe 
a súa filla.  

“Foron saíndo adiante pero sempre con esa dor e esa esperanza de 
que algún día puidera volver. A vida non foi nada doada, nin para a 
miña nai nin moito menos para a miña avoa. Perseguiunas a mala 
estrela (…) É unha historia, como tantas outras que haberá en España, 
triste e con moita dor”. 

Lidia Riciardelli, neta de Manuel Coto e Matilde Villaverde

Co tempo, Matilde volveu casar con outro Manuel, un veciño de Lugo emigrado 
na Arxentina que tamén loitara na guerra civil. Pero nunca puido esquecer o pai 
da súa primoxénita.

“Din que o primeiro amor nunca se esquece e é moi certo. A miña 
avoa morreu nomeando o pai da miña nai. Pasou os últimos anos no-
meándoo. E hai un tango que sempre cantaba, todos os días que viña 
á casa. Sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando… É un tango 
fermoso que a miña avoa cantaba todos os días. Cantaba o tango e 
choraba lembrándoo a el”. 

Lidia Riciardelli, neta de Manuel Coto e Matilde Villaverde

O único recordo que Manuela tiña do seu pai eran dúas fotos que el lle dera á súa 
nai. Matilde sempre cumpriu o mandado de ensinarllas, como el pedira cando lle 
escribiu, e pouco antes de finar deixoulle aquela carta á filla como legado: 

“Mamá o único que conserva do seu pai é dúas fotos e a carta que 
lle enviou á avoa. Di que o seu recordo máis prezado é cando a miña 
avoa lla entregou. Choraron moito as dúas. Non foi doado criarse sen 
pai. O que a guerra arrebata non o devolve nada. A dor e a morte 
que deixa unha guerra, non se arranxan con nada”.

Lidia Riciardelli, neta de Manuel Coto e Matilde Villaverde

Naquelas fichas que os alemáns cubrían cando os presos entraban nos campos, 
Manuel Coto deu como enderezo de contacto no que avisar en caso de morte, o 
nome dun amigo de Badalona. Quizais non quería que a xente que o amaba sou-
bese do seu final, triste como a letra do tango que nunca puido bailar con Matilde.
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Sus ojos se cerraron
Y el mundo sigue andando

Su boca que era mía
Ya no me besa más

Se apagaron los ecos
De su reir sonoro

Y es cruel este silencio
Que me hace tanto mal

Fue mía la piadosa
Dulzura de sus manos

Que dieron a mis penas
Caricias de bondad

Y ahora que la evoco
Hundido en mi quebranto

Las lágrimas trenzadas
Se niegan a brotar

Y no tengo el consuelo
De poder llorar

Por qué sus alas tan cruel quemo la vida?
Por que esa mueca siniestra de la suerte?

Quise abrigarla y más pudo la muerte
Como me duele y se ahonda mi herida

Fragmento da letra do tango que Matilde cantaba, entre 

bágoas, lembrando a Manuel
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Aínda queda andaina por facer no difícil camiño de rescatar a his-
toria dos pontevedreses confinados en campos de concentración 
nazis, mais, coma sempre, sería imposíbel ter chegado ata aquí 
sen o inxente traballo de documentación realizado polo historiador 
Xosé Álvarez Castro nos arquivos alemáns do International Tracing 
Service, de Bad Arolsen, que fixo público na charla Os ponteve-
dreses nos campos de concentración, organizada pola Asociación 
pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín en decembro 
de 2018.

Moitas grazas a Pepe e tamén ao funcionariado do rexistro civil da 
Parda, do departamento de Estatística, do arquivo da parroquia de 
Santa María, e do arquivo municipal. Queremos agradecer espe-
cialmente o total compromiso con este traballo de Quique Sotelo. 
Sen a súa axuda sería absolutamente imposíbel avanzar tanto.

Moitísimas grazas tamén a Juan de Sola por compartir tan xene-
rosamente a súa investigación sobre Ramón García Martínez, o 
almeriense de Campañó. E ás fillas de Ramón García, por permi-
tirnos incluílo nesta homenaxe.

Para elaborar este texto consultamos ademais os artigos Un cer-
dense en Mauthausen, publicado por Carlos Solla en Faro de Vigo, 
e Españoles en manos del Doctor Muerte, que escribiu José María 
Irujo para El País, así como o libro Franco-Hitler: diálogo de sordos 
en Hendaya, editado pola biblioteca El Mundo dentro da colección 
El franquismo año a año. 

Na procura da historia de Urbano Sanmartín, Rosa Domínguez e 
o seu fillo Jesús contamos coa amábel axuda do Ajuntament d’Al-
macelles, a Universidade de Lleida e a total e absoluta colabora-
ción do investigador Miqel Abad, a quen de corazón lle damos as 
grazas. Agradecer tamén a Isabel Rodríguez e Dominique Fournier 
a súa amábel e implicada colaboración nas xestións realizadas en 
Francia. E a Pilar Tizón Cuesta, que a pesar de non ter nada que 
ver con Claudio e Adela, contestou amabelmente á carta que lle 
enviamos. 

Non poderíamos ter sacado a luz a parte máis humana das biogra-
fías sen a colaboración das familias. A de Manuel Pérez Taboada 
contactou co Concello de Pontevedra tras o artigo que a xorna-
lista Sara Vila publicou en Diario de Pontevedra, sobre os aneis 
en poder do ITS. Grazas a Sara Vila. E a Loli Montes, Pilar Pérez, 
Carmen Théry Pérez e Carmen Pérez Taboada, por colaborar con 
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nós contándonos a súa historia. Tamén por permitirnos publicar as 
fotos familiares e mesmo cedérllelas a Sara e outros xornalistas in-
teresados en sacar á luz esta parte, dobremente descoñecida, dos 
republicanos en Mauthausen, Gusen e Neuengamme. 

Grazas tamén a Teresa Cortegoso, Teresa Pérez e Sabela Cortego-
so, coas que contactamos para intentar afondar na biografía de 
Macario Cortegoso, ou Julio, como sempre lle chamaron elas. 

Por último, grazas ás familias de Manuel Coto e Matilde Villaverde. 
Xosé Álvarez Castro e Fernando Cuñarro Pintos  déronnos as claves 
que nos levaron, primeiro a Sito Lorenzo e logo a Josecho Laredo. 
Foi este último quen nos puxo sobre a pista de Loli Villaverde e a 
través dela puidemos contactar en Arxentina coas netas de Manuel 
e Matilde, Lidia e Silvia Riciardelli, que fixeron de voceiras da súa 
nai, Milucha Villaverde, emocionada de coñecer por fin o que lle 
pasara o seu pai. Tamén foron elas as que nos facilitaron as fotos e 
as cartas que reproducimos nesta publicación, e así puidemos po-
ñer rostro e sentimentos a esa dura pero preciosa historia de amor. 
Todo o noso afecto tamén para Lola Rodríguez, a da Confianza, 
que coa súa memoria prodixiosa, nos levou a facer unha emotiva 
andaina polo Marcón daquel verán do 36 que separou para sem-
pre a Matilde e Manuel. 

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:

Ademais das fotos das familias de Ramón García, Manuel Pérez 
Taboada, Manuel Coto e Matilde Villaverde, publicamos outra do 
arquivo familiar de Juan Lago, veciño de Vilaboa, tamén preso 
polo III Reich, que foi publicada no libro Non des a esquecemento 
de Luís Bará Torres; así como imaxes que nos cederon o historiador 
Carlos Hernández de Miguel (www.deportados.es) e o Fons Amical 
de Mauthausen, grazas ás xestións da historiadora Carmela Sán-
chez Arines. Ficamos en débeda.

Texto: Montse Fajardo
Deseño e maquetación: Rosa de Cabanas
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