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UNHA PONTEVEDRA 
QUE TRAER DE VOLTA
Un ano máis, e xa van sete, a corporación municipal de Pontevedra con-
memora o aniversario dos fusilamentos do 12 de novembro lembrando e 
homenaxeando a veciñanza máis fondamente represaliada polo golpe fas-
cista de xullo do 36. Como fixemos en edicións anteriores co funcionaria-
do, as mulleres, a clase obreira, a xente solidaria, o maxisterio ou as netas 
transmisoras de memoria, queremos agora render homenaxe á Pontevedra 
exiliada, a todas as persoas que se viron na obriga de alcanzar a frontei-
ra portuguesa, a francesa ou de subir nun buque para cruzar o océano, 
deixando orfas ás xeracións que lles sucedemos. 

Porque a diáspora non só supuxo unha ferida para as persoas que a pade-
ceron ou as súas familias. O exilio foi un drama colectivo que acabou de 
vez con aquela vila efervescente da revista Nós, dos faladoiros do Méndez 
Núñez ou do Moderno.  Aquela vila que transitaban Carmen Urtaza, Estre-
lla Portela ou Fina e Tucha Dios, con bandeiras de partidos e sindicatos que 
empezaban a ter en conta a súa voz por vez primeira. Nos buques do exilio 
marchou a Pontevedra de Castelao, de Osorio-Tafall, da Misión Biolóxica 
ou do Seminario de Estudos Galegos. A Pontevedra da investigación, da 
cultura, da arte, das ideas que temos que seguir recuperando.

Ese vén sendo desde xa hai máis de vinte anos o espírito deste Concello. 
Recuperar a memoria non como un exercicio de nostalxia senón como o 
guieiro para facer que retorne de vez a Galiza avanzada e dona de seu que 
idearan Castelao, Maquieira, os Gama ou Juan Magdalena. Para recuperar 
o soño que o fascismo convertera en pesadelo. Para traer de volta a aquela 
Pontevedra, que segue a ser o noso espello.

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra 3





O golpe de Estado de 1936 supuxo para Pontevedra, como para o resto de 
Galiza e do Estado, unha torrencial sangría de  perdas. O máis destacábel 
dunha xeración única ficou nas gabias, nos cárceres, ou afastada das aulas 
baleiradas de coñecemento e inzadas de crucifixo e fascismo. Galiza enteira 
foi vítima do asasinato das ideas, da perda do soño colectivo que se mate-
rializara no Estatuto plebiscitado o 28 de xuño de 1936, e as voces que non 
foron silenciadas para sempre polo asasinato ou o medo, tiveron que poñer 
rumbo a un exilio que sementou noutros países o coñecemento que aquí 
se desangrara. 

Xente vinculada á política, á escrita, á arte ou ao maxisterio asentouse nou-
tros Estados, nomeadamente americanos e europeos, que se viron benefi-
ciados pola seca intelectual en que o fascismo deixou inmersa a Galiza.

O EXILIO DAS IDEAS
Sen dúbida, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é a figura máis sobranceira 
desa intelectualidade na diáspora. Acompañado da súa dona, Virxinia Pe-
reira,  nos albores de xullo de 1936 abandonou o seu fogar na rúa da Oliva 
de Pontevedra para presentar ante as Cortes, como deputado pola provin-
cia, o borrador do Estatuto, que tardaría máis de catro décadas en implan-

tarse na Terra. O golpe de Estado 
mudouno todo e aquela viaxe 
prevista para apenas uns días 
deu paso a un exilio que para el 

A Pontevedra exiliada

 Castelao e Virxinia no exilio. Foto de A Nosa Terra reproducida 
por J.L. Oubiña.

Presentación do Estatuto de Autonomía nas Cortes. Foto 
do blog Non des a esquecemento. 5



foi sen retorno e para ela 
supuxo unha separación 
de décadas. Volveu pisar 
Galiza en 1962, cando xa 
era viúva de quen foi o 
gran referente do nacio-
nalismo galego, tanto no 
exilio como no interior. 

Naquela loita pola auto-
nomía tamén fora clave 
outro pontevedrés exi-
liado: Bibiano Fernán-
dez Osorio-Tafall, que 
durante a II República 

desempeñou, entre outros moitos cargos, o de alcalde da cidade e, de forma 
interina, o de presidente da Deputación provincial. Fora el quen presidira o 
comité central de Autonomía de Galicia e logo das eleccións de febreiro de 
1936 fora nomeado Subsecretario de Traballo e Gobernación polo goberno 
de Madrid.

Osorio-Tafall simboliza moi ben tanto o enorme sacrificio que supuxo para 
os exiliados e as súas familias a ruptura democrática, como o drama que 
foi para o país perder a aquelas persoas que estaban a construír unha nova 
Galiza. O talento que marchou nos buques da diáspora quedou probado 
polos grandes fitos que pontevedreses coma el conseguiron no exilio. 

En tempo de guerra, Osorio-Tafall foi nomeado comisario xeral de defen-
sa da II República e ante a inminente derrota desta, en marzo de 1939, o 
goberno de Negrín converteuno en director xeral do SERE, o Servicio de 
Evacuación de Refugiados Españoles, creado co beneplácito do Ministerio 
de Interior francés para prestar auxilio ás persoas e familias republicanas 
que se viran obrigadas a cruzar a fronteira e se amoreaban nos campos de 
refuxiados, dando prioridade a quen, en caso de deportación, corría perigo 
de morte.  

Logo de Francia trasladouse a Santo Domingo e Nova York1 para acabar ra-
dicándose en México. A partir de 1948, ocupou o cargo máis importante que 
acadara na ONU ningún cidadán do estado español: Foi director da FAO e 
membro do Consello de Administración do Instituto das Nacións Unidas 
para a Investigación e a Formación Profesional. O seu cargo levouno a via-
xar por todo o mundo. Nos albores dos 50 desprazouse a Chile como dele-
gado da FAO para América Latina e unha década despois a Yakarta, onde 
residirá ata 1975. Xa xubilado como subsecretario xeral da ONU, regresa a 
México e é nomeado director do Centro de Estudos Económicos e Sociais 

1 Fonte: Historias de retorno nos epistolarios do arquivo Paz Andrade de Charo Portela, 
incluido nas Actas do Congreso de Exilio recollidas polo Consello da Cultura Galega. 

Osorio Tafall, de pé, nun acto político anterior ao golpe de Estado. Arquivo 
familiar.
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do Terceiro Mundo. 
O traballo no máxi-
mo organismo inter-
nacional fíxolle rela-
cionarse con grandes 
nomes da historia 
universal como o Che 
Guevara, ao que reci-
biu na súa residencia. 

No exilio, o ponteve-
drés mantivo o con-
tacto con outros no-
mes importantes da 
intelectualidade galega como Paz Andrade, a quen fichou como experto 
en Economía Pesqueira para que dese un curso a Chile, primeiro, e xa na 
metade da década dos 50 para unha misión 
de ordenación xurídica e económica das 
pesquerías en México e Colombia.

Ademais, Osorio-Tafall, que fora catedrático 
de Agricultura e director do instituto pon-
tevedrés, exerceu como profesor do Centro 
de Estudios Internacionais do Colexio de 
México, país onde falece o 13 de agosto de 
1990, moi lonxe da familia que formara con 
Josefina Arruti Viaño. 

A súa muller viaxara desde Madrid para 
iniciar as vacacións de verán en Pontevedra 
uns días antes de que o golpe de Estado par-
tira en dous o territorio estatal e a deixara 

Osorio-Tafall é o galego que ocupou o 
cargo máis importante na ONU. Museo de 
Pontevedra.

Josefina Arruti, segunda pola esquerda, coa súa 
filla Mari Carmen, o seu fillo Manuel e unha 
amiga, a finais dos anos 40. Arquivo familiar.

Ernesto Che Guevara na residencia de Osorio-Tafall. Museo de Pontevedra.

Osorio-Tafall nunha recepción ofrecida na súa residencia de Yakarta con 
motivo da celebración do día da ONU. Museo de Pontevedra.
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coa descendencia na metade contraria á que el habitaba. Co tempo Bibiano 
volveu reencontrarse cos dous fillos, José Ángel e Manuel, que tiñan 6 e 2 
anos en 1936, e tamén coa súa filla María del Carmen, que tiña 4, pero nun-
ca máis volveu ver a súa nai, Emilia Osorio, que faleceu antes da morte de 
Franco, e tampouco volveu reencontrarse con Josefina. Só regresou á súa 
Pontevedra natal de visita e acompañado por Luz Nápoles, a muller coa que 
refixera a súa vida en México e con quen tivera a Ramón, o seu cuarto fillo.  

O SEG CRUZA O ATLÁNTICO
O exilio foi a saída de moitos outros intelectuais, a maioría relacionados, 
como Tafall, co Seminario de Estudos Galegos. Xerardo Álvarez Gallego, 
o presidente Portela Valladares, o farmacéutico e presidente da Deputa-
ción de Pontevedra, Joaquín Maquieira, ou Xosé Núñez Búa, que ocupara 
o cargo de vicepresidente no mesmo organismo en 1936, son só algúns dos 
exemplos. 

Unha das actividades realizadas polo SEG durante a II 
República.Museo de Pontevedra.

Osorio Tafall nunha das actividades realizadas polo SEG 
durante a II República.Museo de Pontevedra.

Foto do Seminario de Estudos Galegos. 
Museo de Pontevedra.

Unha das actividades realizadas polo SEG 
durante a II República. Museo de Pontevedra.8



Tamén participara na fundación do Semi-
nario o intendente mercantil e profesor de 
Contabilidade2 Luciano Vidán Freiría, que 
a comezos de 1938 era membro de Solidarie-
dade Galega Antifeixista en Barcelona. Tras 
a guerra pasou a Francia e logo marchou 
a Arxentina coa súa muller, María Celina 
Sanmartín. Viaxaron no buque Massilia3 
con outros exiliados galegos como o alcalde 
republicano de Vilagarcía, Elpidio Villaver-
de Rey, a súa muller, Rosina Otero Torres e 
a descendencia do matrimonio: Francisco, 
Rosina e Mariví, futura esposa do escritor e 
político galeguista Ramón Valenzuela. Va-
lenzuela gardaba relación con Pontevedra 
pois dirixira o grupo de Teatro Campesiño 
no seo da agrupación cultural Juventud de 
Mourente. Marchou a Arxentina tras pasar 
pola cadea e acabou traballando con Caste-
lao. 

Tamén foi delegado en Cuba do Consello 
de Galiza que presidía Castelao, Xerardo 
Álvarez Gallego. Nacido en Pontevedra en 
1899, en 1835 ocupaba o cargo de secretario 
de Propaganda do Partido Galeguista4 e era 
protector do SEG. Exiliouse á illa para non 
acabar asasinado como o home da súa irmá 
Amalia, Alexandre Bóveda, e alí dedicouse 
ao xornalismo. Foi colaborador da revista 
Saudade e fundou o periódico bilingüe Loi-
ta. Licenciado en Dereito, tamén aprobou a 
oposición a Avogado do Estado e foi secre-

tario de dous presidentes cubanos: Gran San Martín e Pío Socorrás, pero 
renunciou ao cargo tras o golpe militar de Batista. Despois dunha breve 
estadía en Pontevedra, exiliouse de novo a Estados Unidos e morreu en 
Miami en 19865. 

2 Historia de la Federación de Sociedades Gallegas: identidades políticas y prácticas mili-
tantes de Hernán M.Diaz.

3 Dato extraído da tese Exiliados republicanos en la Federación de Sociedades Gallegas 
de Buenos Aires: inserción y participación política (1939-1946) realizada por Laureana 
Fasano da Universidad Nacional de San Martín. 

4 Fonte: Exilio e represión no Seminario de Estudos Galegos, artigo de Alfonso Mato in-
cluido nas actas do Congreso do exilio recollidas polo Consello da Cultura Galega, 

5 Fonte: Repertorio biobibliográfico do exilio galego: unha primeira achega, do Consello 
da Cultura Galega.

Elpidio Villaverde e a súa muller, Rosina Otero. 
Arquivo familiar.

Ramón Valenzuela e Mariví Villaverde-Foto 
cedida por Carmen Mejía ao programa A 
memoria das mulleres.
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Antes da guerra, Álvarez Gallego era redactor 
xefe de El Pueblo Gallego, xornal vigués pro-
piedade do tamén pontevedrés Manuel Porte-
la Valladares, que chegou a ser presidente do 
goberno republicano en 1935. Tras o golpe de 
Estado, Portela exiliouse en Francia e foi detido 
pola Gestapo alemá. 
Os franquistas confis-
cáronlle todos os seus 
bens. Nunca volveu 
a España, finou en 
Marsella en 1952, aos 
83 anos6.

Tamén morreu no 
exilio, no seu caso 

arxentino, o mestre, avogado e xornalista, Xosé 
Núñez Búa. Impartira clases en Vigo e Vilagar-
cía e fora colaborador de Nós, Galicia e El Pueblo 
Gallego. Militante do Partido Galeguista, seguiu 
moi vinculado ao nacionalismo desde o outro 
lado do Atlántico pois foi promotor do Instituto 
Argentino de Cultura Galega e fundador de Ga-
licia Libre.

Núñez Búa foi un dos militantes do Partido Ga-
leguista que acudiu ao porto a recibir o barco 
que levaba a Castelao e Virxinia Pereira ao exilio 
arxentino, onde el mesmo faleceu no ano 1981. 
Tamén estaba nese porto Joaquín Maquieira 
Fernández, que se exiliou en Montevideo tras 
permanecer detido en San Simón. O que fora 
presidente da Deputación de Pontevedra coinci-
dira con Castelao no Karepas, un club masculino 
fundado a principios do século XX que realizaba 
faladoiros na rebotica da farmacia da súa pro-
piedade. Militante de Izquierda Republicana, en 
1940 foi condenado a oito anos de inhabilitación 
absoluta, oito de desterro e 25.000 pesetas de 
multa. 

Maquieira pertencía a un colectivo moi fonda-
mente represaliado: a masonería7, co que tamén 

6 Fonte:  Mourente nos anos do medo, de Xosé Álvarez Castro. 
7 Era membro da loxa Helenes número 7  segundo recolle o historiador pontevedrés 

Xosé Álvarez Castro no seu artigo Masonería en Pontevedra: a loxa do Burgo publicado 
por Cedofeita. 

Manuel Portela Valladares.

De esquerda a dereita, Maquieira, Castelao 
e Amancio Caamaño, fusilado o 12 de 
novembro. Arquivo da familia Caamaño.

Núñez Búa. Foto da Real Academia Galega.
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estaba vinculado Federico Selgas Guillén, militante do PSOE condenado 
a doce anos e un día de reclusión menor e a inhabilitación perpetua polo 
xulgado 3 do Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Co-
munismo na causa 438/448.

E outro político pontevedrés que marchou ao exilio americano logo do gol-
pe foi o concelleiro Manuel Sanmartín Moreira, pero axiña regresou ao 
seu Mourente natal e fixo fortuna como prestamista durante o franquismo. 
Porén, con el foise o seu fillo Manuel, un dos actores da compañía de Va-
lenzuela, e só regresou a Pontevedra de visita. 

O EXILIO DA ARTE
O mundo da cultura e a arte tamén se viu obrigado a facer as maletas tras 
o golpe que paralizou aquela Pontevedra dinámica que fervía no verán do 
36. A Pontevedra de Castelao, de Xosé Sesto, de Arturo Souto e de tantos 
outros nomes.  

Debuxante, pintor, orfebre, escritor, xornalista e 
avogado, Xosé Sesto foi detido tras o golpe pola 
súa militancia no galeguismo. Tiña daquela 27 
anos e durante a súa reclusión na Escola Normal 
de Pontevedra, foi testemuña das últimas horas 
de vida de Alexandre Bóveda. 

Tras acadar a liberdade, Sesto marchou a Venezuela. Segundo explica Xosé 
Ramón Campos Álvarez no seu artigo El exilio gallego en Venezuela y su 
papel en el asociacionismo (1940-1960), o clima político de posguerra fixé-

8 BOE

Xosé Sesto con Pérez Cienfuegos. Museo de 
Pontevedra.

Xosé Sesto, de pé con Isaac Diaz Pardo, segundo pola esquerda. Museo de 
Pontevedra.
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raselle “irrespirábel” e  ademais sentiuse abafado polas dificultades econó-
micas. Membro tamén do Seminario de Estudos Galegos,  o pontevedrés 
montou no exilio un taller de encadernación e foi profesor de Artes e Ofi-
cios tanto nas aulas de San Juan como nas da Cristóbal Rojas. Ademais, 
continuou pintando e expoñendo. Por exemplo, houbo unha mostra de de-
buxos seus no Ateneo de Caracas.

Tamén o pintor Arturo Souto, nacido na rúa Michelena9 de Pontevedra o 5 
de xullo de 1902, partiu ao exilio en 1939. A comezos do ano anterior figu-
raba como vicesecretario de información e prensa na Solidariedade Galega 
Antifeixista, con sé en Barcelona. Estudara pintura na escola madrileña de 
San Fernando e na Academia de España que en Roma dirixira Valle Inclán. 
Durante o conflito bélico realizou debuxos de guerra e representou a Ga-
liza na exposición internacional de París. Ademais colaborou con varias 
revistas de contido político como El Combate, Madrid o El mono azul, e 
participou na creación da Alianza de Intelectuais Antifascistas para a De-
fensa da Cultura. 

Souto inicia o seu exilio en París e Bélxica, e logo marcha á Habana ata o 
ano 1940 en que se traslada aos Estados Unidos para, dous anos despois, 
instalarse definitivamente en México coa súa familia. Pasou unha estadía 
en Galicia entre 1962 e 1964, e quería ter regresado definitivamente pero 
faleceu antes de poder emprender a derradeira viaxe de volta. 

Tamén faleceu afastado de Pontevedra, o pintor Leopoldo Nóvoa García,  
nacido o 17 de decembro de 1919 na parroquia de Salcedo, e en concre-
to, no edificio que posteriormente acollería o sanatorio Marescot. No mo-

9 Dato facilitado pola conservadora do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve Jar. 

Autorretrato de Arturo Souto. Museo de Pontevedra. Debuxo da Guerra de Arturo Souto. Museo de Pontevedra.
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mento do golpe, o seu pai, Edmun-
do Novoa, era cónsul uruguaio en 
Vilagarcía e tras ser trasladado a 
Porto, en 1938 marcha ao país que 
representara, coa súa muller, Mer-
cedes García Solís,e toda a descen-
dencia para evitar a incorporación 
a filas dos seus dous fillos maiores. 

Leopoldo estaba a piques de co-
mezar a estudar Dereito na USC. 
Cando chega a Uruguai ponse a 
traballar na industria e logo inicia 
a carreira de Arquitectura que aca-

ba cambiando por Dereito, aínda que só cursa ata Terceiro10. A súa relación 
coa arte iniciase a través da escultura en 1942, no mesmo ano en que funda 
a revista Apex. Tras o seu matrimonio, en 1947, con Celia Meneses, reside 
en Bos Aires e é aí onde empeza a pintar, segundo a biografía incluída na 
súa web, animado por Ramón Valenzuela. En 1953 fai a súa primeira expo-
sición na galería Velázquez co apoio de outro ilustre exiliado: Luís Seoane, 
e en 1957 regresa a Montevideo, traballa como xornalista e realiza diver-
sos debuxos de contido político ademais de novas exposicións. Catro anos 
máis tarde, viaxa por vez primeira a París, onde se instala definitivamente 
en 1965. En 1973 realiza unha serie de tapices en colaboración con Susana 
Carlson, con quen posteriormente casa. Viaxa asiduamente a Galiza e a 
partir de 1983 constrúe unha casa taller na Armenteira, no concello de 
Meis. Tras o seu falecemento, ocorrido en Nogent sur Marne o 23 de fe-
breiro de 2012, foi definido polo entón director do Museo de Pontevedra, 
Carlos Valle, como “sen dúbida, o artista galego de maior proxección da 
súa xeración11”.

Tamén o escritor pontevedrés Antonio Díaz Herrera, colaborador de Cris-
tal e a Revista Nós marchou á Habana tras a ruptura democrática. 

O exilio deu ademais a oportunidade a algúns mozos para fuxir do destino 
do fusil e continuar co proxectado: o dos libros. É o caso, por exemplo, do 
pontevedrés Óscar Dobarro Vidal, que tras marchar a Cuba para afastarse 
da guerra, puido estudar na universidade habaneira.  

10 Biografía do autor incluída na web www.leopoldonovoa.com
11 No artigo Leopoldo Novoa, Pontevedra e o Museo.

Leopoldo Novoa, en 1962, na creación dun mural en 
Montevideo. Foto da súa web.
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AS AULAS COMO DESTINO
As ideas políticas, culturais e artísticas que 
emanaban do exilio galego deixaron unha 
pegada especialmente fonda nas aulas dos 
países de acubillo. É necesario facer men-
ción, por exemplo, ao profesor pontevedrés 
Sebastián González García-Paz, que tamén 
fora membro do Seminario de Estudos Ga-
legos e concelleiro en Compostela polo Par-
tido Galeguista durante a II República. Li-
cenciado en Filosofía e Letras e en Historia 
con premio extraordinario da USC, Gonzá-
lez viaxara en 1931 a Francia e Alemaña coa 
Junta de Ampliación de Estudios. O golpe 
afastouno da cátedra que, aos seus 28 anos, 
ocupaba na universidade compostelá, e par-
tiu ao exilio portorriqueño, reclamado por 
parentes da súa nai que vivían alá. Casou 
cunha curmá, Manuela Lamela Fernández, 
e co tempo chegou a ser decano da Univer-
sidade de Porto Rico: “Don Bachán, como aínda se lle recorda en Río Pie-
dras, foi ao longo de máis de vinte anos un dos intelectuais máis destacados 
da Universidade de Porto Rico”, di Pilar Cagiao Vila no seu artigo Outra vez 
América, terra de acollida, incluído nas Actas do Congreso sobre o exilio do 
Consello da Cultura Galega. Tamén Matilda Albert Robatto, contou en El 
exilio gallego en Puerto Rico, no mesmo congreso, que “a súa óptima prepa-
ración, experiencia académica e capacidade de traballo, foron decisivos nas 
reformas da Universidade e na formación de historiadores, arqueólogos e 
profesores de arte”. 

Sebastián era irmán da tamén docente Daría González, a quen o franquis-
mo lle impediu opositar nos albores dos anos 50 pola mesma militancia no 
Partido Galeguista.

Tamén foi afastado das aulas o pontevedrés Pedro Antón García, quen 
na adolescencia ingresara na Compañía de Jesús, aínda que logo abando-
nara o sacerdocio. Segundo o historiador Jorge Domingo Cuadriello12, no 
momento do golpe tiña 46 anos e daba clases no Instituto de Monforte de 
Lemos. De aí viaxou a Portugal primeiro, e logo ás Palmas, pero foi obriga-
do a regresar á península, e durante o percorrido que iniciou para intentar 
entrar en territorio aínda dominado polos republicanos, foi apresado polos 
golpistas ao seu paso por Segovia e permaneceu no cárcere dezaoito meses. 

12 No artigo “Escritores gallegos exiliados en Cuba” recollido nas actas do Consello da 
Cultura Galega. 

Sebastián González en Santa Tegra antes do golpe. 
Museo de Pontevedra.
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Liberárono nun troco e chegou á Habana en 1940, con cincuenta anos. 
Estando alí escribiu La barbarie franquista e converteuse en profesor de 
inglés na escola nacional masónica La Casa de los Niños. 

Contan os historiadores Dionisio Pereira e Eliseo Fernández no seu artigo 
Os libertarios galegos e o seu exilio13 que tamén a pontevedresa Josefa Rivas 
exerceu de profesora de Literatura na Universidade estadounidense de Vir-
xinia e que colaborou cunha revista mensual Comunidad Ibérica, dirixida 
por un antigo militante da FAI, Fidel Miró. 

Falar da pegada da diáspora galega nas aulas obriga tamén a facer mención 
aos irmáns Hernán Poza Juncal e Laureano Poza Juncal, “insertos na tra-
dición, republicana liberal e laicista escolar pontevedresa”14. 

Director da Escuela 
Nueva, centro vin-
culado á Institución 
Libre de Enseñanza, 
e promotor, duran-
te a II República, da 
Escuela Moderna de 
Pontevedra, Hernán 
Poza foi detido tras o 
golpe e cando acadou 
á liberdade, cruzou a 
fronteira portuguesa 
para dende alí partir 
aos Estados Unidos, 
onde dá clases de es-
pañol no Eastman 

School of Languages and Business e a partir de 1941 funda e dirixe o Poza 
Institute of Languages of Business, colexio privado para o ensino do idio-
ma castelán e para estudios de secretariado. Dous anos despois convértese 
tamén en profesor do Brooklyn College en Nova York15.

Ademais publicou o libro Practical handbook of commercial correspondence 
in Spanish and English, foi xefe de redacción do diario La Voz de Nova York 
e entre 1938 e 1943 comentarista de radio. 

Nesa cidade morre en 1966.

No ano do golpe, o seu irmán, Laureano  Poza Juncal, exercía na Escola 
Industrial de Vigo e era socio do centro republicano de Pontevedra. Masón 

13 Incluído nas actas do Congreso do exilio publicadas polo Consello da Cultura Galega.
14 No artigo de Antón Costa Rico, Profesores galegos exiliados; a luz do porvir que se man-

tivo acesa. (PDF)
15 Fonte: A Familia Poza: un exemplo de republicanismo e librepensamento en Pontevedra, 

artigo de Carlos Pereira Martínez (PDF)

Hernán Poza, arriba, no centro, cun grupo de alumnos-Arquivo Pintos-Museo 
de Pontevedra.
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e militante de Izquierda Re-
publicana, é depurado e acaba 
exiliándose en México, onde 
exerce como profesor de Cien-
cias Químicas na Universidade 
Internacional e no Instituto 
Hispano-Mexicano Ruíz de 
Alarcón. Conta o historiador 
Carlos Pereira que no país de 
acollida aproximouse ao grupo 
dos socialistas galegos e copa-
trocinou a revista Vieiros, que 
se editou alí entre 1959 e 1968. 
Ademais publicou un libro na 
editorial mexicana Herbasa. 

Compre facer referencia tamén ao mestre Beni-
to Méndez, emparentado cos Poza Juncal polo 
matrimonio da súa irmá Isolina con Tino Poza 
Pastrana, curmán destes. Tras pasar case un ano 
agochado pola súa militancia política –en 1933 
chegara a ser candidato ao Parlamento polo Par-
tido Radical Socialista-, Méndez puido en 1937 
cruzar a raia portuguesa e desde aí viaxar a Ve-
nezuela, onde casou coa canaria María Ofelia 
Sangil Fernández. En febreiro de 1954 regresa-
ron coa descendencia a Pontevedra, onde ela 
deu clases de secundaria. 

O EXILIO DO 12 DE NOVEMBRO
O exilio foi tamén a vía que escolleron algunhas familias pontevedresas 
para fuxir da irrespirábel convivencia cos represores tras o asasinato dal-
gún dos seus integrantes.  É o caso por exemplo de varias viúvas e descen-
dentes de asasinados o 12 de novembro, como o doutor Telmo Bernárdez.

Nun primeiro momento, a súa muller, Isabel Gómez Costas, buscou refu-
xio en Mos para evitar a rapa da maior das súas fillas, a mestra Bela Ber-
nárdez Gómez16, e a finais de 1937 tomou camiño a Porto para refuxiarse 
na casa de Amélia Brandão e Silo Cal Muíños, un matrimonio redondelán 
que xa lle prestara axuda ao seu fillo, Jesús Bernárdez Gómez, o primeiro 
en iniciar a fuxida. Con Isabel viaxaban ademais de Bela,  Pedro, Carmen, 

16 Fonte: Bará, Luís: Non des a esquecemento.

Documento emitido para unha viaxe a Brasil de Laureano Poza 
Juncal, que recolle a súa nacionalidade mexicana. Imaxe da web de 
familysearch.

Benito Méndez. Arquivo 
familiar.
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María, Rita e José, o resto da súa 
descendencia coa excepción dos 
seus fillos Telmo, que estaba pre-
so, e Basilio, que xa partira cara ao 
exilio uruguaio. De Porto pasaron 
a Burdeos e logo a París, onde resi-
diron dous anos ata que a inminen-
te entrada dos nazis provocou a súa 
saída cara a México. 

O arquivo da “emigración” galega 
recolle que viaxan “dende o porto 
de Le Havre e, protexidos por aco-

razados ingleses, van rumbo a Nova York onde reciben axuda das Socieda-
des Hispanas Confederadas. Posteriormente viaxarán ata a fronteira mexi-
cana, e nun autobús chamado El Águila Roja, van ata México D.F. onde xa 
os esperaba Jesús”. Fora el o que tramitara os papeis tras a súa chegada ao 
país de Cárdenas apenas uns meses antes.

Jesús pasara un tempo detido en Redondela e no Lazareto, e tras lograr 
cruzar a fronteira portuguesa xa en decembro de 1936, fora de Porto a Bur-
deos, París e Nantes, pero non coa intención de fuxir senón coa de volver 
a entrar en España, como de feito fixo a bordo dun barco noruegués, para 
incorporarse en Cataluña ás filas do exército republicano. Na Escuela Popu-
lar de Guerra de Barcelona acadou o grao de tenente e loitou, entre outras, 
na batalla do Ebro. Ao remate do conflito bélico cruzou os Pireneos e per-
maneceu internado no campo de Argèles Sur Mer. Grazas á mediación do 
Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles que dirixía Osorio-Tafall, o 
13 de xuño de 1939 embarcou rumbo a México no Ipanema xunto a outras 
novecentas persoas.

O seu irmán, Telmo Bernárdez Gómez, foi o último en facer a viaxe. Tras 
estar preso en Pontevedra con Jesús e o seu pai, o maior dos fillos de Isabel 
foi trasladado aos cárceres de Ponte Caldelas, San Simón, 
Figueirido e Ezkaba, en Navarra, onde o 22 de maio de 
1938 participou nunha fuga de presos. Pero non puido 
alcanzar a fronteira francesa e regresou á prisión, onde 
permaneceu ata que o 18 de marzo de 1939 foi enviado a 
Figueirido. En outubro volven trasladalo a San Simón, e 
o 28 de agosto de 1940 obtén a liberdade. Marcha a Por-
tugal e alí permanece ata 1947, ano no que parte rumbo a 
Veracruz no pesqueiro Nacala, para reunirse co resto da 
súa familia. 

Telmo, Jesús e Bela dedicábanse ao maxisterio. Jesús era 
mestre no pósito de Beluso, Telmo no de Bueu e Bela 
nunha escola do rural cambadés. Formáranse na Nor-
mal de Pontevedra e alí entraran en contacto coa política 

A familia Bernárdez Gómez. Arquivo familiar.

A mestra Bela Bernárdez 
Gómez. Arquivo familiar. 17



a través da FUE. Con dezaoito anos, Jesús afiliárase á ORGA de Casares 
Quiroga, partido logo anexionado a Izquierda Republicana, chegando a ser 
presidente das Xuventudes de Redondela e membro do Comité provincial. 
En xullo de 1936, o seu irmán Telmo intenta impedir a incorporación dos 
quintos ás filas fascistas e no xuízo celebrado en xaneiro de 1937 contra el, 
é condenado a cadea perpetua e a unha multa de 25.000 pesetas. A pesar 
da dureza da sentenza, non puido ocultar a súa alegría porque temía ser 
fusilado como o seu pai, xa que esa fora a petición do fiscal.

Xa no exilio, Jesús foi 
un dos promotores do 
afamado colexio Ma-
drid de México, que 
seguía os patróns da 
Institución Libre de 
Enseñanza, e do Ins-
tituto Hispano-Mexi-
cano Ruiz de Alarcón. 
Afastado das aulas es-
pañolas polos fascis-
tas, despregou a súa 
valía como docente 
na patria que lle pro-
porcionou o exilio e 
ata formou a mestres 

como profesor de Matemáticas no Instituto Nacional de Capacitación del 
Magisterio e como catedrático de Análise Alxebraica na Escuela Normal 
Superior. Unha biografía súa, recollida no proxecto Exiliados en México. 
Política e socialibilidade, da Cátedra do exilio, explica: “A capacidade peda-
góxica de Bernárdez plasmaríase no enorme éxito dos seus manuais mate-
máticos, algúns dos cales chegaron a superar o medio millón de vendas”, 
sendo o seu Tablas matemáticas, “un dos tratados matemáticos máis pres-
tixiosos e populares de México”.

Telmo e Bela porén, abandonaron para sempre as aulas. Tras á súa chegada 
a México en 1947, Telmo exerceu de visitador médico e representante de 
laboratorios e, segundo conta o arquivo recollido na web do Consello da 
Cultura Galega, “chegou a ser axente comercial do laboratorio Servet da 
International Chemical para Centroamérica, o que lle permitiu viaxar e es-
tablecer diferentes residencias. Nos últimos anos da súa vida laboral, e xa 
instalado en México D.F., traballou como administrador de varias empre-
sas inmobiliarias”.

O seu irmán José, que apenas tiña doce anos cando foi o golpe, si puido 
estudar Medicina no exilio, e Carmela, que se converteu en exiliada con 
7, fixo Ciencias Químicas, ao igual que a súa irmá Rita. Pedro rexentou a 
libraría Washington e posteriormente tivo unha tenda de móbeis. 

A mestra estradense Conchita Pazo no Colexio Madrid de México que puxo en 
marcha Jesús Bernárdez. Foto da AC Vagalumes da Estrada.
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Isabel, a súa nai, nunca regresou á 
Terra.  

Tamén finou en México Blanca 
Rodríguez Sáez, viúva do capitán 
Juan Rico, que ao igual que Telmo 
Bernárdez fora fusilado na Caeira 
o 12 de novembro de 1936. Tiñan 
unha filla de quince anos, Blanca, 
e dous varóns de 14 e 5: Juan e Al-
fonso. 

Tras quedar viúva, Blanca mar-
chou coa descendencia a Portugal, 
onde era máis fácil recibir os cartos que as súas irmás lle mandaban desde 
México, pero logo volveu a residir en Galiza, en concreto en Composte-
la, para que o seu fillo Juan puidese estudar Medicina. Pasados uns anos, 
tanto el como Alfonso colleron un barco en Portugal para trasladarse ao 
exilio mexicano e a súa nai acabou residindo alí con eles. Só ficou Blanca 
Rico Rodríguez, que casara co orfo do alcalde de Ferrol, Jaime Quintanilla, 
tamén fusilado polos fascistas. Coa chegada da democracia foi o seu fillo, o 
home de Blanca, o que ocupou o cargo. 

O estudos sobre o exilio que se atopan na web do 
Consello da Cultura Galega recollen que tamén 
marcharon a México, o irmán de Juan Rico, Víc-
tor Rico González, e os seus fillos Fernando e 
Víctor. Militante do PSOE, profesor e escritor, 
Víctor Rico fora director xeral de Seguridade du-
rante o goberno de Negrín, e unha vez no exilio 
seguiu dando clases na Escuela Superior de Ma-
gisterio, na Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivos e na Universidade Nacional Autónoma 
de México, na que tamén exerceu como secreta-
rio do consello editorial. Ademais foi crítico de 
arte no Conservatorio Nacional e publicou varias 
obras sobre esta e outras temáticas como Filoso-
fía del Arte en España e Iberoamérica en el siglo 
XVI ou Ensayo sobre arte escénico e literatura.  

A perda intelectual que supuxo para o país o exi-
lio republicano estendeuse durante varias xera-

cións. A familia de Amancio Caamaño Cimadevila, tamén fusilado o 12 de 
novembro, é un bo exemplo. A súa muller, Matilde Caamaño Pato, non se 
exiliou. Deixou Pontevedra para afincarse en Compostela coas dúas fillas, 
Matulas e Milocha, e con Amancio, o pequeno, que cursou alí os estudos de 
Medicina. Pero si marcharon ao exilio os dous irmáns dela, Manuel e Alfre-
do, e tamén a súa irma Angelita por mor da implicación política do home, 

Blanca Rodríguez Sáenz con Juan Rico. Arquivo familiar.

Blanca Rico Rodríguez. Arquivo familiar.
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o doutor Rafael González Rodal, que faleceu nun accidente de tráfico na 
República Dominicana17. Co tempo, o seu fillo, Angel González Caama-
ño, converteuse nun eminente cardiólogo recoñecido internacionalmente 
mentres que a de Alfredo, Matilde Caamaño, ou Chuchulas como lle dicía a 
familia, foi a primeira enxeñeira do país. Ata Venezuela chegou a nutrir os 
seus gobernos con semente do exilio galego. Isabel, unha neta de Alfredo, 
foi ministra  de Sanidade con Hugo Chávez, e Farruco Sesto, fillo do pintor 
pontevedrés Xosé Sesto, de Vivenda e Hábitat. 

O repertorio biobibliográfico do Consello da Cultura Galega conta tamén 
o caso de Manuel Pardo Casasnovas, fillo de Manuel Pardo Souto e Car-
men Casasnovas Camba, nacido en Pontevedra en 1942 e reclamado en 
1957, con quince anos, polo seu avó e o seu pai xa exiliados en Tutxa Gu-
tiérrez, México. Foi dono dunha empresa de construción, Pardo de Tuxtla 
e acabou sendo cónsul honorario de España en Chiapas. É outro exemplo 
dun exilio que se mantivo durante anos, provocando que nenas e nenos 
nacidos rematada a guerra marchasen en pos dos seus proxenitores xa exi-
liados para converterse en líderes empresariais, ou da política, con proxec-
ción en países distintos ao noso.

Alfredo e Manuel Caamaño partiran ao exilio tras estar agochados durante 
meses, principalmente na casa familiar de Negreira pero tamén en acubi-
llos imposíbeis como os nichos do camposanto. Mentres, a súa familia facía 
os preparativos para que puidesen cruzar a fronteira portuguesa. Empre-
garon esforzos e moitos cartos no intento de que os dous se reunisen no 
país veciño para cruzar xuntos o Atlántico, pero o que fixeron tan pronto 
estaban en Portugal foi volver a entrar por zona republicana para loitar 
pola democracia.

Foi a propia Matilde a que, nese primeiro inten-
to, sacou a Alfredo de Galiza baixo os asentos 
traseiros do coche dun pastor protestante amigo 
da familia, o Padre Bird, que era quen conducía. 
Ela sentou diante e Matulas, Milocha e Amancio, 
que daquela xa perderan o pai, viaxaron detrás, 
sobre o oco que agochaba o seu tío, Alfredo 
Caamaño Pato. 

Mentres, Manolo cruzaba o Miño por Tui, para 
logo internarse co seu irmán en zona republica-
na. Durante a guerra Alfredo foi xuíz en Belchi-
te e ao remate desta saíu por Barcelona, fuxindo 

das dúas condenas a morte que pesaban sobre el. Foi desde Francia que 
viaxou a Venezuela, e alí por fin, logo de varios anos, puido reunirse coa 
súa familia. En 1936, os seus fillos Alfredo, Sirio e Iván, que daquela só 

17 A familia sempre mantivo que fora provocado polo goberno de Trujillo, e Angelita 
chegou a levar o caso aos tribunais, aínda que sen éxito. 

Alfredo Caamaño. Arquivo 
familiar.
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tiña un ano, e as súas fillas Matilde e Violeta, tiveron que distribuírse entre 
distintas casas de familiares pois a súa nai, Elena Suárez, fora condenada a 
oito anos e trasladada ao cárcere vasco de Saturrarán. 

Tamén foi complicado o periplo do seu irmán, Manuel Caamaño Pato. Se-
gundo explica a familia18, estaba en Valencia cando acabou a guerra e desde 
alí logrou pasar a Francia, pero ficou retido nun campo de Marsella do que 
saíu grazas á relación do seu cuñado Amancio Caamaño coa masonería. 
Foron masóns os que o sacaron en barco a Marrocos. De Casablanca pasou 
a Belice e logo tivo que trasladarse en caiuco á Martinica pero a embarca-
ción colleu auga e tivo que facer o último tramo a nado. Desde aí pasou 
a República Dominicana e finalmente exiliouse en México, aínda que co 
tempo volveu a Galiza. 

Amancio Caamaño Cimadevila tamén puido fuxir ao exilio. No momento 
do golpe de Estado, o seu chófer, Valeriano Rioboo, ofreceulle sacalo do 
país por Portugal, pero dixo que non fixera nada malo e negouse a marchar. 
Como tantos. 

Co doutor Caamaño mataran ademais ao impresor Ramiro Paz, que exer-
cera en Pontevedra como concelleiro. O seu irmán por liña materna, Ela-
dio Lis Paz, exiliouse en Bos Aires logo de loitar co bando republicano, e 
alí finou. Co paso dos anos tamén tres dos orfos de Ramiro probaron sorte 
no outro lado do océano: Ramiro Paz Beloso, Isidro, alcumado Cané, e 
Óscar, que ficou vivindo alá.

E Pilar Gómez Lodeiro era só unha nena cando a súa tía Delia a levou para 
Arxentina. Os fascistas mataran ao seu pai, Juan Manuel Gómez Corbacho, 
e á súa nai, Elvira Lodeiro. En Galiza deixou unha irmá de tres anos, Ma-
nuela, á que nunca volveu a ver. 

18 Datos facilitados pola súa filla, Isabel Caamaño, e a súa sobriña neta, Begoña Caama-
ño. 

 Manuel, coas súas irmás, a súa muller e unha parente. Matilde é a da dereita. 
Arquivo familiar. 

 Pilar Gómez Lodeiro, de pe, coa 
súa nai e a súa irmá. Arquivo 
familiar.
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Tamén marchou de Pontevedra Emiliano Lorenzo Villar Rodríguez, me-
talúrxico de 28 anos que tiña o carné número 33 do PSOE, estaba afiliado 
á UXT, era encargado da sección sindical no Socorro Rojo e participara na 
Federación Cultural Deportiva Obrera de España, xunto aos irmáns Gama. 
Segundo recolle o historiador Xosé Álvarez Castro, aparece encartado na 
causa 115 de 1937, que xulgaba a participación nas requisas de armas e 
na defensa do goberno civil. Ese ano estaba agochado e foi declarado en 
rebeldía, pero en 1939 volvéronlle abrir unha peza separada con motivo da 
entrega doutro dos encartados: Luís de Sáa. Fan un requerimento tanto a 
Villar como a Pastor Torres, outro pontevedrés agochado, pero ningún dos 
dous se entrega. Torres farao co tempo pero Villar, non. Villar opta polo 
exilio. 

E Jesús López Varela, militante das Xuventudes Socialistas, chega a Vene-
zuela o 8 de maio de 1950 tras permanecer encarcerado entre outubro de 
1948 e novembro de 1949. Alí traballou de peón, cargando camións e como 
condutor de coches de aluguer para acabar dedicándose ao comercio19. 

BAIXANDO A PERSIANA
O exilio foi tamén o destino dos propietarios de varios negocios ponteve-
dreses. Cruzaron o océano integrantes de familias tan recoñecidas como as 
familias Gama, Caballero Calleja, Moldes ou Magdalena. 

A represión contra a familia Gama provocou o fusilamento do máis peque-
no dos irmáns, Faustino, e o ingreso no cárcere tanto de Manuel, que fora 
concelleiro, como de Alejandro, que pasou nove anos agochado, ata 1945. 
Para saber do seu paradoiro, os falanxistas detiveron e someteron a vexa-
cións a súa irmá Custodia, e para evitar que lle pasase o mesmo á outra, 
Adelina Gama Casalderrey, levárona ás présas 
ao porto de Vigo para embarcar co posto nun 
mercante inglés rumbo a Bos Aires, onde tiñan 
parentes. Deixaba atrás dous prósperos negocios 
de ultramarinos. A tenda matriz estaba no Cas-
telo e a outra, La Capilla, en San José, cerca da 
parada dos coches de punto que daquela había 
en Pontevedra. 

Adelina deixara atrás o home, Antonio Loren-
zo Codesido, os seus fillos Foro e Antonio, e a 
súa filla Teresa. Da dor da perda, cando chegou 
a Arxentina trastornou e tiveron que ingresala 

19 Campos, X.R. “Una aproximación al exilio gallego en Venezuela”.

Adelina Gama no exilio. 
Arquivo familiar.
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nun sanatorio mental, onde permaneceu dous anos. Non volveu viaxar a 
España ata a década dos setenta e os primeiros dous lustros de exilio, ata 
que o seu fillo menor puido reunirse con ela, pasounos soa. O seu home, 
Antonio, tardou aínda máis. Viaxou no buque Yapeyú, dezanove anos des-
pois do golpe, en 1955, e nunca volveu pisar chan español. A última en 
marchar foi Teresa co seu fillo Antonio. O irmán maior ficou para sempre 
en Pontevedra. 

Tamén se exiliaron Carlos e Fede-
rico Caballero Calleja,  dous dos 
fillos do socialista Mauro Caballe-
ro, que era dono dunha imprenta e 
dun negocio funerario en Ponteve-
dra. Pola súa implicación coa Re-
pública, Carlos agochárase durante 
meses na casa que unhas amizades 
da familia tiñan na cidade, e Fede-
rico salvárase dunha saca nocturna 
no Frontón vigués grazas a axuda 
do cónsul de Cuba, país onde na-

cera por mor da experiencia na emigración de Mauro e 
a súa muller, Petra Calleja. Tamén se exiliou unha sobri-
ña desta, María Torrado Calleja. Afiliada en Barcelona 
ás Xuventudes Socialistas, participou na resistencia aos 
sublevados e foi evacuada da cidade pola inminente en-
trada destos. Estaba no Tibidabo, metérona con moitos 
outros exiliados nun autobús, e con só quince anos aca-
bou nun campo de refuxiadas da localidade francesa de 
Magnac-Laval da que saíu coa axuda do Socorro Rojo. 

Elisa Ruibal Cons tamén se exiliou en Montevideo logo 
do asasinato do seu home, Víctor Moldes Carro, propie-
tario dun ultramarinos na rúa Charino, que tras o golpe 

Federico, á dereita, e Carlos coa súa nai, Petra Calleja. 
Arquivo familiar.

Debuxos que María Calleja fixo no campo francés. Imaxe cedida pola familia Caballero. Arquivo familiar.

Elisa Ruibal no barco que a levou 
a Uruguai. Arquivo familiar. 23



lles foi incautado, o mesmo que sucedeu cos negocios dos Gama. Moldes 
era presidente da Federación Agraria Comarcal, directivo na Federación de 
Comercio e participara  activamente na campaña en prol da Fronte Popular 
nas eleccións de febreiro de 1936. 

Logo do seu fusilamento o 17 de abril de 1937, o menor dos seus catro 
fillos varóns, Manuel, optou por fuxir a Uruguai a través de Portugal, para 
non ter que formar parte do exército franquista como lle pasara aos seus 
tres irmáns maiores: Victoriano, Pepe e Ramiro, alistados forzosamente no 
bando que matara o seu pai. Co tempo viaxou onda el o resto da familia. 
Porén, agás Manolo, todos acabaron regresando a Galiza. Elisa, non. A viú-
va de Víctor Moldes finou no exilio e só volveu a Pontevedra cando a des-
cendencia decidiu que os seus restos repousasen 
para sempre cos do pai furtado.

Tampouco regresou do exilio Mercedes Magda-
lena García. Tras o asasinato o 10 de setembro 
de 1936 do seu irmán, Juan Magdalena, desta-
cado dirixente da Federación Comarcal Agraria, 
o seu home, Constante Estévez Casalderrey, 
partiu rumbo a Bos Aires, vía Portugal, nun in-
tento de salvar a vida. Con el viaxaban os seus 
cuñados, Severino e Ángel Magdalena García. 
Ían ao encontro doutro dos irmáns, Alfredo 
Magdalena, que emigrara a Arxentina aos deza-
seis anos  e que foi quen lles prestou axuda para 
que puidesen montar un bar. Mercedes cruzaría 
o océano un ano máis tarde, en 1937, a bordo 
do vapor de bandeira alemán Antonio Delfino, 
que partiu de Lisboa. Ía coas súas fillas Carmen 
e Mercedes e o seu fillo Constante, de curta idade. Xusto antes de embarcar 
fixeron unha foto de familia que é un dos retratos que reflicten con máis ni-
tidez a tristura do exilio galego. Co tempo, Mercedes e Constante puideron 
abrir o seu propio almacén, como se lle chamaba alí a un bar restaurante 
con tenda de alimentación.  

A investigadora arxentina Bárbara Ortuño realiza no seu traballo El exilio 
y la emigración española de posguerra en Bos Aires 1936-1956, un estudo 
da diáspora política con perspectiva de xénero no que Mercedes Estévez 
Magdalena, a filla do matrimonio, explica como a vida da súa nai ficou 
dobremente marcada pola súa condición de exiliada e por ser muller: “A 
miña nai traballaba moito, no negocio, na casa, cos fillos (…) ela ocupábase 
de todo, o meu pai tamén, pero ela tiña máis traballo, mamá ocupábase dos 
fillos, da roupa, de pasar o ferro, de todo! (…) Tivo sempre unha fortaleza 
e serenidade para afrontar a vida, porque ademais de iso o meu pai era 
mullereiro, sempre foi mullereiro e ela sabía, pero como que facía a parva”.

Mercedes Magdalena tomou esta foto coa 
súa descendencia xusto antes de subir 
ao barco que a levaba ao exilio. Arquivo 
Cedofeita.
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UNHA DIÁSPORA QUE 
SE PROLONGOU NO TEMPO
As mulleres padeceron durante décadas o rigor do terror e do exilio. As 
fuxidas dos primeiros intres apenas supuxeron as páxinas iniciais do ál-
bum da derrota, que se seguiu enchendo durante anos. A Elisa Rosa Venta 
Pintos non lle mataron o home. Ciríaco Licer fora condenado a reclusión 
perpetua, logo rebaixada a trinta anos, pola súa defensa do goberno repu-
blicano aquel fatídico 20 de xullo en que se leu en Pontevedra o bando de 

guerra, pero coa súa 
reclusión en San Si-
món primeiro e Ezka-
ba despois, empezou 
o declive da boa si-
tuación económica 
da familia. Elisa  pa-
sou de ser a dona dun 
próspero negocio de 
tecidos a dedicarse á 
venda ambulante de 
teas e ao estraperlo. 
Non foi só que tivese 
que dedicar boa parte 
do patrimonio fami-
liar a comprar von-
tades para salvarlle a 
vida ao home e sacar 
adíante as catro cria-

turas, ademais, aínda na década dos cincuenta, cando el xa morrera, se-
guían destacados falanxistas pontevedreses exercendo presión sobre ela e 
as súas propiedades. 

Logo de que mesmo lle ocupasen a casa, malvendeu o pouco que queda-
ba para mercar unha pasaxe e marchar a Brasil a traballar de cociñeira 
nun hotel. Deixaba momentaneamente atrás a descendencia. O fillo máis 
vello estaba na Mariña, o pequeno no servizo militar e as dúas nenas na 
casa da madriña da maior. Cruzou soa o océano e soa tivo que poñerse a 
buscar traballo cando as condicións abusivas do contrato que lle ofreceran 
obrigárona a rompelo e empezar de cero a dez mil quilómetros da casa. 
En 1958, a súa filla Elisa reuniuse coa ela en Brasil, onde segue residindo. 
Tamén viviron alí ata a fin dos seus días tanto a viúva de Ciriaco Lícer 
como o seu fillo Antonio.

Jesús González, alcumado o Suma polo nome do seu primeiro bar, o Suma 
y sigue, foi outro dos pontevedreses que intentou marchar ao exilio brasilei-

Elisa nunha foto familiar no exilio. Arquivo familiar.
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ro cando xa pasaran doce anos desde o golpe de 
Estado. Quería evitar unha máis das súas conti-
nuas entradas en prisión pola súa actividade en 
contra do réxime, pero nunca logrou chegar a 
América. A familia ficou sen novas e a xente em-
pezou a dicir que fixera unha nova vida alá con 
outra muller. Maruja Álvarez nunca acreditou. 
Podería separarse dela pero nunca deixaría atrás 
as súas fillas Elisa e Manolita, e o seu fillo Emilio, 
que nos anos 50 marchou a Brasil a intentar ato-
palo. Fracasou, claro. Maruja enfermou de in-
certeza e tristeza e foi cando xa ela morrera que 
lle contaron á súa filla Elisa que ao Suma o asasi-
naran o mesmo día que marchou de Pontevedra. 
Dixéronlle que lle ataran unha pedra ao pescozo 
e o tiraran ao mar, porque empezaba a molestar 
demasiado. Nunca acadou máis certezas. 

A RESISTENCIA: 
MARCHAR PARA SEGUIR LOITANDO
Como o Suma, foron moitos os republicanos galegos que seguiron a loitar 
contra o fascismo, dentro e fóra do país, tras a vitoria de 1939. Algúns, 
como Jesús Bernárdez ou os irmáns Caamaño, fixérono nas filas do exérci-
to leal ao goberno, e outros seguiron a batalla durante a II Guerra Mundial, 
coa súa incorporación ás filas aliadas.  

É o caso do mariñeiro comunista José Abuín Somoza20. En 1936, con 31 
anos, marchou á URSS no Cabo San Agustín, e durante a II Guerra Mun-
dial alistouse no exército vermello para intentar acabar co fascismo en toda 
Europa, tamén no estado español. Pero nin a vitoria aliada logrou o desa-
fiuzamento de Franco e José Abuín morreu en 1971 en Sinferopol, onde 
traballara como obreiro. José Conde Galiñanes, mariñeiro afiliado ao PCE 
desde 1957 ata 1970, foi cabo artilleiro no acorazado Jaime I durante o 
conflito bélico e logo chegou á URSS a bordo do Juan Sebastián Elcano. 
Traballou en Rostov, Crimea ou Kiev e morreu en Moscova en 1986. Da 
tripulación de ambos buques formou tamén parte José Antonio Mauricio 
García, que apenas tiña dezanove anos cando se produce a sublevación mi-
litar. O conflito bélico pasouno no Jaime I e tras chegar á URSS en misión 

20 Datos extraídos do repertorio biobibliográfico do Consello da Cultura Galega. Pre-
ga subliñar que ás veces rexístranse como pontevedreses mariñeiros nacidos noutras 
localidades de menor tamaño, usando como referencia a provincia. Por iso, é difícil 
asegurar que todos os nomes desta listaxe sexan oriundos da cidade.

Maruja Álvarez e o seu home, Jesús 
González o Suma. Arquivo familiar.
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especial do Elcano converteuse en voluntario do exército vermello e logo 
de ser repatriado, en 1944 afiliouse ao clandestino PCE. No Elcano esta-
ban enrolados tamén José García Pérez, falecido en Aktiunbisnk en 1943 
e Manuel García Formoso, que despois, ata 1944, realizou as labores de 
fogoneiro no Mar Negro. Foi repatriado e estivo no campo de Karagunda. 
Tamén se exiliou na URSS Juan del Río García, enrolado no buque Ino-
cencio Figaredo. Viviu en Kramatorsk e Kiev e  co tempo regresou coa súa 
muller, Josefa Altura Bengoechea. 

Do rexemento de Artillería Lixeira de Pontevedra formou parte Cecilio 
Bedía Carballeira, nacido en Viveiro en 1868 e que, tras incorporarse ao 
bando republicano, estivo exiliado na Arxentina, en cuxa capital morreu 
en 1953. E o enxeñeiro Aparicio Rodríguez Sol foi oficial de mecánicos 
de aviación en Cuatro Vientos e, durante a guerra, xefe do Aeródromo 
dos Llanos Abrales e xefe de mecánicos do grupo de aviación soviético en 
Teruel. Afiliado ao PCE desde 1936, participou na guerrilla e foi voluntario 
no Exército Vermello. Xa no exilio ruso, traballou en Kramatorsk e Tcs-
hkent e converteuse en mecánico do comité central do Partido Comunista 
da Unión Soviética. Logo, marchou a México. Segundo o informe do Con-
sello da Cultura Galega nacera en Pontevedra en 1899.

Tamén era de Pontevedra Daniel Álvarez Quintas, alcumado Bolche, de 
bolchevique, quen, co tempo, chegou a ser comandante do batallón espe-
cial de Líster. Con el loitou na batalla do Ebro e tras a derrota marchou a 
Francia e estivo detido nun campo de concentración. Bolche formou parte 
da resistencia contra os nazis e logo de que a vitoria aliada non supuxese a 
caída do franquismo, prometeu que non regresaría ata a morte do ditador. 
Así o fixo. Non volveu pisar Pontevedra ata despois de novembro de 1975.

UNHA DERROTA AMOREADA 
NOS CAMPOS FRANCESES
Cruzar a fronteira non era sempre sinónimo de deixar atrás o terror. Moi-
tos pontevedreses ficaron amoreados en campos de refuxiados franceses e 
mesmo, algún deles, sufriron o horror dos campos de concentración nazis. 
Polos estudos realizados por Álvarez Castro sabemos que ese foi o último 
escenario na vida de Manuel Coto, Urbano Sanmartín, Antonio Gómez, 
Claudio Tizón e Isolino Torres, e tamén que estiveron alí retidos aínda 
que lograron sobrevivir, Manuel Pérez Taboada, Macario Cortegoso ou 
Ramón García Martínez21, nacido en Purchena pero residente nos últimos 
anos da súa vida en Campañó. A maioría cruzou a fronteira francesa tras 

21 Fonte: Juan de Sola. 27



a derrota republicana, para acabar nun campo 
de refuxiados, en situacións extremadamente 
difíciles, que empeoran coa invasión de Fran-
cia polo exército nazi. Os republicanos españois 
eran inimigos do Führer e por iso son feitos pri-
sioneiros e enviados ao inferno dos campos de 
exterminio. No caso dos pontevedreses, nomea-
damente ao de Gusen.

Outros veciños da nosa localidade non padecen 
ese horror extremo pero si pasan pola humilla-
ción dos campos franceses. Na listaxe do Con-
sello de Cultura recóllese que os pontevedreses 
Alfonso Guillán Abalo, Manuel Chán Castro e 
Manuel Fraiz Morgade formaran parte do Ba-
tallón das Milicias Populares Galegas durante a 
guerra civil e tras pasar a fronteira francesa per-
maneceran no campo de refuxiados de Vernet de 
Ariège. Guillán estivo ademais en Vernet e Arge-
lès sur mer, e Chan, neste último. Unha listaxe de 
xullo de 1939 de Argelès recolle ademais rexis-
trados como pontevedreses22 a Manuel Álvarez Pichel, Juan Solla Cons, 
Enrique Araújo, Leandro Ariva Cantero, Darío Bernárdez ou Eugenio 
Blanco Agulla. Na mesma data aparecen no campo de Barcarés, José Caa-
maño Núñez, Fernando Macarrón Ferreira, Miguel Francisco Ramos, 
Manuel Ramos Caridad, Eugenio Sánchez Rivas e Demetrio Varela Lago.

A MAN DO POBO
A sorte dese anaco de patria derrotada no chan francés foi unha obsesión 
para Castelao. El e Virxinia percorreron medio mundo no intento de reca-
dar fondos que permitisen trasladar a un novo país de acollida a quen fuxía 
da Galiza fascista. 

E como vimos, tamén o SERE de Osorio-Tafall tiña como obxectivo pres-
tar auxilio ao republicanos. O presidente mexicano Cárdenas prometéralle 
acoller a 60.000, pero cun orzamento de apenas 250 millóns de francos 
“vellos”, só puido facerse unha pequena parte do proxectado. Baseándose 
nunha listaxe da UXT, formación integrada no SERE xunto a outras moitas 

22 Como no caso dos mariñeiros, poden aparecer como veciños da cidade, residentes 
noutras localidades da provincia que por ser máis pequenas consideran menos co-
ñecidas e xa non nomean, limitándose a dicir que son pontevedreses cando lles fan a 
“ficha” no campo. 

Manuel Coto foi un dos pontevedreses que 
finou nos campos nazis. Arquivo familiar.
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perseguidas por Franco, o profesor Elixio Villaverde23 fala da tramitación 
de aproximadamente 13.000 pasaxes para todo o Estado, repartidas en 24 
barcos, entre eles o Winnipeg, que viaxou ata Chile por iniciativa do poeta 
Pablo Neruda.

Falar de solidariedade obriga a facer mención tamén a Edmundo Novoa, 
o cónsul uruguaio, que tras ser trasladado a Porto seguiu viaxando sema-
nalmente a Vilagarcía, municipio que acollía as súas oficinas ata o golpe de 
Estado, para axudar a fuxir pola raia lusitana a perseguidos políticos que 
incluso agochou no baúl do seu coche valéndose da inmunidade consular 
do condutor, tal e como contou a súa filla Leopoldina, no artigo O exilio 
galego en Montevideo, ¿subsidiario ou autónomo? de Carlos Zubillaga Ba-
rrera. 

E conta o repertorio biobibliográfico do Consello da Cultura Galega que 
na súa chegada a Cuba a situación económica de Pedro Antón era tan di-
fícil que tivo que recibir axuda da Sociedade de Beneficiencia Naturales de 
Galicia.

AS MANS GALEGAS TECERON REDES 
DE APOIO MUTUO. 

O profesor Ramón Martínez López, que tras 
vivir no exilio faleceu en Pontevedra en 1989, 
exercía en xullo de 1936 de agregado cultural en 
Lisboa e tras ser expulsado pola ditadura de Sa-
lazar, ocupou o mesmo cargo en París. Segundo 
contou Castelao no seu epistolario, non foron 
poucas as veces que grazas á súa intervención 
puideron el e Virxinia dispor de produtos bá-
sicos como o café e, en circular solidariedade, 
Martínez tamén recibiu o apoio de Núñez Búa 
nos primeiros tempos do exilio americano. 

O agregado cultural volvera a entrar en terri-
torio español en 1938 para unirse ás filas re-
publicanas, onde ocupou o cargo de tenente de 
carabineiros. Pero os seus problemas de miopía 
afastárono do campo de batalla e tras retornar a 
Francia, acabou recluído en Argelès Sur de Mer 

23 No artigo De Francia a México: a incerta travesía existencial dos republicanos galegos 
recollido nas Actas do Congreso do Exilio que se poden atopar na páxina web do Con-
sello da Cultura Galega. 

Isabel Castromán e Ramón Martínez en 
1934 en Versalles. Foto cedida pola súa filla 
Maribel Martínez Castromán.
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e foi un dos galegos que conseguiu saír cara á Arxentina xusto antes de 
que os nazis invadiran o país. Xa alá, é cando a mediación de Núñez Búa 
logra que sexa contratado como asesor pola Biblioteca Municipal de Per-
gamino. Mais axiña, en 1940, trasladase a Estados Unidos para exercer 
como Catedrático de Filoloxía na Universidade de Austin, en Texas, e por 
fin logra reunirse coa súa muller, a carrilexa Isabel Castromán, que desde 
o golpe ficaba na parroquia vilagarciá onde nacera. O matrimonio volverá 
definitivamente a Galiza en 1966 e tras residir en Compostela, trasladarase 
a Pontevedra, onde a súa filla Maribel exerce durante anos como profesora 
de secundaria. 

Outras veces a solidariedade duplicábase para 
chegar desde ambos lados do Atlántico.  Pa-
soulle a Alejandra Nogueiras. Ao seu home, o 
cangués José Mejuto, matárono en Pontevedra 
o 27 de xullo de 1937 e ela rompeu para sem-
pre coa súa familia de orixe, pois tendo as ideas 
do ditador, non movera un dedo por axudalo. 
Apoiouse en Josefa Bernárdez, a nai del, e en 
Carmela Mejuto, a súa irmá, e xuntas as tres 
sacaron adiante as dúas fillas e os dous nenos, 
que coa orfandade tiveron que poñerse a traba-
llar desde moi pequenos. Fixéronse maiores na 
finca da Retirosa, en Coiro, que tiña as mesmas 
árbores que acubillaran ao seu pai en San Simón 
mentres lles escribía cartas. Pero cando chegou 
a hora de que fixesen o servizo militar, as tres 
mulleres decidiron que era hora de deixar o fas-
cismo atrás e cruzar o océano. Negábanse a que 
os orfos de José tiveran nada que ver coas ideas 
que o asasinaran. Mais para entrar na Arxentina, 
como querían, necesitaban que alguén chamase 
por elas. E aí atoparon a primeira man de muller 
solidaria. A de María, unha galega que alugaba 
cuartos a persoas inmigrantes de distintas nacionalidades. Sen coñecelas 
reclamounas, e Alejandra, Josefa e Carmela xuntaron os poucos aforros 
que tiñan para comprar as pasaxes, pero o xestor da navieira quedoulles 
cos cartos e tiveron que volver a aforrar para marchar por quendas. Pri-
meiro ela e Isabel, a maior das nenas. Logo os dous fillos varóns e despois 
Carmela e Josefa con Fina, a máis pequena. A Carmela deixáraa o home, 
un republicano maltreito tras loitar co bando que non era o seu, e como o 
réxime lle obrigaba a presentar a súa sinatura para saír do Estado, usurpou 
a identidade doutra filla de Josefa, María, que morrera de enfermidade aos 
17 anos, para poder subir ao barco. 

As tres ficaron para sempre en Bos Aires, pero Alejandra nunca esqueceu, 
nin ao home nin a Terra, e co paso do tempo vendeu as fincas de Coiro 

Alejandra Nogueiras coas netas na 
Arxentina. Arquivo familiar.
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para cos cartos mercar pasaxes cos que levar 
a Galiza a todas as netas e todos os netos. En 
cada viaxe facíalles unha ruta pola memoria do 
avó que nunca chegaran a coñecer. As paisaxes 
do Morrazo, o lugar onde namoraran e, como 
parada ineludíbel, o cemiterio de San Amaro, 
onde ficara José grazas á outra man solidaria 
deste lado do Atlántico: a de Josefina Arruti. 
Pasados cinco anos do asasinato de Mejuto, 
houbo que retirar os seus restos do nicho no 
que o meteran os que o mataran, e Alejandra 
non quixo acudir ao panteón daquela fami-
lia da que non quería saber nada, e tampouco 
había cartos para nichos novos. Así que a súa 
amiga Josefina Arruti, que era tamén vítima do 
exilio sen moverse da casa, ofreceulle o que a 
tantos outros: gardar os restos no seu panteón 
de San Amaro. 

Agradecida ata a fin dos seus días, Alejandra 
contoullo a cada neta e cada neto. Porque a me-
moria era a máis fonda das súas resistencias. 

COA VOZ NA TERRA
O exilio galego intentou sempre manter a memoria dos mártires. A de-
rradeira lección do mestre na que Castelao debuxou a Alexandre Bóveda é 
un exemplo. Fixérono a través da arte, da radio ou da edición. Son moitas 
as publicacións e mesmo as editoriais xurdidas do intelecto desterrado.  
Como o selo que no centro pontevedrés de Bos Aires era nomeado Lé-
rez, en lembranza desta parroquia pontevedresa24. Tamén era editor  o 
pontevedrés Jose María González Porto, exiliado primeiro en Cuba e 
logo en México, onde morreu en 1975, con oitenta anos. Ou Julio Sanz 
Sáinz, exiliado en Santo Domingo e México e que ademais de editor era 
xornalista.

Ocupouse a diáspora galega de non esquecer a Terra, nin a súa xente, nin a 
súa cultura, nin a súa lingua nin a loita contra a ditadura franquista.  

Manter os valores galeguistas e democráticos que defendía a II Repúbli-
ca, aqueles contra os que o fascismo español dera un golpe de Estado, era 

24 Fonte: Escena galega no exterior: o teatro do exilio e da emigración no Río da Plata , ar-
tigo de Luís Pérez Rodríguez incluído nas Actas do Congreso do exilio recollidas polo 
Consello da Cultura Galega.

Alejandra nunha visita ao panteón de 
Josefina Arruti, onde permanecen os restos 
do seu home, José Mejuto, fusilado en 
Pontevedra. Arquivo familiar.
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un dos obxectivos que 
perseguían entidades 
como o Centro Galle-
go de Bos Aires, ao que 
pertencían Virxinia e 
Castelao, e que ade-
mais proporcionaba 
ás familias emigrantes 
e exiliadas servizos 
médicos. 

Outro exemplo é o 
do Centro Republica-
no de México, ao que 
cada xoves, segundo 
conta o estudo do exilio do Consello da Cultura Galega, acudía Jesús Ber-
nárdez Gómez para participar nun xantar colectivo con outras persoas des-
terradas, nomeadamente de ideoloxía socialista. Aínda que, como o resto 
da familia, sempre residiu en México, logo da morte de Franco tanto el 
como o seu irmán Telmo viaxaron a Galiza e, de feito, durante os últimos 
anos da súa vida, que se apagou no país de acollida o 15 de outubro do 
2009, Jesús pasou longas tempadas neste lado do océano e foi un dos fun-
dadores do Centro de Investigaciones y Estudios Republicanos (CIERE), que 
sostido principalmente por achegas económicas do exilio, naceu co obxec-
tivo de divulgar “o pasado, presente e futuro do republicanismo”.

Con respecto a Venezuela, por poñer só algúns exemplos dos países de aco-
llida, o 15 de outubro de 1945 inaugúrase o Lar Gallego, a pesar da escasa 
presenza de exilio nese país25. De feito, iniciouse coa participación de ape-
nas 28 persoas, basicamente exiliadas republicanas que maioritariamente 
lograran chegar a Caracas tras pasar por Francia, Portugal ou Cuba. A par-
tir dos anos 50 creceu o número de afiliacións por mor da emigración pero 
foi o exilio o que mantivo o protagonismo no Lar que tiña “un carácter 
marcadamente político, con predominio das persoas de esquerdas, republi-
cano-progresistas, que defendían principios galeguistas e antifranquistas”, 
segundo explica Campos no xa referido artigo sobre o exilio venezolano. 
Nel  conta tamén que nunca mantiveron relacións co goberno español nin 
cos seus representantes en Venezuela, como si empezou a facer no ecuador 
do século pasado o Centro Gallego de Bos Aires para desesperación do exi-
lio galego, empezando por Castelao e Virxinia Pereira. 

O Lar Gallego -que ata o seu peche en 1960 prestou tamén asistencia so-
cial, de beneficiencia e ata de coidados odontolóxicos-,  é ademais exemplo 
da loita pola lingua e a cultura galega, que tamén moveu durante décadas 
ao seu homólogo bonaerense. Publicaba a diáspora venezolana un bole-

25 Campos Álvarez

Homenaxe a Castelao no Centro Galego. A Nosa Terra.
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tín mensual, tiña unha agrupación de xadrez que se denominaba Alexan-
dre Bóveda e emitía un programa dominical de radio que dirixía José Velo 
Mosquera, denominado La Voz de Galicia- La Voz de la Emigración.

A radio foi o principal altofalante do exilio. Como xa dixemos, Hernán 
Poza Juncal foi comentarista26 radiofónico en Nova York entre 1938 e 1943 
e, na memoria de Castelao, tras o seu pasamento púxose en marcha en 
Montevideo o programa radiofónico de apoio á cultura galega Sempre en 
Galiza, que emitía Radio Carve para que tamén se puidese escoitar en Ar-
xentina ou no sur de Brasil. Conta a investigadora Mónica Rebolo27, que 
o nome foi iniciativa do curmán do ilustre rianxeiro, Alfredo Somoza, e 
xunto a el repartíanse as tarefas do programa. o químico Pedro Couceiro, 
o doutor Luís Tobío ou outros exiliados como Manuel Leiras, Emilio Pita, 
Antón Crestar, Xesús Canabal e nomeadamente Manuel Meilán, que levou 
o peso da emisión desde a morte de Somoza, en 1951, ata o seu propio pa-
samento en 1994. Explica Rebolo que os promotores facíano todo: desde 
tarefas de locución, ata escoller a música ou ocuparse dos recados diarios 
que precisaba a emisión radiofónica. 

O programa segue emitíndose na actualidade, e mantén o saúdo inicial das 
últimas décadas: un  “Bos días galegos, aquí Sempre en Galiza”, na voz de 
Meilán sobre a Muiñeira de Chantada.

Porque a voz do exilio ten que seguir presente, sempre. 

26 Información recollida na páxina web do Consello da Cultura Galega. 
27 En culturagalega,gal 33



Este texto foi redactado por Montse Fajardo do programa A memoria das 
mulleres, que desde 2013 leva a cabo a Concellaría de Patrimonio Histórico 
do Concello de Pontevedra. A súa publicación non sería posíbel sen a co-
laboración do Museo de Pontevedra e do seu marabilloso equipo humano, 
das familias que prestaron imaxes e testemuñas, das persoas investigadoras 
que nos axudaron –nomeadamente Xosé Álvarez Castro e Mónica Rebo-
lo-, e tampouco sen o incalculábel esforzo de quen desde hai décadas veñen 
investigando o exilio e fan públicas as súas descubertas, moitas delas re-
collidas na imprescindíbel documentación do Congreso Internacional do 
Exilio Galego que se pode atopar na web do Consello da Cultura Galega.

A todas, a todos, grazas.
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