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O Péndulo, é unha obra de teatro documento

que nos amosa como se desenvolveron a

sublevación militar de 1936 e o inicio da

Guerra Civil en Galicia. Esta aproximación á

nosa historia colectiva, faise desde o persoal.

Marta Pérez, co-dramaturga e actriz,

trasládanos a experiencia do seu bisavó,

Tirso Gómez Freijido, natural de Ribadavia e

residente na Cañiza. Membro do Partido

Socialista, republicano, e presidente da Casa

do Pobo da localidade. Tirso foi apresado e

fusilado no ano 1936 preto do Castro de Vigo,

xunto ós seus camaradas Justo Moure, Jesús

Pérez e Antonio Mojón. Con eles foi apresada

tamén María Gómez, alcaldesa da Cañiza -

membro de Esquerda Republicana- a única

muller que exerceu este cargo en Galicia

durante a Segunda República. Esta última

conseguiu salvarse do fusilamento no último

momento, alegando un falso embarazo. Foi

condenada a cadea perpetua e rematou

vivindo en Lugo con Urania Mella

 

 

 

 

A historia

 

Tirso Gómez Freijido - Bisavó. Republicano e membro

destacado do Partido Socialista Galego. Presidente da

Casa do Pobo de A Cañiza.

 

Antonio Mojón Vázquez - Republicano e mestre galeguista

 

 

Jesús Eugenio Pérez Pérez - Republicano e directivo de

Fronte Popular

 

 

Justo Moure - Republicano e tenente alcalde da Cañiza

 



 

En escena conviven a ficción e a realidade. A

recreación de feitos históricos por parte das

tres actrices, que interpretarán diferentes

personaxes, fusiónase coa investigación da

co-dramaturga sobre a súa historia familiar.

A decisión de contar cun elenco

integramente feminino responde ó feito de

que a través das mulleres da súa familia é

como Marta puido acceder ó seu pasado. Un

pasado que foi ocultado durante anos, non

só pola censura do réxime franquista, senón

tamén polas propias familias que, con

combatentes en ambos bandos, precisaron

enterrar os feitos para poder afrontar a dor e

seguir adiante coas súas vidas. 

Sobre as táboas revisamos o ocorrido a partir

de documentos e testemuños reais, para

comprender o silencio co que se taparon os

feitos, e sandar así as feridas abertas ó

longo de varias xeracións. 

O Péndulo pretende que a verdade saia á luz

para facer xustiza ás vítimas, pero tamén

para evitar que se repitan vellos erros; sobre

todo, nunha época na que se está a dar un

auxe dos partidos políticos fascistas en toda

Europa.

 

 

Entre a ficción e a

realidade

Sandar feridas e evitar
que se repitan os erros do

pasado



A obra susténtase nun minucioso proceso de

investigación do que extraemos

documentación real: escritos, fotografías e

audios seleccionados do proxecto Nomes e

Voces da Facultade de Historia de Santiago

de Compostela, que recolle testemuños

sobre a Guerra Civil e a represión franquista

en Galicia.

Entre os documentos escritos contamos,

entre outros, coas cartas que os presos

enviaban desde o cárcere ás súas familias, e

pola outra, con material extraído do Arquivo

Militar de Ferrol, como a sentenza de morte,

a transcrición do xuízo, os interrogatorios ou

os escritos do fiscal, así coma outros

documentos extraídos de diferentes lugares,

como as altas no Partdo Socialista, xornais

da época e fotos de diferentes arquivos

fotográficos tanto familiares como da

colección Bacelar de A Cañiza

 

Documentos

DIARIO

Los folletos en tres partes son un tipo de material
que se usa para promocionar marcas, productos y
servicios. La mejor manera de maximizar su uso es

presentar lo que la marca tiene para ofrecer con un
resumen o una sección como esta. Asegúrate de

que tu introducción sea breve pero lo
suficientemente interesante para los lectores.

Causa 432/36-

Arquivo Militar de

Ferrol



 
Na correspondencia dos represaliados

observamos o seu desconcerto por non

entender as causas que motivaron a súa

detención; a súa desesperación, ó decatarse

do perigo real que corren; as súas ansias por

atopar a alguén que os axude a saír do

cárcere; e a angustia dos últimos momentos,

cando asumen que esa liberación non vai

chegar.

O feito de que saian á luz estes testemuños,

é especialmente importante porque,

inicialmente, os únicos documentos que

pasaron á historia foron os dos procesos

xudiciais, nos que se lles imputan ós acusados

delitos que non cometeron para xustificar as

súas detencións e execucións. Pola súa

banda, os medios de comunicación da época,

sometidos a censura, tampouco publicaron

información contraria ó réxime. Polo tanto,

dar visibilidade ós documentos das vítimas e

das testemuñas directas é fundamental para

coñecer a versión de tódolos silenciados, e

que esta non se quede nun simple reconto de

cifras. 

 

Documentos

Reúne tus

pensamientos y notas

en un solo lugar con el

Diario Palabras.

Correspondencia dos

represaliados



 

Entre a ficción e a

realidade

 
Que hai que calar -se hai

que facelo-?

Os catro fusilados, un a un, nas diferentes

cartas ás súas familias piden que se lles faga

xustiza, que se conte a verdade e que se lles

declare inocentes da rebelión pola que foron

acusados. 

Que facer?

Que hai que contar? 

Que hai que calar -se hai que facelo-?

Búsqueda da responsabilidade de todas

as familias

Con esta obra preténdese facer xustiza e

denunciar o fascismo, pero evitando caer en

discursos maniqueos. Aínda que se dan a

coñecer as torturas ás que foron semetidas

as vítimas republicanas, non se persegue

idealizalas, senón deixar claro que estas

persoas foron detidas e condenadas a morte

inxustamente por actos que non cometeron,

tan só por defender ideas políticas opostas

ós sublevados.

Por este motivo, contémplanse os coflitos

éticos que representa o tema, e moitos dos

argumentos e puntos de vista que se

poderían opoñer ós dos represaliados. Deste

modo, preténdese convidar ó publico a

reflexionar e a confrontar as diferentes

perspectivas, para que despois articule as

súas propias conclusións.

 

A dúbida
 

 

Que hai que contar? 



Ademais de darlle voz ó bando dos

represaliados, nesta obra falaremos da

convivencia no pobo da Cañiza de familias

de ambos bandos, e dos dilemas que

presenta a memoria histórica para os/as

herdeiros/as das mesmas.

A unha parte das galegas e galegos

tocoulles saber que tiveron antepasados no

bando nacional. Algúns deles faríano con

máis convencemento coa causa ou con máis

suxestión por parte dos fascistas, e outros

por medo ou por pura supervivencia; pero é

importante que se coñezan os feitos para

que non se repitan.

En O Péndulo meditamos acerca da

responsabilidade do pobo e da súa

posibilidade de resistencia fronte ás

consignas das elites políticas, as únicas

capaces de ditar ordes; sobre as opcións de

rebelarse contra estas normas e sobre o

medo ás consecuencias se o facían; sobre a

obediencia de parte da poboación, que tal

vez non se cuestionaba a licitude de

colaborar con réximes antidemocráticos;

sobre a consciencia do que estaba a ocorrer

e das consecuencias que tería a sublevación

militar...

Aínda que se apostase polo silencio e non se

reflexionase o suficiente sobre estas

cuestións relacionadas coa culpabilidade ou

a responsabilidade nesta situación de crise,

os sentimentos que provocaron todos os

feitos acontecidos durante a sublevación, a

Guerra Civil e o franquismo, herdáronse de

xeración en xeración e chegaron ós nosos

días. É necesario que se saiba de onde vén

esa carraxe e que se comprenda, para non

limitarse a herdala de maneira inconsciente.

A memoria histórica é importante para ir na

procura da nosa identidade, como pobo e

como individuos.

A presenza do outro bando 

No pobo da Cañiza, houbo un quinto home

perseguido polos golpistas, Benjamín Malvar

García, que fuxiu ó monte e foi atopado

asasinado nunha gabia en Ponteareas.

Ademais, en O Péndulo compártense dous

momentos que quizais esperten certa

curiosidade. Un deles refírese a que o

comandante Tejero estivo destinado como cabo

primeiro no Cuartel da Garda Civil da Cañiza

durante varios anos. O segundo momento

curioso alude a cando María Gómez coincidiu

no cárcere con Purita Garrido, filla de Martínez

Garrido (alcalde de Vigo na República). Grazas

a esta e á axuda dos seus familiares conseguiu

salvarse do fusilamento. 

Outra das particularidades da obra é a historia

do neto de Justo Moure, Xavier Pérez que no

ano 2016 testificou nun tribunal de Cornellá de

Llobregat, Barcelona, uníndose á Querella

Argentina contra os crimes do franquismo. Alí

pediu a anulación dos xuízos de tódolos

acusados de rebelión no 1936 na Cañiza. A

causa está aínda en fase de instrución, polo

que hai que agardar a súa conclusión. 

Tamén é destacable a figura de Antonio Mojón,

un mestre descoñecido para o galeguismo, que

deixou varios escritos en defensa do noso

idioma. 

O Péndulo oscila entre estas e outras historias

para darlles luz.

Reflexións Historias paralelas
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