
As vexacións 
sexistas

Unha das principais características da represión sobre as mulleres tras o golpe de

Estado de 1936 foi que os franquistas idearon para elas castigos especialmente 

sexistas que non se aplicaron aos homes ou que estes padeceron en moita menor

medida. Castigos como a rapa do pelo, a tatuaxe da pel, a obriga de inxerir aceite

de rícino ou as agresións sexuais, que sufriron mulleres implicadas en agrupa-

cións políticas ou sindicatos, e tamén moitas outras polo simple feito de 

pertenceren a familias republicanas ou por manteren relacións con homes de ide-

oloxía contraria aos golpistas.

A diferenza doutras tipoloxías de represión, como o asasinato ou o cárcere, as 

vexacións sexistas non deixan rexistro documental algún. Non temos listaxes das 

mulleres rapadas ou tatuadas, das violadas, das obrigadas a inxerir laxantes para 

despois pasealas polas vilas e que fixesen as súas necesidades en público. Só as 

coñecemos pola memoria oral, coas eivas que supón o paso do tempo e tamén o 

feito de que moitas vítimas calaron mesmo ante a súa familia o terror vivido 

desde aquel xullo de 1936.

Cortábanlles o cabelo ao cero, tatuábanlles na fronte cruces ou as siglas UHP, 

acrónimo de Uníos Hermanos Proletarios, dábanlles de beber aceite de rícino 

para “depuralas” e despois obrigábanas a pasear polas rúas con aqueles sinais, 

que como a reses, as marcaban por rojas co obxectivo de humillalas, de marcar 
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ás que nada tiñan que ver coa muller que auspiciaba o réxime franquista: Nai 

anegada e submisa esposa. Mesmo foron violadas.

MULLERES COMPROMETIDAS COA REPÚBLICA

Só había tres anos que as mulleres votaban cando as armas calaron as urnas 

durante catro décadas. E as que se atreveran a participar dun eido até aquel intre

reservado aos homes foron castigadas, en algún caso coa morte, en moitos 

outros coa depuración laboral ou o cárcere. Cando chegaban ao cuartel, estaban 

ao dispor dos intolerantes, que as sometían a este tipo de humillacións. A máis 

común foi a rapa.

Un exemplo é Luisa Rodríguez Pereira, a Chinita de Lérez. No momento do golpe 

tiña vinte anos e segundo a súa familia, militaba nas Xuventudes Socialistas. 

Cando foi do golpe de Estado participou activamente na defensa da legalidade 

coordinada desde o Goberno Civil e tras o triunfo dos golpistas foi acusada de 

rebelión e detida até tres veces. No cárcere foi rapada e enfermou gravemente 

polo que tivo que ser inmediatamente ingresada nun hospital logo de que a súa 

nai acadase a súa liberdade a través do pagamento de cuantiosas multas.

Tamén participara na defensa da legalidade republicana até a lectura do bando 

de guerra na tarde do 20 de xullo, Otilia Meis Pintos. No seu informe policial non 

constaban antecedentes nin afiliación a partido ou organización sindical nin-

gunha pero era filla de Ramón Meis, destacado líder agrario afiliado ao Partido 

Socialista. Meis agochouse nunha mina de auga en Cons mais os fascistas 

atopárono e foi asasinado. Despois, na madrugada do 7 de outubro de 1936, leva-

ron a Otilia, rapárona e estivo presa no vello cárcere, onde agora se atopa a 

Audiencia.

Alí coincidiu coas irmás Esclavitud e Serafina Dios, ou Tucha e Fina como lles 

chamaban na súa familia, coñecida por ser propietaria da fábrica do Ferreiro do 

Pino.

Edelmiro Dios, ou Mirucho, o seu irmán maior, era no momento do golpe visecre-

tario do Partido Socialista e responsábel de Axitación e Propaganda do Socorro 

Rojo, organización coa que, segundo a memoria oral, tamén simpatizaban elas. 

Foi asasinado o 4 de setembro e despois, un grupo de falanxistas chegaron á 

casa familiar de Salcedo e levaron detidas a Fina e Tucha e tamén ao seu pai, 

Antonio Dios. Alí mesmo anunciaron que as raparían, e a súa nai, Josefa Vázquez,

pediulles aos gardas, moitos deles coñecidos seus, que as deixaran un intre a 

soas. Levou as fillas a un cuarto e foi ela mesma quen lles cortou a trenza, que 
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lles chegaba ás costas. Os gardas dixéronlle que era unha parvada facelo, que 

igual as ían rapar pero Josefa non quería que lles quedasen co pelo, que garda-

ron toda a súa vida.

Tosquiáronlles a ras o cranio no cuartel do Campo da Feira e despois leváronas 

ao cárcere onde permaneceron dous meses. O seu pai, cinco. Ademais foron 

afastadas para sempre da súa profesión de mestras. Tucha non volveu pisar unha 

aula. Fina incorporouse con 63 anos, xa en democracia.

Os fascistas tamén raparon varias mulleres de Pontevedra pola súa militancia en 

sindicatos, como pasou coas veciñas de Lourizán Emilia Carril, a Lamboira, ou 

Asunción Vilas, a Vidala, quen pola súa implicacion coa loita da clase traballadora

na lonxa de Marín, foi condenada por rebelión a doce anos, parte dos cales pasou

no durísimo penal vasco de Saturrarán.

Outras veces, o castigo chegaba a mulleres que pertencían a familias comprome-

tidas cos ideais que representaba a II República. Un exemplo significativo é o de 

Salcedo. Varias das veciñas rapadas estaban emparentadas con persoas detidas 

no motín que o 19 de xuño de 1894 tivo lugar no Campo da Porta, en protesta 

polo embargo dunha vaca e un pote que querían levar a cabo axentes de arbi-

trios e gardas civís. Entre elas, Camila Pintos Blanco, que era sobriña de José 

Blanco, un dos detidos nesa revolta. Ou as irmás Hortensia e Dolores Garrido 

Couso, alcumadas as da Mona. A súa nai era curmá de Manuela Couso, asasinada 

polos gardas naquel motín.

A rapa facíase con calquera instrumento, mesmo as tesoiras de tosquiar as crinas 

do cabalo, polo cal en ocasións provocaba infeccións no cranio. Tampouco a 

tatuaxe era inocua. Facíana con nitratos de prata ou substancias similares que 

queimaban a pel. Olivia Tomé, alcumada a Rangha, lembraba ter tratado a ferida 

con leite, por recomendación do médico Celestino Gama Pastrana, preso en Pon-

tevedra e San Simón pola súa ideoloxía republicana.

Ás veces deixábanlles unhas guedellas nas que lles colocaban lazos coa bandeira 

de España.

Eran múltiples os modos de humillación.

A memoria oral de Salcedo gardou o que lle ocorrera a Aurelia Iglesias, rapada o 

mesmo que as súas irmás Victoria, Carmen e Adelaida Iglesias, e traballadora da 

Misión Biolóxica:

“Houbo unha que lle cortaron o pelo, tiña un pelo... era a súa marabilla. Coidábao 
moitísimo. Unha trenza de pelo... pois collérona e rapáronlle o peliño e logo
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paseábana por Pontevedra para que a viran. Aurelia morreu pensando en todo iso,
non sabe? Puxérona por Pontevedra, todo, todo.. para rirse dela. Tirábanlle 
plátanos e cousas. Pobriña. Sufriu todo aquilo, non sabe?”.

TORTURAS PARA DAR COS AGOCHADOS

Tamén foi sometida á humillación de pasear pola cidade despois da rapa, a 

veciña de Lérez Custodia Gama Casalderrey. O seu irmán Manuel Gama Casalde-

rrey, elixido concelleiro pola candidatura obreiro agraria, fora detido, mais os 

outros dous, Alejandro e Tino Gama Casalderrey, fuxiran e estaban agochados. 

Para tentar dar co seu paradoiro, os fascistas levaron a Custodia ao cuartel e dei-

xárona detida corenta días. Rapárona, torturárona e sometérona á humillación de 

varrer as rúas de Pontevedra cun cartel nas costas e outro no peito que puña: 

“Comunista”.

A pesar das vexacións sufridas, Custodia non os delatou así que os fascistas leva-

ron o cuartel á moza de Tino, Estrella Portela López, para rapala e tatuarlle a 

fronte. Estrella tamén calou pero cando Tino a viu, pelada e coa pel queimada 

polo nitrato de prata, decidiu entregarse e foi fusilado.

Estrella fora con el á última manifestación do 1 de maio, pero non hai constancia 

de que nin ela nin Custodia estivesen afiliadas a partido ou sindicato algún. Moi-

tas veces as mulleres eran utilizadas como método de presión, torturadas para 

localizar o paradoiro dos homes. Ou castigadas non polas súas propias ideas ou 

actuacións se non polo mero feito de estaren emparentadas con homes persegui-

dos. Estrella vivía porta con porta con Lola Laxe, a moza de Mirucho Dios, que 

tamén foi rapada polos fascistas. Ambas sobreviviron pouco tempo ás aldraxes e 

ao asasinato dos homes cos que tiñan que ter feito a súa vida. Estrella finou en 

1942. Os médicos achacárono a unha doenza pulmonar. A familia, á magoa. Para 

Lola foi o mesmo diagnóstico, en ambos os casos. Eran moi amigas.

Tamén vivía en Salcedo Estrella Pintos Iglesias. Cando foi do golpe de Estado 

estaba embarazada por terceira vez de Manuel Méndez Acuña, quen pola súa 

implicación política, fuxiu ao monte co seu irmán, Emilio Peón Méndez, e outros 

compañeiros. Mais pasaban as semanas, o conflito empezaba a dar sinais de que 

ía alongarse e Manuel decidiu baixar para estar con Estrella cando se puxese de 

parto. Os fascistas chegaron á súa casa esa mesma noite e leváronos a ambos ao 

cuartel. Mallaron en Manuel diante de Estrella para que desvelase o paradoiro do 

resto da cuadrilla e como non o fixo, mallaron en Estrella diante del, provocándo-

lle a morte do bebé. Despois deixárona na rúa desangrándose. A veciñanza 

levouna ao médico e logrou que o aborto non lle custase a vida. Manuel foi obri-
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gado a pasear pola contorna cunha coroa de espiñas e logo asasinárono. O seu 

corpo nunca apareceu.

A rapa foi tamén un dos métodos empregados polos franquistas para castigar a 

solidariedade das mulleres cara aos homes perseguidos. A memoria oral de Sal-

cedo lembra a señora Florinda, que agochara varios republicanos, entre eles o 

seu home, Felipe Vidal, membro da sociedade agraria:

“Levárona a rastro polos pelos por toda á estrada e rapárona tamén. Para que 
falase. Pero ela non falou. Sabían que Florinda tiña homes agochados e aínda que 
ela dicía que non, que non, collérona do pelo e levárona a rastro por aí, pola costa 
abaixo, e logo rapáronllo”.

Calquera aceno podía provocar a rapa. Olivia Tomé pertencía á familia alcumada 

das Ranghas, unha familia moi perseguida polos fascistas, que tras o golpe deti-

veron a súa nai, Aurora Loureiro, as súas irmás Mercedes e América, e os seus 

irmáns Pepe e Severino, que era mestre e que era o único que militaba politica-

mente, en concreto en Esquerda Republicana. Daquela Olivia tiña vinte e catro 

anos, xa estaba casada e non foi levada a prisión cando, apenas uns días despois 

da lectura do bando de guerra, os fascistas entraron na casa familiar e levaron a 

Aurora con toda a descendencia. Mais detivérona un par de meses despois, en 

setembro, levárona ao cuartel, rapárona e tatuáronlle a pel. Segundo a súa filla, 

Solita Mouriño, foi unha represalia porque, a tarde antes da súa detención, Olivia 

eludira o paso pola Peregrina da comitiva fúnebre dun falanxista morto na fronte:

“Para non ter que levantar a man, a miña nai meteuse por detrás do Savoy. Pero 
vírona e deron parte dela, acusárona de dicir: ‘Así deberían ir todos’, pero ela 
sempre negou ter dito nada. Ás nove da mañá do día seguinte foron á nosa casa e
rexistraron todo, ata as cinzas da cociña. Era setembro. (...) Revolvéronllo todo, 
non atoparon nada e levárona (...)Cando lle estaban cortando o pelo e tatuándoa, 
o que llo cortaba dicía: ‘Si no estás quieta, te llenamos la cara de cruces’, porque 
claro era nitrato de prata, queimáballe e a miña nai non podía estar quieta.”

CASTIGOS A MULLERES EMPARENTADAS CON HOMES PERSEGUIDOS

Raparon as mulleres implicadas política ou sindicalmente e as solidarias. Usáro-

nas como medida de presión cara aos fuxidos e mesmo empregaron castigos 

sexistas contra as nais, as fillas, as irmás, as compañeiras de homes perseguidos, 

sen outro motivo que este parentesco. Encarna Silva ou Carme  n   Echeverría   son 

algúns exemplos.

Como pasaba con Custodia Gama ou Estrella Pintos, tampouco a Encarna se lle 

coñece militancia algunha pero no momento do golpe moceaba con quen des-

pois seria o seu home, Santiago Bazarra, dirixente da agrupación socialista de 
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Marín. A súa descendencia conta que a obrigaron a inxerir aceite de rícino e unha

histórica fotografía do álbum familiar deixa patente o castigo da rapa. Nela pode 

verse a Encarna e Santiago, durante unha visita que ela fixo ao batallón de traba-

llos forzados do que el formou parte como preso político, e que foi o encargado 

de construír a estrada que unía Covelo coa Lama. Na fronte de Encarna poden 

verse os estragos da rapa que ela intenta ocultar suxeitando no cranio a trenza 

que lle cortaran os fascistas. Era unha práctica habitual entre as mulleres rapadas,

segundo recolle a memoria oral: as mulleres gardaban a trenza que os fascistas 

lle cortaran ao ras e sostíñana con pinzas a modo de diadema, ou ben baixo o 

pano, bailando nas costas, nun intento de agochar os vestixios do pelado.

Carmen Echeverría era irmá de José Echeverría Novoa, gobernador civil de Bis-

caia na II República. Tras o golpe, refuxiouse en casa do seu tío Edmundo Novoa 

de María, cónsul de Uruguai en Vilagarcía1.

Os fascistas foron buscala para rapala e o seu tío pediu que lle deixasen ser el 

quen lle cortase o pelo. Non quería que pasase pola humillación de ser pelada 

por aqueles bárbaros. E el mesmo a rapou. Despois tanto Carmen como a súa 

irmá Marina foron sometidas a arresto domiciliario:

“Eu tiña unhas amigas, chamábanlles as de Echeverría e tamén as prenderon. Tiña 
un irmán que era comunista e estaba de gobernador en Bilbao, paréceme que era 
e logo emigrou a Cuba, ou non sei onde foi... e por iso as tiñan a elas na súa casa. 
Tiñan arriba un faiado enorme, eu ía porque era amiga delas, coñecinas desde 
sempre e tivéronas alí secuestradas, completamente, non as deixaban saír. Estaba 
cuns tíos que tiñan en Vilagarcía, que el era viceconsul, Leopoldo Novoa, que era 
moi amigo de papá, e elas estaban pasando o verán e foron alí e rapáronas ao 
cero. En fin...”

O fascismo empregou especial saña contra algunhas familias como a de Abelardo

Sobral, veciño de Salcedo e membro da Sociedade de Agricultores e Obreiros de 

Vilaboa. A el asasinárono tras desfiguralo dunha malleira no cuartel de Vilaboa, 

asentado no local incautado á Sociedade. O seu corpo non apareceu máis. A 

memoria oral gardou que fora fondeado na ría de Vigo. A súa irmá, Leonor 

Sobral, foi rapada.

Tamén raparon a Balbina Vilán, viúva de Manuel Fraga Fentanes, que foi asasi-

nado en Tenorio, moi preto de Bora, lugar onde se cometeu o crime do canteiro 

Aurelio Torres. Aínda que a súa viúva, Isolina Villaverde, non foi rapada, os cívicos

ían rexistrar a súa casa moitas noites e infundíronlle tanto medo que pasou anos 

durmindo cos nenos e a nena na casa dos sogros, que como ela vivían no lugar 

do Pazo, en Mourente. Ou a Argentina Villaverde Tomé, alcumada a Feliciana, que

cando foi do golpe estaba esperando unha filla de Alfredo Oliveira Durán, fusi-

1 Non des a esquecemento. Bará. Luis. Ed. Instituto de Estudos Miñoráns. Páxinas 181 e seguintes.
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lado no desaparecido cemiterio do Canido o 6 de outubro de 1936.

A memoria oral gardou que os cívicos foron a Mourente e obrigaron a subir a 

unha camioneta a Argentina e outras mulleres como Saladina Riveiro, a súa irmá, 

Pérsida Riveiro, ou Celia Reboredo, alcumada a Ghimarana. Despois trasladáronas

ao cuartel e foron rapadas todas xuntas. Houbo outros municipios onde se reali-

zaron rapas colectivas en lugares públicos. É o caso do Porriño. Os fascistas 

subiron ás mulleres ao palco da festa e logo obrigáronas a pasear entre risas e 

apupos mentres algúns falanxistas daban tiros ao ar.

Saladina e Pérsida eran de esquerdas e nunca o agocharon. A memoria oral gar-

dou que ademais da rapa, Pérsida foi sometida a malleiras:

“Coa defunta de Pérsida metéranse moito. Dicían que ían de noite, pegábanlle, 
que fora horrible... pero non sei. Nós eramos rapazas e non facías moito caso. 
Ademais esas cousas ocultábanse moito.”

Celia Reboredo compartía a mesma ideoloxía que elas, a mesma que o seu pai, 

José Reboredo, quen logrou fuxir da casa todas as veces que o foron buscar. A 

mesma que a súa irmá Carmen, coa que adoitaba acudir ás manifestacións das 

esquerdas. Mais na memoria familiar ficou que a subiran á camioneta por boli-

chera, por ir mirar onde levaban as outras. En Mourente foron rapadas outras 

mulleres como Peregrina Cannas Oubiña, ou Maruja Fortes. En Salcedo se garda-

ron nomes como Leonor, a de Birrete, Florinda Blanco ou Manuela Blanco Agulla, 

residentes no Carramal. As dúas últimas estaban emparentadas coa costureira 

Cándida Agulla Garrido, Tana. Tana tamén aparecía nas listaxes das rapas que, 

segundo a memoria oral, confeccionaban un coñecido cívico e a súa nai. Muller 

forte e independente, Tana colleu unhas tesoiras e ela mesma cortou o pelo ao 

ras para evitar a mofa de chegar sen melena. Finalmente logrou salvarse da rapa 

grazas á intercesión dunha das mulleres de cartos para as que traballaba.

Tamén raparon a Francisca García, do barrio da Moureira. Segundo a súa filla 

tivérona retida dous días no cuartel dos cívicos, cortáronlle o pelo a cero e 

tatuáronlle a pel. Ademais tivo que soportar as mofas de xente de dereitas que lle

chamaban roja co obxecto de vexala.

FUXINDO DO ESCARNIO

A extorsión da rapa era unha ameaza constante sobre as familias de esquerdas. 

Ao pai de Estrella Portela, Jesús Portela Villaverde, dixéronlle que se pagaba 

unha importante cantidade de cartos evitaría que lle cortasen o pelo á filla. E 
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aínda que non os tiña, pediunos prestados para darllos aos cívicos, que igual-

mente a raparon.

Tamén foron un día a Xeve, á casa de Cándido Blanco. Dixéranlles que era alí 

onde se agochaba Manuel Amoedo, o mozo da súa filla, Digna Blanco Novegil. Xa

fora detido en 1934 e era un dos homes máis buscados polos franquistas. Amea-

zaron a Cándido con cortarlle o pelo ás fillas, con levarlle ao máis pequeno e 

mesmo con queimarlle a casa. E levounos ao agocho. Manuel foi asasinado e 

Digna marchou para sempre da casa do seu pai.

“Na miña casa, a miña avoa sempre contou que unha noite chegaran os gardas, 
enfocaran desde arriba, desde a estrada, cun foco moi grande, mentres outros xa 
baixaron e ameazaron ao meu avó ata que lles dixo onde estaba agochado. Tíñano
escondido alí, nunha cova que hai debaixo da casa dos meus pais (...) Digna 
enfadouse bastante co seu pai e marchou a vivir a Mondariz. A miña avoa dicía 
que nunca llo perdoou, pero claro, ameazaron con levarse ao meu pai, que era 
pequeno, daquela tería tres ou catro anos, con raparlle o pelo as miñas tías e din 
que non tivo outra que contalo. Mesmo lle dixeron que lle queimaban a casa”.

Tamén lembra as ameazas da rapa, a filla de Guillermina Agrasar e Celestino 

Noya, presidente da Deputación de Lugo, que tras sufrir a represión franquista, 

residiu os últimos anos de vida en Pontevedra, onde volveu traballar como mes-

tre:

“Cando foi do golpe o meu pai estaba en Madrid e ela aquí e ao principio si tiña 
novas pero a medida que foron para Valencia, a miña nai non sabía onde estaba, 
pensaba que estaba morto e un veciño quíxoa obrigar a que bordase camisas para
os falanxistas. Pero ela negouse. Dixo que non. Díxolle:

-Sabes moi ben que o meu home está no outro bando e eu non bordo camisas 
para falanxista ningún.

-¿Qué quieres? ¿Que te cortemos el pelo a cero?

Pero non lle pasou nada. Só esa bravuconería e a anguria...”

Carmen Ferreira Peón tamén era de esquerdas e segundo a súa filla, librou da 

rapa polos contactos que, grazas ao seu traballo, tiña con xente de dereitas:

“Mamá traballaba alí en Sanidá e aquí, no Palacio, era o Murro, chamábanlle o 
Murro, ese era un fascista de espanto, e a mamá non o podía ver:

- Heiche de cortar o pelo por encima de todo, díxolle.

E miña nai, así:

-Hasme de mirar para o cú.

Porque como traballaba en Sanidá e todos eran das dereitas, me entendes? 
Falaban a quen lle ían cortar o pelo e a quen lle ían a buscar e ela como estaba alí 
non lle deixaron e ela púñase toda chea”.

-8-

http://www.dogrisaovioleta.gal/biografia/represaliadas-e-resistentes/carmen-ferreira-peon/
http://www.dogrisaovioleta.gal/biografia/represaliadas-e-resistentes/digna-blanco-novegil/


Os contactos, e os cartos, lograban ás veces que as ameazas non se cumprisen. 

Pasoulle a Carmen Ferreira Peón e pasoulle ás irmás da Moureira, Florinda e Lola 

Fariña, alcumadas As Torreiras.

“Pero miñas primas daquela tamén eran xóvenes e... madre mía, queríanlles cortar 
o pelo, que aquí cortaban o pelo. A unha que viviu aquí e despois puxéronlle UHP 
que para borrala... e a onde as levaban? A onde estaba o campo que lle chaman 
Barcelos, antes alí era o Campo da Feira, e alí estaba a garda civil. Pero bueno 
como a garda civil como os falanxistas. E xa a elas as levaban porque estaban 
sindicadas, unhas traballaban na fábrica de gasosas, outras eran de izquierdas. Ou 
sea que as levaban, cortábanlles o pelo a rape e dábanlles aceite de rícino a beber,
a beber eh?. E moitas xa levaban os pañuelos para cando saleran de alí porque as 
cortaban a rape, a rape, a rape. E xa llos quitaban para que saleran así e todo o 
mundo se riera delas.”

Houbo mulleres de familias destacadas pola súa participación na vida política 

durante a II República, que buscaron agocharse tras o golpe para fuxir das repre-

salias da rapa. Foi o caso, por exemplo, das mestras Nieves Adrio Sobrido e Bela 

Bernárdez Gómez. Os pais de ambas, o tamén mestre Germán Adrio Mañá, e o 

doutor Telmo Bernárdez Santomé, foron fusilados o 12 de novembro. Bela e Nie-

ves, que foron afastadas polos fascistas das aulas, buscaron agocho en fogares 

de confianza para evitar o corte do pelo. A nai de Bela, Isabel Gómez Costas, 

fuxiu coa súa descendencia a Tameiga, en Mos, tras a detención do marido. Nie-

ves refuxiouse no fogar que a familia da súa nai tiña en Vilagarcía.

O terror e o desamparo eran absolutos. Que te levasen un día e volveses rapada 

nin sequera era o peor que che podía pasar. O peor era que podían volver un día, 

e outro, e facer contigo o que quixesen. Non había a quen pedir respaldo porque 

os agresores eran a nova autoridade. A situación para as mulleres de familias 

represaliadas foi tan terríbel que algunhas perderon a cordura.

Lola Rey era irmá do mestre Benigno Rey, fusilado o 12 de novembro. Tras o 

golpe foi detida xunto á súa nai, Sofía Pavón, as súas irmás Fefa, Teresa e Sofía 

Rey Pavón e os seus irmáns Xulio e Arturo. As vexacións ás que foi sometida no 

cuartel marcárona para sempre, estivo ingresada en sanatorios mentais e mesmo 

tentou quitarse a vida lanzándose desde o balcón da súa vivenda dos Soportais. 

Sobreviviu mais do arrepío de vela caer, a súa veciña, Otilia Meis, que tamén fora 

detida e rapada, perdeu o bebé que esperaba.

Na memoria oral sobreviviron máis casos de mulleres que non se puideron sobre-

por á dor da represión. Mulleres como Estrella Portela ou Lola Laxe, que pouco 

sobreviviron á rapa e ao asasinato dos seus mozos, Tino Gama e Mirucho Dios. 

Mulleres como Dolores, a Caldeira ou Concha, da Esculca:

“A quen raparon foi a unha afillada da miña nai, unha irmá de Guillermino, o 
Caldeiro. Collérona e levárona onde a Peregrina, alí metérona nun piso, cortáronlle 
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os sabugos dos pés e o pelo. Din que tiña unha trenza de pelo de medo, que 
levaba o leite a Pontevedra e despois ía coser, era unha rapaza. Chamábase 
Dolores como a miña avoa. Era da Carballa. Morreu, botaría un mes se o botou, 
non se sabe porqué. Ela nunca dixo o que lle fixeran. Meteuse na casa, dixo que 
non saía da casa e non saíu”.

“Cortáronlle o pelo a unha de aí arriba, da Esculca, e do desghusto morreu xa 
daquela. Chamábase Concha. Viñérona buscar, cortáronlle o pelo e a saber que 
máis lle farían, sabe Dios... Levaron a varias pero ela co desghusto xa morreu. 
Despois de que a raparan, estaba malísima e morreu do desghusto”.

A memoria oral mesmo recolle que outra veciña de Salcedo tamén chamada 

Dolores, tirouse ao tren tras ser levada varias veces ao cuartel de Pontevedra 

pola súa relación cun home de esquerdas, Paco Iglesias López.

O tempo do silencio agochou as rapas e aínda máis os abusos sexuais, mais a 

memoria do pobo fíxolle ás vítimas o dó negado e gardou a súa historia para 

transmitir, a viva voz ou entre murmurios, o que os libros agocharon.
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	Unha das principais características da represión sobre as mulleres tras o golpe de Estado de 1936 foi que os franquistas idearon para elas castigos especialmente sexistas que non se aplicaron aos homes ou que estes padeceron en moita menor medida. Castigos como a rapa do pelo, a tatuaxe da pel, a obriga de inxerir aceite de rícino ou as agresións sexuais, que sufriron mulleres implicadas en agrupacións políticas ou sindicatos, e tamén moitas outras polo simple feito de pertenceren a familias republicanas ou por manteren relacións con homes de ideoloxía contraria aos golpistas.
	A diferenza doutras tipoloxías de represión, como o asasinato ou o cárcere, as vexacións sexistas non deixan rexistro documental algún. Non temos listaxes das mulleres rapadas ou tatuadas, das violadas, das obrigadas a inxerir laxantes para despois pasealas polas vilas e que fixesen as súas necesidades en público. Só as coñecemos pola memoria oral, coas eivas que supón o paso do tempo e tamén o feito de que moitas vítimas calaron mesmo ante a súa familia o terror vivido desde aquel xullo de 1936.
	Cortábanlles o cabelo ao cero, tatuábanlles na fronte cruces ou as siglas UHP, acrónimo de Uníos Hermanos Proletarios, dábanlles de beber aceite de rícino para “depuralas” e despois obrigábanas a pasear polas rúas con aqueles sinais, que como a reses, as marcaban por rojas co obxectivo de humillalas, de marcar ás que nada tiñan que ver coa muller que auspiciaba o réxime franquista: Nai anegada e submisa esposa. Mesmo foron violadas.
	MULLERES COMPROMETIDAS COA REPÚBLICA
	Só había tres anos que as mulleres votaban cando as armas calaron as urnas durante catro décadas. E as que se atreveran a participar dun eido até aquel intre reservado aos homes foron castigadas, en algún caso coa morte, en moitos outros coa depuración laboral ou o cárcere. Cando chegaban ao cuartel, estaban ao dispor dos intolerantes, que as sometían a este tipo de humillacións. A máis común foi a rapa.
	Un exemplo é Luisa Rodríguez Pereira, a Chinita de Lérez. No momento do golpe tiña vinte anos e segundo a súa familia, militaba nas Xuventudes Socialistas. Cando foi do golpe de Estado participou activamente na defensa da legalidade coordinada desde o Goberno Civil e tras o triunfo dos golpistas foi acusada de rebelión e detida até tres veces. No cárcere foi rapada e enfermou gravemente polo que tivo que ser inmediatamente ingresada nun hospital logo de que a súa nai acadase a súa liberdade a través do pagamento de cuantiosas multas.
	Tamén participara na defensa da legalidade republicana até a lectura do bando de guerra na tarde do 20 de xullo, Otilia Meis Pintos. No seu informe policial non constaban antecedentes nin afiliación a partido ou organización sindical ningunha pero era filla de Ramón Meis, destacado líder agrario afiliado ao Partido Socialista. Meis agochouse nunha mina de auga en Cons mais os fascistas atopárono e foi asasinado. Despois, na madrugada do 7 de outubro de 1936, levaron a Otilia, rapárona e estivo presa no vello cárcere, onde agora se atopa a Audiencia.
	Alí coincidiu coas irmás Esclavitud e Serafina Dios, ou Tucha e Fina como lles chamaban na súa familia, coñecida por ser propietaria da fábrica do Ferreiro do Pino.
	Edelmiro Dios, ou Mirucho, o seu irmán maior, era no momento do golpe visecretario do Partido Socialista e responsábel de Axitación e Propaganda do Socorro Rojo, organización coa que, segundo a memoria oral, tamén simpatizaban elas. Foi asasinado o 4 de setembro e despois, un grupo de falanxistas chegaron á casa familiar de Salcedo e levaron detidas a Fina e Tucha e tamén ao seu pai, Antonio Dios. Alí mesmo anunciaron que as raparían, e a súa nai, Josefa Vázquez, pediulles aos gardas, moitos deles coñecidos seus, que as deixaran un intre a soas. Levou as fillas a un cuarto e foi ela mesma quen lles cortou a trenza, que lles chegaba ás costas. Os gardas dixéronlle que era unha parvada facelo, que igual as ían rapar pero Josefa non quería que lles quedasen co pelo, que gardaron toda a súa vida.
	Tosquiáronlles a ras o cranio no cuartel do Campo da Feira e despois leváronas ao cárcere onde permaneceron dous meses. O seu pai, cinco. Ademais foron afastadas para sempre da súa profesión de mestras. Tucha non volveu pisar unha aula. Fina incorporouse con 63 anos, xa en democracia.
	Os fascistas tamén raparon varias mulleres de Pontevedra pola súa militancia en sindicatos, como pasou coas veciñas de Lourizán Emilia Carril, a Lamboira, ou Asunción Vilas, a Vidala, quen pola súa implicacion coa loita da clase traballadora na lonxa de Marín, foi condenada por rebelión a doce anos, parte dos cales pasou no durísimo penal vasco de Saturrarán.
	Outras veces, o castigo chegaba a mulleres que pertencían a familias comprometidas cos ideais que representaba a II República. Un exemplo significativo é o de Salcedo. Varias das veciñas rapadas estaban emparentadas con persoas detidas no motín que o 19 de xuño de 1894 tivo lugar no Campo da Porta, en protesta polo embargo dunha vaca e un pote que querían levar a cabo axentes de arbitrios e gardas civís. Entre elas, Camila Pintos Blanco, que era sobriña de José Blanco, un dos detidos nesa revolta. Ou as irmás Hortensia e Dolores Garrido Couso, alcumadas as da Mona. A súa nai era curmá de Manuela Couso, asasinada polos gardas naquel motín.
	A rapa facíase con calquera instrumento, mesmo as tesoiras de tosquiar as crinas do cabalo, polo cal en ocasións provocaba infeccións no cranio. Tampouco a tatuaxe era inocua. Facíana con nitratos de prata ou substancias similares que queimaban a pel. Olivia Tomé, alcumada a Rangha, lembraba ter tratado a ferida con leite, por recomendación do médico Celestino Gama Pastrana, preso en Pontevedra e San Simón pola súa ideoloxía republicana.
	Ás veces deixábanlles unhas guedellas nas que lles colocaban lazos coa bandeira de España.
	Eran múltiples os modos de humillación.
	A memoria oral de Salcedo gardou o que lle ocorrera a Aurelia Iglesias, rapada o mesmo que as súas irmás Victoria, Carmen e Adelaida Iglesias, e traballadora da Misión Biolóxica:
	TORTURAS PARA DAR COS AGOCHADOS
	Tamén foi sometida á humillación de pasear pola cidade despois da rapa, a veciña de Lérez Custodia Gama Casalderrey. O seu irmán Manuel Gama Casalderrey, elixido concelleiro pola candidatura obreiro agraria, fora detido, mais os outros dous, Alejandro e Tino Gama Casalderrey, fuxiran e estaban agochados. Para tentar dar co seu paradoiro, os fascistas levaron a Custodia ao cuartel e deixárona detida corenta días. Rapárona, torturárona e sometérona á humillación de varrer as rúas de Pontevedra cun cartel nas costas e outro no peito que puña: “Comunista”.
	A pesar das vexacións sufridas, Custodia non os delatou así que os fascistas levaron o cuartel á moza de Tino, Estrella Portela López, para rapala e tatuarlle a fronte. Estrella tamén calou pero cando Tino a viu, pelada e coa pel queimada polo nitrato de prata, decidiu entregarse e foi fusilado.
	Estrella fora con el á última manifestación do 1 de maio, pero non hai constancia de que nin ela nin Custodia estivesen afiliadas a partido ou sindicato algún. Moitas veces as mulleres eran utilizadas como método de presión, torturadas para localizar o paradoiro dos homes. Ou castigadas non polas súas propias ideas ou actuacións se non polo mero feito de estaren emparentadas con homes perseguidos. Estrella vivía porta con porta con Lola Laxe, a moza de Mirucho Dios, que tamén foi rapada polos fascistas. Ambas sobreviviron pouco tempo ás aldraxes e ao asasinato dos homes cos que tiñan que ter feito a súa vida. Estrella finou en 1942. Os médicos achacárono a unha doenza pulmonar. A familia, á magoa. Para Lola foi o mesmo diagnóstico, en ambos os casos. Eran moi amigas.
	Tamén vivía en Salcedo Estrella Pintos Iglesias. Cando foi do golpe de Estado estaba embarazada por terceira vez de Manuel Méndez Acuña, quen pola súa implicación política, fuxiu ao monte co seu irmán, Emilio Peón Méndez, e outros compañeiros. Mais pasaban as semanas, o conflito empezaba a dar sinais de que ía alongarse e Manuel decidiu baixar para estar con Estrella cando se puxese de parto. Os fascistas chegaron á súa casa esa mesma noite e leváronos a ambos ao cuartel. Mallaron en Manuel diante de Estrella para que desvelase o paradoiro do resto da cuadrilla e como non o fixo, mallaron en Estrella diante del, provocándolle a morte do bebé. Despois deixárona na rúa desangrándose. A veciñanza levouna ao médico e logrou que o aborto non lle custase a vida. Manuel foi obri-gado a pasear pola contorna cunha coroa de espiñas e logo asasinárono. O seu corpo nunca apareceu.
	A rapa foi tamén un dos métodos empregados polos franquistas para castigar a solidariedade das mulleres cara aos homes perseguidos. A memoria oral de Salcedo lembra a señora Florinda, que agochara varios republicanos, entre eles o seu home, Felipe Vidal, membro da sociedade agraria:
	Calquera aceno podía provocar a rapa. Olivia Tomé pertencía á familia alcumada das Ranghas, unha familia moi perseguida polos fascistas, que tras o golpe detiveron a súa nai, Aurora Loureiro, as súas irmás Mercedes e América, e os seus irmáns Pepe e Severino, que era mestre e que era o único que militaba politicamente, en concreto en Esquerda Republicana. Daquela Olivia tiña vinte e catro anos, xa estaba casada e non foi levada a prisión cando, apenas uns días despois da lectura do bando de guerra, os fascistas entraron na casa familiar e levaron a Aurora con toda a descendencia. Mais detivérona un par de meses despois, en setembro, levárona ao cuartel, rapárona e tatuáronlle a pel. Segundo a súa filla, Solita Mouriño, foi unha represalia porque, a tarde antes da súa detención, Olivia eludira o paso pola Peregrina da comitiva fúnebre dun falanxista morto na fronte:
	CASTIGOS A MULLERES EMPARENTADAS CON HOMES PERSEGUIDOS
	Raparon as mulleres implicadas política ou sindicalmente e as solidarias. Usáronas como medida de presión cara aos fuxidos e mesmo empregaron castigos sexistas contra as nais, as fillas, as irmás, as compañeiras de homes perseguidos, sen outro motivo que este parentesco. Encarna Silva ou Carmen Echeverría son algúns exemplos.
	Como pasaba con Custodia Gama ou Estrella Pintos, tampouco a Encarna se lle coñece militancia algunha pero no momento do golpe moceaba con quen despois seria o seu home, Santiago Bazarra, dirixente da agrupación socialista de Marín. A súa descendencia conta que a obrigaron a inxerir aceite de rícino e unha histórica fotografía do álbum familiar deixa patente o castigo da rapa. Nela pode verse a Encarna e Santiago, durante unha visita que ela fixo ao batallón de traballos forzados do que el formou parte como preso político, e que foi o encargado de construír a estrada que unía Covelo coa Lama. Na fronte de Encarna poden verse os estragos da rapa que ela intenta ocultar suxeitando no cranio a trenza que lle cortaran os fascistas. Era unha práctica habitual entre as mulleres rapadas, segundo recolle a memoria oral: as mulleres gardaban a trenza que os fascistas lle cortaran ao ras e sostíñana con pinzas a modo de diadema, ou ben baixo o pano, bailando nas costas, nun intento de agochar os vestixios do pelado.
	Carmen Echeverría era irmá de José Echeverría Novoa, gobernador civil de Biscaia na II República. Tras o golpe, refuxiouse en casa do seu tío Edmundo Novoa de María, cónsul de Uruguai en Vilagarcía.
	Os fascistas foron buscala para rapala e o seu tío pediu que lle deixasen ser el quen lle cortase o pelo. Non quería que pasase pola humillación de ser pelada por aqueles bárbaros. E el mesmo a rapou. Despois tanto Carmen como a súa irmá Marina foron sometidas a arresto domiciliario:
	O fascismo empregou especial saña contra algunhas familias como a de Abelardo Sobral, veciño de Salcedo e membro da Sociedade de Agricultores e Obreiros de Vilaboa. A el asasinárono tras desfiguralo dunha malleira no cuartel de Vilaboa, asentado no local incautado á Sociedade. O seu corpo non apareceu máis. A memoria oral gardou que fora fondeado na ría de Vigo. A súa irmá, Leonor Sobral, foi rapada.
	Tamén raparon a Balbina Vilán, viúva de Manuel Fraga Fentanes, que foi asasinado en Tenorio, moi preto de Bora, lugar onde se cometeu o crime do canteiro Aurelio Torres. Aínda que a súa viúva, Isolina Villaverde, non foi rapada, os cívicos ían rexistrar a súa casa moitas noites e infundíronlle tanto medo que pasou anos durmindo cos nenos e a nena na casa dos sogros, que como ela vivían no lugar do Pazo, en Mourente. Ou a Argentina Villaverde Tomé, alcumada a Feliciana, que cando foi do golpe estaba esperando unha filla de Alfredo Oliveira Durán, fusi-
	lado no desaparecido cemiterio do Canido o 6 de outubro de 1936.
	A memoria oral gardou que os cívicos foron a Mourente e obrigaron a subir a unha camioneta a Argentina e outras mulleres como Saladina Riveiro, a súa irmá, Pérsida Riveiro, ou Celia Reboredo, alcumada a Ghimarana. Despois trasladáronas ao cuartel e foron rapadas todas xuntas. Houbo outros municipios onde se realizaron rapas colectivas en lugares públicos. É o caso do Porriño. Os fascistas subiron ás mulleres ao palco da festa e logo obrigáronas a pasear entre risas e apupos mentres algúns falanxistas daban tiros ao ar.
	Saladina e Pérsida eran de esquerdas e nunca o agocharon. A memoria oral gardou que ademais da rapa, Pérsida foi sometida a malleiras:
	Celia Reboredo compartía a mesma ideoloxía que elas, a mesma que o seu pai, José Reboredo, quen logrou fuxir da casa todas as veces que o foron buscar. A mesma que a súa irmá Carmen, coa que adoitaba acudir ás manifestacións das esquerdas. Mais na memoria familiar ficou que a subiran á camioneta por bolichera, por ir mirar onde levaban as outras. En Mourente foron rapadas outras mulleres como Peregrina Cannas Oubiña, ou Maruja Fortes. En Salcedo se gardaron nomes como Leonor, a de Birrete, Florinda Blanco ou Manuela Blanco Agulla, residentes no Carramal. As dúas últimas estaban emparentadas coa costureira Cándida Agulla Garrido, Tana. Tana tamén aparecía nas listaxes das rapas que, segundo a memoria oral, confeccionaban un coñecido cívico e a súa nai. Muller forte e independente, Tana colleu unhas tesoiras e ela mesma cortou o pelo ao ras para evitar a mofa de chegar sen melena. Finalmente logrou salvarse da rapa grazas á intercesión dunha das mulleres de cartos para as que traballaba.
	Tamén raparon a Francisca García, do barrio da Moureira. Segundo a súa filla tivérona retida dous días no cuartel dos cívicos, cortáronlle o pelo a cero e tatuáronlle a pel. Ademais tivo que soportar as mofas de xente de dereitas que lle chamaban roja co obxecto de vexala.
	FUXINDO DO ESCARNIO
	A extorsión da rapa era unha ameaza constante sobre as familias de esquerdas. Ao pai de Estrella Portela, Jesús Portela Villaverde, dixéronlle que se pagaba unha importante cantidade de cartos evitaría que lle cortasen o pelo á filla. E aínda que non os tiña, pediunos prestados para darllos aos cívicos, que igualmente a raparon.
	Tamén foron un día a Xeve, á casa de Cándido Blanco. Dixéranlles que era alí onde se agochaba Manuel Amoedo, o mozo da súa filla, Digna Blanco Novegil. Xa fora detido en 1934 e era un dos homes máis buscados polos franquistas. Ameazaron a Cándido con cortarlle o pelo ás fillas, con levarlle ao máis pequeno e mesmo con queimarlle a casa. E levounos ao agocho. Manuel foi asasinado e Digna marchou para sempre da casa do seu pai.
	Tamén lembra as ameazas da rapa, a filla de Guillermina Agrasar e Celestino Noya, presidente da Deputación de Lugo, que tras sufrir a represión franquista, residiu os últimos anos de vida en Pontevedra, onde volveu traballar como mes-tre:
	Carmen Ferreira Peón tamén era de esquerdas e segundo a súa filla, librou da rapa polos contactos que, grazas ao seu traballo, tiña con xente de dereitas:
	Os contactos, e os cartos, lograban ás veces que as ameazas non se cumprisen. Pasoulle a Carmen Ferreira Peón e pasoulle ás irmás da Moureira, Florinda e Lola Fariña, alcumadas As Torreiras.
	Houbo mulleres de familias destacadas pola súa participación na vida política durante a II República, que buscaron agocharse tras o golpe para fuxir das represalias da rapa. Foi o caso, por exemplo, das mestras Nieves Adrio Sobrido e Bela Bernárdez Gómez. Os pais de ambas, o tamén mestre Germán Adrio Mañá, e o doutor Telmo Bernárdez Santomé, foron fusilados o 12 de novembro. Bela e Nieves, que foron afastadas polos fascistas das aulas, buscaron agocho en fogares de confianza para evitar o corte do pelo. A nai de Bela, Isabel Gómez Costas, fuxiu coa súa descendencia a Tameiga, en Mos, tras a detención do marido. Nieves refuxiouse no fogar que a familia da súa nai tiña en Vilagarcía.
	O terror e o desamparo eran absolutos. Que te levasen un día e volveses rapada nin sequera era o peor que che podía pasar. O peor era que podían volver un día, e outro, e facer contigo o que quixesen. Non había a quen pedir respaldo porque os agresores eran a nova autoridade. A situación para as mulleres de familias represaliadas foi tan terríbel que algunhas perderon a cordura.
	Lola Rey era irmá do mestre Benigno Rey, fusilado o 12 de novembro. Tras o golpe foi detida xunto á súa nai, Sofía Pavón, as súas irmás Fefa, Teresa e Sofía Rey Pavón e os seus irmáns Xulio e Arturo. As vexacións ás que foi sometida no cuartel marcárona para sempre, estivo ingresada en sanatorios mentais e mesmo tentou quitarse a vida lanzándose desde o balcón da súa vivenda dos Soportais. Sobreviviu mais do arrepío de vela caer, a súa veciña, Otilia Meis, que tamén fora detida e rapada, perdeu o bebé que esperaba.
	Na memoria oral sobreviviron máis casos de mulleres que non se puideron sobrepor á dor da represión. Mulleres como Estrella Portela ou Lola Laxe, que pouco sobreviviron á rapa e ao asasinato dos seus mozos, Tino Gama e Mirucho Dios. Mulleres como Dolores, a Caldeira ou Concha, da Esculca:
	A memoria oral mesmo recolle que outra veciña de Salcedo tamén chamada Dolores, tirouse ao tren tras ser levada varias veces ao cuartel de Pontevedra pola súa relación cun home de esquerdas, Paco Iglesias López.
	O tempo do silencio agochou as rapas e aínda máis os abusos sexuais, mais a memoria do pobo fíxolle ás vítimas o dó negado e gardou a súa historia para transmitir, a viva voz ou entre murmurios, o que os libros agocharon.

