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LEMBRANZ AS
QUE PERMANECEN

ari  illa er e, !lla do deputado vilagarcián 
Elpidio Villaverde, marcha a Bos Aires coa súa nai 

osina ero, a súa irmá osina e o seu irmán 
Francisco. Como as Alvaj ar, loita pola memoria 
da Galiza exiliada, co seu libro T res t em p os e a  
esp era n z a . Tamén ra lonso r a  anota o 
seus recordos. Unha parte en Tordoia, logo de que 
o fascismo asasine o seu home, o artista Francisco 
Miguel Fernández Díaz, que en tantas obras a 
pintara. Outra xa desde o exilio mexicano, en 
194 5.

F oron demasiados corenta anos de espera,  case corenta anos de vidas
disg reg adas,  desmembradas de tantos amig os mortos,
de tantos afectos interrompidos,  de tantas xentes torturadas e encarceradas,
de tantas aspiració ns tronz adas,  de tanta ang ustia,  de tanta iniq uidade.

MARIVÍ  VIL L AVERDE,  T RES  T EMP O S  E A ES P ERANZ A

O DEPORTE,
FERRAMENTA
LIBERADORA
O deporte é un exemplo 
da liberdade que o século 
XX trae ás mulleres, máis 
ás de clase acomodada. 
Algunhas xa o practican no 
XIX pero o boom chega coa II 
República, que o promociona 
tamén entre as de familia 
humilde, condicionadas pola 
conciliación co traballo e a 
crianza. Proliferan as seccións 
e clubs femininos e hai un 
grande auxe en modalidades 
como o hóck ey, con nove 
equipos en Vilagarcía, 
A Coruña, Ferrol, Vigo e 
Pontevedra.

A REPRESIÓ N
SOBRE AS DEPORTISTAS
A viguesa milia o e  é o prototipo da muller 
que cruza os límites do privado. Xoga ao hóck ey, 
nada, estuda peritaxe mercantil, e usa a sona que 
lle dá obter en 1933 o título homólogo á actual 
Miss España para facer campaña en prol do 
Partido Galeguista. Fala no primeiro acto público 
das Arengas con Castelao, e reúnese co ministro 
de agricultura para que levante un embargo ao 
campesiñado do Porriño. Mais todo muda tras 
o golpe de Estado. A xogadora pontevedresa 
armi a e err a, irmá do gobernador 

civil de Biscaia, é rapada e sometida a arresto 
domiciliario.

A PRIMEIRA
ASTRÓ NOMA GALEGA,
EX PULSADA DO UNIV ERSO
ACADÉMICO
O franquismo !xo regresar as pioneiras á invisibilidade do 
fogar. A ourensá n onia Ferr n oreiras, profesora 
axudante de Física e Matemáticas na Universidade de 
Santiago, é depurada e non pode volver exercer ata 
1940. É cons iderada a primeira astrónoma galega tras 
incorporarse unha década despois ao observatorio da 
universidade compostelá como investigadora. A Facultade 
de Ciencias é escenario dunha forte represión.

MARÍA LUZ  MORALES,
PRIMEIRA DIRECTORA
DUN X ORNAL
A coruñesa ar a  orales o o , 
directora da Residencia de Señoritas de 
Barcelona, é a primeira muller que dirixe un 
xornal en España, La Van g uar di a . Noméaa na 
guerra un comité obreiro, pero tras a derrota 
césana, está corenta días detida nun convento, 
retíranlle o pasaporte e prohíbenlle exercer a 
súa profesión.

O LÍMITE
QUE NON CRUZ A
AMPARO ALV AJ AR
O exilio é tamén o destino de m aro l a ar, a 
maior das !llas de m aro e  Jean, a secretaria 
e presidenta da Agrupación Republicana Feminina da 
Coruña. Desde nova destaca na música, e xa de adulta 
como tradutora, autora e directora teatral. Colaboradora 
de Casares Quiroga, en xullo do 36 trasládase co goberno 
de Madrid a Valencia, pero a derrota empúrraa a Francia 
e logo ao exilio arxentino. No !nal da súa vida instálase 
en Monç ã o, na fronteira portuguesa, sen querer volver 
nunca a Galiza.

A MEMORIA IMPRESA
na l a ar é desde nena violinista da 

Sociedade Filharmónica coruñesa e tanto ela 
como a súa irmá, ar a eresa l a ar, 
usan a escrita como arma contra a desmemoria. 
Ana a través do poemario Viv en c ia s, a 
recompilación das cartas escritas á súa irmá 
Amparo, e mais da autobiografía S ol t a n d o 
l a st re, e María Teresa a través do relato 
autobiográ!co Mem oria s d u n h a  rep u b l ic a n a , 
que edita Aurora Marco no 20 12.

MARÍA V INY ALS, A POLIFACÉTICA
MARQUESA V ERMELLA
Nacida en Soutomaior en 1875, ar a in als, marquesa de 
Ayerbe, é unha adiantada ao seu tempo. Interésase pola arte, a 
literatura ou a tradución, asiste a faladoiros e asina artigos xornalísticos, 
moitos deles de marcado carácter feminista. Por iso é alcumada a 
Marquesa Vermella. En 1906 ingresa na Real Academia Galega xunto 
a outras trece escritoras pero un revés económico a leva a marchar 
a Cuba e logo a París, onde segundo algunhas biografías morre na 
indixencia durante a ocupación nazi.

Artigo sobre o auxe do hóckey feminino galego
ARQUIVO REVISTA AS

A nadadora viguesa Emilia Docet foi portada do AS en 1933
ARQUIVO REVISTA AS

Carmi a Echeverr a  terceira pola esquerda na la de abaixo
foi integrante da equipa de hóckey
ARQUIVO J. PINTOS MUSEO DE PONTEVEDRA

Antonia Ferrín Moreiras
ARQUIVO DA FAMILIA FERRÍN MOREIRAS
CEDIDO POLO CCG

María Luz Morales, á dereita da foto, coa poeta chilena Gabriela Mistral,
Nobel de Literatura
ARQUIVO CARME VIDAL

Documentación francesa da familia Alvajar
FONDO ALVAJAR DO ARQUIVO MUNICIPAL DE BETANZ OS

Mariví –primeira empezando por arriba–
e Rosina Villaverde –terceira–
exiliáronse en Bos Aires tras o golpe
ARQUIVO FAMILIA VILLAVERDE OTERO

Rosina Otero, de nova
ARQUIVO FAMILIA VILLAVERDE OTERO

Amparo Alvajar
ARQUIVO FAMILIAR

O EX ILIO
DO TALENTO
O talento que Galiza perde 
co golpe espállase na 
diáspora. A actriz coruñesa 

ar a asares, !lla do 
presidente Casares Quiroga, 
cruza a fronteira coa familia 
sendo unha moza. Regresa 
en 1976 como actriz 
consagrada para interpretar 
El  a d ef esio de Rafael Alberti. 
Mais, incómoda co lugar que 
a expulsara, marcha axiña 
e morre en 1996 na Francia 
que a venera, facendo máis 
atronador o silencio deste 
lado dos Pireneos.

María Casares nunha foto enviada á irmá e á sobriña
no tempo do exilio francés. Studio Harcourt, París, 1948
ARQUIVO DE PAZ  LÓPEZ  NÓVOA CEDIDO POR MARÍA LOPO

Syra Alonso e Francisco Miguel
ARQUIVO FAMILIAR

Antonia Ferrín con Ramón María Aller
no observatorio da Universidade
ARQUIVO DA FAMILIA FERRÍN MOREIRAS CEDIDO POLO CCG

María Vinyals coa súa nai
ARQUIVO J. PINTOS MUSEO DE PONTEVEDRA

Carta de Maria Vinyals
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA
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A ESENCIA
DE SARGADELOS
A arte de “Mimina” vai ser clave no laboratorio 
cerámico que poñen en marcha en 194 9 no 
Castro de Samoedo, preludio da súa fábrica 
na Magdalena, na Arxentina. Ela será, ata 
!nais dos anos sesenta, a encargada do taller 
de decoración e de formar as traballadoras. 
En 1970 nace en Cervo (Lugo) a fábrica de 
Sargadelos e “Mimina” encárgase da afamada 
liña de xoias de porcelana pintadas a man, 
pingas da arte que quixo secar na Terra a 
ignorancia franquista.

A GALIZ A
DO ARCO DA V ELLA
Antes das tebras do fascismo, a cultura 
alumea o país coas cores do arco da vella. 
É a Galiza da sins om b rero 01&)21#
0133%. Nacida en Viveiro, Ana María 
Gómez González é o prototipo do que 
estaba predestinada a ser a muller galega 
do século XX: t ransgresora, independente, 
enchoupada de cultura. Durante a II 
República vai a París cunha bolsa da JAE e 
o verán de 1936 atópaa pintando mulleres 
fortes, coma ela, no Bueu que tantos trazos 
lle inspirará logo, no exilio arxentino.

O TALENTO PARA A ARTE
DE LOLITA DÍAZ  BALIÑO
Tamén eran fortes, decididas, modernas, as mulleres que, cun estilo 
mestura de galeguismo e art decó, pinta a coruñesa 4%3.51#6718#
913.:%, virtuosa do debuxo e a acuarela. Iníciase na fotografía pero 
axiña salta á pintura. Colabora en revistas como Cé l t ig a  ou Mar iñana
e tamén na editorial Nós. A súa adhesión á ditadura sálvaa da 
represión que desfai a familia do seu irmán Camilo. En 1938 entra 
na Real Academia Galega de Belas Artes con 01&71#+'3#;1&<',#
;%&&'+%=&1, tamén formada entre A Coruña e Madrid. 

A TRISTURA 
MUDA
DE ANTONIA 
PARDO
Camilo Díaz Baliño é 
asasinado en Palas de Rei o 
14 de ag osto de 1936 e a súa 
viúva, a coruñesa !,5%,.1#
>1&+%#0?,+'8, afúndese 
nas tebras grises. Fora 
declarada en 1918 Amiga 
das Irmandades da Fala por 
colaborar co home na loita 
en prol do país, a lingua e a 
cultura compartida. Mais o 
fascismo arrebátallelo, á Terra 
e a ela, e non pode superalo. 
Muda da dor, a familia política 
lévaa coa !lla, 0'&$'+'"#
6718#>1&+%, á Coruña, e o 
!llo, Isaac, agóchase cun irmán 
do pai que, como a irmá Lolita, 
era afín ao bando golpista.

Cando miña  nai escoitou q ue o seu ho me saíra da cadea
perdeu o sentido e non o volveu recobrar de todo
nos dous anos q ue o sobreviviu.

IS AAC DÍ AZ  P ARDO

OS TRAZ OS LEAIS
DE “ MIMINA”
Tamén Isaac Díaz Pardo tivo unha leal 
compañeira, a pintora ;1&<',#!&.1"#+'#
;1"5&%. “Mimina” fora alumna e axudante nas 
clases de debuxo de Lolita Díaz Baliño, con 
quen se forma na Escola de Belas Artes de San 
Fernando. Alí namora de Isaac Díaz Pardo, o 
que fai que o seu pai a obrigue a regresar á 
Coruña mais, !rme na escolla, en 1945 casa 
con el e regresa a Madrid.

Lo
lit

a 
Dí

az
 B

al
iñ

o
A

RQ
U

IV
O

 D
ÍA

Z 
PA

RD
O

Al
de

an
a,

 o
br

a 
de

 L
ol

ita
 D

ía
z 

Ba
liñ

o
A

RQ
U

IV
O

 D
ÍA

Z 
PA

RD
O

Antonia Pardo no día do seu casamento
ARQUIVO DÍAZ PARDO

Carmen Arias de Castro, “Mimina”
ARQUIVO DÍAZ  PARDO

Paisaxe, obra de Carmen Arias, Mimina
ARQUIVO DÍAZ  PARDO

Maruxa Mallo
FOTOGRAFÍA DE DIEGO ABAD DE SANTILLANA,
INCLUÍDA NA GRAN ENCICLOPEDIA ARGENTINA

Antonia Pardo coa descendencia e o home,
Camilo Díaz Baliño
ARQUIVO DÍAZ PARDO

Cartel realizado por Camilo Díaz Baliño, logo asasinado,
para a campaña do Estatuto
ARQUIVO DÍAZ PARDO
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O FUSILAMENTO DE ELV IRA LODEIRO
E CONSUELO ACUÑA
.,/01(#23'&013 é fusilada o 19 de decembro de 1936 tras participar na 
defensa de Pontevedra. Sete días antes os gardas incendiaran o agocho do 
home, Juan Manuel Gómez Corbacho, e outro fuxido, Manuel Méndez Montes, 
cuñado da dona do alboio, 43)"%&,3#!5%6(, fusilada co seu irmán Ramón 
o día 14 . Elvira di que está embarazada e adíanlle a morte. Cinco días. Á  
!lla maior, Pilar, críalla a irmá na Arxentina. A Manolita en Vigo unha parella 
amiga:  Mauro Caballero e 7&+1(#4(,,&8(.

GOLPE
AOS DEREITOS
COLECTIV OS
No verán de 1936 o exército e a 
dereita fascista, co apoio do capital 
e a Igrexa, dan un golpe de Estado 
para acabar cos dereitos colectivos 
que o galeguismo, o agrarismo e o 
movemento obreiro socialista, comunista 
e anarquista a!anzaran nos últimos 
anos, e son moitas as galegas que loitan 
para impedírllelo. 

CÁNDIDA LAGO, PRIMEIRA V ÍTIMA
DOS INIMIGOS DA REPÚ BLICA
Os inimigos da República deixan vítimas femininas desde o inicio, máis nas 
vilas con arraigo da loita obreira. 49)'0'(#2(:3#;&0:( vai á celebración 
da vitoria republicana nas eleccións da véspera que mulleres e crianzas de 
Moaña fan o 13 de abril de 1931 armadas cunha guitarra e unha bandeira. 
Leva da man o !llo, e cando os gardas comezan a disparar refúxiase nunha 
casa con taberna e alí mátana dunha malleira. Ten 26 anos.

A V IÑA AGOCHA
O MEDO E A RAPA
O 14 de abr il de 1931 o pobo de Moaña enterra a 
49)'0'(#2(:3, que deixa orfo a José, de 5 anos, e 
a Cándida, de 4 m eses. O viúvo, Cándido Giráldez 
Coloret, casa axiña coa irmá, 4(1<&)#2(:3#;&0:(. 
Tiña un mozo pero o cuñado négase a que leve as 
crianzas da casa e ela acepta a voda para coidalas. 
Teñen dúas !llas máis, Libertad e Carmen Vida, que axiña 
quedan sen pai. Mariñeiro e sindicalista, a Cándido 
asasínano os golpistas. Tamén rapan a Carmen, que por 
medo a que a leven dorme moitas noites debaixo da viña.

UNIDAS CONTRA O FASCIO
As galegas asócianse na defensa da República no Comité 
Local Pro Paz creado en 1932 en Ourense por ="(*&,#
>311&, !:10?0)(#@3)A9,&A ou >&1&"(#7(1'3, na 
Juventud Estudiantil contra la Guerra y el Fascio, ou na 
Unión de Mulleres Antifascistas viguesas. A loita política e 
sindical segue a traer consecuencias. A portuguesa ="3,0)(#
B3%"( é detida no 33 por ter propaganda, e a ribeirá 
C()%&,(#DE6&A#F0/&013 na folga da conserva do 34.

UNHA LOITA DESIGUAL
A II República remata en Galiza no mesmo xullo 
de 1936. Os golpistas axiña toman o poder e 
non hai no territorio un enfrontamento entre o 
seu bando e o exército republicano. Non hai 
guerra civil como tal, só represión, xenocidio. O 
pobo intenta defender o goberno pero a loita é 
desigual. Enfróntase nas rúas ao exército traidor 
con escopetas de cazar coellos, sachos, bombas 
feitas con latas de leite condensado... outras 
armas non tiña.

O PARTO
A MORTE DE AMADA
O triunfo do exército sublevado non pon !n á 
morte de mulleres. Ao contrario. A comunista 
!<('(#@(15G(, participante na defensa 
de Mugardos, é fusilada o 27 de xaneiro de 
1938, catro meses despois de parir un !llo. 
Con ela condenan a morte –l ogo conmutada– 
a .,&)(#2&01(#2&01(, de Pontedeume. 

AS V ÍTIMAS
DAS BARRICADAS
Nas barricadas perden a vida as 
viguesas C(1G(#B%91&A e H3,31&"#
@(15G(. En Lavadores 43)5&?50I)#
7J1&A e C(10)(#F0(,, de só 11 
anos. Na resistencia da Coruña 
matan a C(1G(#K&,,3#7(A, e en 
Ribadeo F3"(,G(#!,3)"3#2("+1( é 
alcanzada por un balazo cando está 
debruzada nunha ventá, igual que a 
boirense F(<3)(#D3(,#C()&013.

A DEFENSA
DE FERROL
L3"&M(#N1&01&, 43)5&?50I)#
C3)+3%+3, H3,31&"#C3"$%&1( e 
a militante das Juventudes Socialistas 
Uni!cadas C0,(:13"#D0'9:%0,(O#P(#
K(+(,,(Q, de 20  anos, son asasinadas 
por defender Ferrol. Mozas acceden 
vestidas de enfermeiras ao buque C erv era
onde se amotinan mariñeiros e civís. 
Tamén fusilan o 22 de agosto de 1936 
a socialista L3"&M(#@I<&A#C&1(, 
directiva da sociedade de cargadoras 
da UGT. Ten dúas criaturas que quedan 
orfas de vez cando, dez días despois, lles 
matan o pai, Francisco Jiménez.

A MADRIÑA
DO FERROCARRIL
Co seu bebé en brazos, a 
cambadesa D0&/&"#N(10A(#
!,3)"3 logra fuxir do camión que 
a leva a unha morte segura como 
castigo á súa negativa de dar relixión 
na escola de Celanova. Ten daquela 
25 anos. Tres despois, ao remate da 
guerra, morre o seu home do mal das 
vías, e a pesar do terror da ditadura, 
Nieves dedica a súa vida a loitar 
por que todas as viúvas do ferrocarril 
teñan unha pensión, e tamén para 
intentar mellorar as condicións dos 
operarios, o que mesmo a levará 
a prisión. Mais nunca abandona o 
empeño e acaba titulándose para 
poder abrir unha consultoría.

( H oubo)  g aleg as q ue,
en tempos moi distintos aos actuais,
lles roubaron aos h omes
o papel de líderes sociais
q ue reservaban en exclusividade
para eles.

RAF AEL  C ID

Público asistente a un mitin da Pasionaria en Lavadores
o 14 de outubro de 1935
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Cándida Lago Veiga co seu home,
Cándido Giráldez Coloret, asasinado no 36
ARQUIVO DA A.C. NÓS DE MOAÑ A

Carmen Lago Veiga
ARQUIVO DA A.C. NÓS DE MOAÑ A

A descendencia das irmás Lago
ARQUIVO DA A.C. NÓS DE MOAÑ A

Os golpistas axiña tomaron Galiza
FONDOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑ A

Elvira Lodeiro
ARQUIVO FAMILIAR
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Elvira Lodeiro coas s as llas
Pilar e Manolita
ARQUIVO FAMILIAR
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Petra Calleja con Manolita, á esquerda,
e a s a propia lla  Margarita Caballero
ARQUIVO FAMILIAR
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Amada García
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Xente facendo o saúdo fascista
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

O pobo defendeu nas rúas as libertades conseguidas
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

ieves ariza co llo
ARQUIVO FAMILIAR

Mitin da Fronte Popular en prol do Estatuto
J. PINTOS. ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA
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SENTENZ AS MÁIS 
LEV ES PARA ELAS
A agresión a falanxistas que ían de Lugo á 
Pontenova causa a fuxida, encarceramento 
ou fusilamento de vinte e tres homes, pero o 
machismo franquista xoga desta a favor da única 
procesada, -%$.%/*0(1"23$1.', que !ca en 
arresto domiciliario. A pesar da forte resistencia 
ao golpe en Ribadeo, tamén hai penas máis leves 
para 45$'$1"2'$+', 2%+$1"671&, 8')1$*'"
21$91, :%$;%(%)":1$+70%& e :19(1/%01"
2<$%&, pois habilítanse tribunais civís para 
substituír os militares debido á distancia á capital 
e ao gran número de casos.

A RESISTENCIA,
CONDENADA
A presenza das mulleres nas 
barricadas espalladas por Galiza 
nos apenas dez días que dura 
a resistencia ao golpe provoca 
numerosas detencións, aperturas 
de causas e durísimas condenas en 
parodias de consellos de guerra 
sen ningunha garantía legal, coa 
defensa exercida por militares 
afíns ao réxime e a sentenza 
decidida antes do seu inicio.

A LOITA
EN LAV ADORES
E V IGO
A cadea perpetua enfróntanse 
8')1"8')%0(', 4$1;%/*"8%=, 
>1$.%0"?1$9*%/1, 409%/*+1"
:1$+70%&, @5$%1"@/A1$%& e 
B.*/*1"CD.%& por participar 
nunha das resistencias máis 
férreas do país:  a de Lavadores. 
-%$.*0*1"8%="4;%A%(' morre 
na prisión vasca de Saturrarán en 
xuño de 1941 tras ser condenada 
a 12 anos, a mesma sentenza 
ca as viguesas E/'$1"(%"6*')"
8'($795%& e F')%G1"4/'0)'"
2<$%&, acusadas de agochar 
bombas.

ARMADAS CONTRA
O FASCISMO
Na Coruña, a uxetista H)'/*01">'$A%//%"
2*I%*$' enfronta unha condena a morte, 
logo conmutada, por alentar e fornecer as 
barricadas. Está en Saturrarán ata 1943.  
>1$.%0"JD#%&"21$1#1$ é condenada 
a 20 anos por fabricar cartuchos e bombas 
con botes de leite condensado para 
facer fronte á columna que ía a Viveiro. 
?$7K*(1"L5*0+30) acaba no xulgado por 
transportar dinamita desde as minas de San 
Fins.

O AGOCHO
DAS BALAS
A pontevedresa !+*/*1":%*)"2*0+'), 
!lla do dirixente agrarista asasinado 
Ramón Meis, é xulgada por agochar 
armas e bombas nos días do golpe. O 
caso é sobresido, pero anos despois o seu 
!llo Ramón atopa, xogando, o agocho 
de pistolas e balas. A B/%01"M53$%&"
M53$%& condénana a 8 anos por entrar no 
Concello de Negreira a recuperar armas 
incautadas. Cando queda libre reúnese no 
exilio co seu home, Alfredo Caamaño Pato.

FREAR O GOLPE
A presidenta da Sociedade de 
Chaboleiras e Empacadoras 
da CNT, 6'/'$%)"M10+*19'"
N$'*+*I', é detida por participar 
na requisa de armas de Marín 
pero axiña a liberan por ter dous 
irmáns falanxistas. Os mesmos 
feitos levan a Saturrarán as súas 
veciñas 81.'01 e 4(%/*01"
!+%$'":1$+70%& e 4)50;*D0"
O*/1)"JD#%&P"Q1"O*(1/1R. 
En Ourense, C/'$*1"4$*1), 
8')1"E%$030(%&"J'$%0&', 
S*/1"E'0+17I1"E$%*$% e oito 
mulleres máis son acusadas de 
cortar as liñas para boicotear as 
comunicacións dos golpistas. 

Pa ra los estrateg as,  para los políticos,  para los h istoriadores,
todo está  claro:  h emos perdido la g uerra;  pero,  h umanamente,
no estoy  tan seg uro... Q uiz á  la h emos g anado.

ANT ON IO  MAC H ADO

BETANCEIRAS
A CADEA PERPETUA
>1$.%0"8'.1=">'$+<) é condenada 
a cadea perpetua, acusada de participar 
no asalto á casa do sacerdote durante 
o saqueo á igrexa dos Franciscanos de 
Betanzos, e >1$.%0"O3&T5%&"J19%P"
Q1":%/91;U1R, acusada de incitar a 
xente obreira a asaltar o cuartel local 
da Garda Civil. A terceira betanceira 
procesada pola resistencia é E%/*;*(1(%"
8'($795%&":%(70.

MULLERES
COMO ESCUDO
En Pontevedra abren causa contra B..1"
:'5$D0"@/A1$%&, J5*)1"8'($795%&"
2%$%*$1P"Q/1">U*0*+1R, -%$.')*0(1"
?/10;'"?/10;', J'/1"J'*)"M'+', :1$71"
E10(*I'"B)+<A%&, O*;+'$*1":<0(%&"
J1$%(' e B/*)1"E%$030(%&"C$1;*1
polo suposto intento de secuestro de varias 
mulleres de o!ciais a !n de coaccionalos 
para que deixen de apoiar o golpe.

A RAPINA
DOS BENS DE BLANCA
Os mornos castigos que se aplican contra as mulleres 
en Ribadeo contrastan coa escandalosa multa que 
o xuíz impón a ?/10;1"L5*$'91":1$+70%&,  
encausada logo de que un garda municipal declare 
que lle ordenou mercar tea vermella para facerlles 
brazaletes ás milicias. Son 20 0 .0 0 0  pesetas, que 
provocan un embargo sobre as propiedades da 
ribadense, fuxida co seu home, o alcalde Rafael 
Fernández Cardoso, e por tanto declarada en 
rebeldía. Tras permanecer un tempo en Asturias, o 
matrimonio exíliase na Arxentina.

DERRUBANDO 
PONTES
F5101"E%$030(%&"QJ1"21I%$1R
vai ao cárcere acusada de agochar 
bombas coas que, presumíase, a 
resistencia quería botar abaixo a ponte 
de Cabral. No xuízo celebrado en 
setembro de 1938 foi absolta pero xa 
pasaran máis de dous anos do golpe, 
nos que permanece en prisión.

Dolores Santiago Troitiño
ARQUIVO CELSO MILLEIRO

Asunción Vilas, primeira pola esquerda no chan
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Emma Mourón
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR
A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Lola Lois con parte da descendencia na praia
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Lola Lois coa súa nai
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR
A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Xente facendo o saúdo fascista en Compostela
FONDOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑ A

As marinenses Ramona
e Adelina Otero Martínez,
alcumadas “As Casqueiras”,
con amizades nunha voda
ARQUIVO CELSO MILLEIRO

Os distintos concellos organizaron resistencias ao golpe
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

As mulleres loitaron por manter os dereitos políticos
ARQUIVO ANTONIO NORES

Otilia Meis, primera pola dereita xunto á pontevedresa María Vidal,
coa que viviu logo de saír ambas do cárcere
ARQUIVO FAMILIAR
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A V IDA MARCADA POLOS BOMBARDEOS
!"#$%&%'()*+#,-."/(0"#&1&+"/ vai da Coruña a Madrid cando o seu home, Á ngel 
Huete, é destinado ao Estado Maior do exército republicano. O golpe cambia a súa vida 
para sempre. É testemuña dos bombardeos sobre a poboación civil da aviación alemá. 
Tres das súas sete criaturas son evacuadas a Barcelona e só no último intre pode baixalas 
do tren que as levaba a Rusia e, xa perdida a guerra, o seu home é detido e !ca preso 
ata 1946, l ogo de non poder tomar un dos barcos que viaxan ao exilio desde o porto de 
Alacant.

MULLERES
NAS MILICIAS
GALEGAS
Co inicio da guerra civil, 
Castelao e Santiago Á lvarez 
constitúen as Milicias 
Galegas, un rexemento 
republicano de compatriotas 
aos que o golpe sorprende 
na contorna de Madrid. 
Son, sobre todo, campesiños 
da sega de Castela, pero 
tamén hai mulleres que 
fan xeralmente labores de 
intendencia, como 2'.3%&'(
)*+#,-."/, veciña de 
Valdeorras.

O FEMINISMO
PRECURSOR
DE ESPERANZ A 
RODRÍGUEZ
A miliciana de Celavente, no Bolo, 
456"#'&/'()*+#,-."/, chega a ser 
detida co seu batallón pero logra fuxir e non 
volven prendela. Nos anos da guerra perde 
o home e tres criaturas. Logo volve casar e 
teima por darlles estudos ás !llas, Manuela e 
Natividad, a pesar da misoxinia franquista. 
Na ditadura fai labores de apoio á xente 
presa e así coñece o seu terceiro compañeiro, 
un anarquista que está 22 anos no cárcere e 
fai traballos forzados no mausoleo de Franco.

RESISTINDO EN 
MADRID
Á  galega 7'#8%'&'(2%$"&9"3
sorpréndea o golpe en Madrid, traballando 
coa súa irmá :*3*#"5 na casa dun coronel 
golpista. Perdido o salario, precisa as dez 
pesetas diarias que lle pagan nas milicias 
por facer tarefas de enfermeira, primeiro, 
e por traballar no taller e nas o!cinas da 
división xunto a súa curmá 4+.;%-%5, logo. 
Tras a guerra casa e o seu fogar madrileño 
convértese no acubillo de moitos galegos.

MULLERES
NA FRONTE NORTE
A comunista asturiana <&-"3%&'(
0"#&1&+"/()*8"5 afíliase ás milicias 
e vai á fronte de Eusk adi, traballar no 
traslado de feridos. De regreso á casa 
co retroceso das tropas, coñece en 
Colombres o comisario Víctor García, 
el  Br as il eño , e casan. En Oviedo é 
adestrada coas armas e traballa de 
vixiante na fábrica de dinamita La 
Manjoy a.

PURGA NO PCE
Coa derrota, <&-"3%&'(
0"#&1&+"/ padece na súa 
Langreo natal abusos e torturas 
dos mouros e os falanxistas. 
Rápana, fanlle varrer as rúas, 
mallan nela e simulan pas eos. 
Marcha a Vigo co seu !llo Víctor 
para estar preto do Br a sil eñ o, que 
é enlace entre a guerrilla galega 
e a dirección do PCE. En 1948 
dinlle que foi asasinado. Xa ela 
non vivía cando o orfo descobre 
que non foron os fascistas, que foi 
unha purga interna do PCE. 

Esperanza Rodríguez, miliciana galega
ARQUIVO BIBLIOTECA NACIONAL

Esperanza Rodríguez
ARQUIVO FAMILIAR

Marciana Pimentel
ARQUIVO SANTIAGO Á LVAREZ

Angelina Fernández Roces
ARQUIVO DE VÍCTOR GARCÍA FERNÁ NDEZ
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Herminia co seu home, Ángel Huete,
e unha das llas  Marta
ARQUIVO FAMILIAR
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!"#$#%"&%"#'&('%")*('"'&+',"--(%+.

ESTRAPERLISTAS
Ducias de galegas van presas por 
facer estraperlo para matar a fame. 
Como /+-)"&'/+#+0,"--"1'
2$(#. Cruza a raia de Portugal con 
café e azucre que logo vende nas 
feiras do Deza. Ten que manter as 
dúas criaturas que tivo con Albino 
Sánchez, o P errit a . Casaran na 
prisión de Pontevedra o 17 de abril 
de 1937, minutos antes de que 
a el o fusilasen. Ela merca o anel 
de vodas coa primeira pensión de 
viuvez que lle dá a democracia.

AGOCHADAS NO MONTE
Tronzada a feble resistencia das vilas contra o golpe, 
o monte tamén é acubillo para mulleres que foxen da 
barbarie. En Ourense chegan a procesar a 2(0(-"#'
3(0,"# e 4"0$5$,+,'4"-&6&,"7, de Rubiá; !(#+'
4"-&6&,"7, da Arnoia; !(#+'8"&+, de Lobeira ou 
3+-9+':"-"#+'!(,-9;<"7 e 3+-9+ e ="&"-(#+'
4"-&6&,"7, de Espiño (A Veiga), por abandono do 
fogar.

BATIDAS NO BARRIO DAS ATOCHAS
Hai mulleres que se implican na resistencia posterior á vitoria golpista para evitar a represión 
contra os fuxidos cos que, ás veces, teñen vínculos familiares, e outras loitan para manter o 
movemento obreiro. Na Coruña é vital o seu papel na reorganización da anarquista FAI. En xullo 
de 1937 asasinan no barrio coruñés de Monte Alto e As Atochas a 3+-9+'>%"-('=(&760"7 e 
?0$5$+'2(-+,(, mentres 3+-$&+'!"1'@6&5A"7, ?<-(-+'3$;<B0"7'8"&+, C(#"D+'/+0E('
/(-%B# ou 8"%-+'4+F+-,('8$%+ cargan con duras penas de cárcere. Deran acubillo a fuxidos.

Á CAZ A DO SUSTENTO
O expediente da coruñesa lisa eiras eiji o
di que nos catro días que está cos fuxidos fai de 
lavandeira, cociñeira e ameaza cunha bomba de 
man comercios e particulares de Mesoiro para 
obter comida. É condenada a cadea perpetua.

DETIDAS EN V ILAGARCÍA
O 24 de x ullo deteñen en Vilagarcía a comunista 
!(#+09+'=B&(E+'4-"$-". Nunca a xulgan pero está 
presa ata 1939. O seu home, José Domingo González 
Boullosa, é asasinado e dúas !llas son levadas a 
Xinzo, lonxe da familia. Por dar apoio a fuxidos van 
ao cárcere na mesma vila ?)+0$+'@<6-"7'?-+GF(, 
3+-9+'?-+;<&,"'2+*(&%" e /+-)"&'H"5"--+'
=-+I+J'K+'3+&5+L.

A RESISTENCIA
DE MANTERSE V IV A
Cos homes fuxidos, detidos ou asasinados, 
tamén é un acto de resistencia sobrevivir á fame, 
nun tempo en que os salarios masculinos son o 
principal sustento do fogar, e as familias de roj os 
!can marcadas e con di!cultades para atopar 
traballo. As ribadenses M#*"-+&7+'N67O<"7'
P+#%-+ e 2()$&$5+'Q0E+-"7'3+-%9&"7
acaban encartadas por recibir dos do monte 
cartos e obxectos obtidos en roubos.

PROTESTAR CANTANDO
R$"E"#'!$E+#, ?)*+-('=+-+S(+, ?)*+-('Q0E+-"7 e 
/(&#<"0('!(,-9;<"7 son detidas por cantar La  In t ern a c ion a l
no seu posto da fábrica viguesa Hij as de Antonio Alonso, e 
as súas compañeiras >%$0$+'2(5+)$I(, 3+-9+':"-"#+'
/(-"# e 8$",+,'P+D<"&%", por cambiar a letra de “cantos 
patrióticos” para insultar a Franco ou Queipo de Llano.

H oxe non q uero saber como te ch amas
nin perg untar q ue foi da tú a mocedade.
H oxe non q uero má is q ue te lembrar de novo
no cume má is anterg o das má moas proteitoras,
erg ueita,  xurdia,  forte,  lanz al como ning uén.

L O RENZ O  VAREL A

O golpe de Estado de 1936 triunfou axiña na Galiza
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Rosalía Génova xunto ao seu home, José Domingo González Boullosa, na dereita da imaxe, 
coa man pousada sobre o ombreiro do seu sobriño Luís, coma el asasinado
ARQUIVO NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

BOICOT NA FÁBRICA
Boicotear as fábricas que subministran o exército é a forma de resistencia 
que escollen 4-+&5$#5+'PT*"7'8+%$I( e a súa !lla !(#+09+'40(-"#'
PT*"7, operarias de La Primera Coruñesa, mentres que as mozas 
!+)(&+'/+)"#"00", 8+7'P+)+ e 2(0(-"#'!(,-9;<"7 de La Artística 
gravan UHP en varias granadas La!tte.

Algunhas operarias mantiveron a loita antifranquista
ARQUIVO FAMILIA VIDAL

A caridade substituíu a loita pola xustiza social
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Moitas operarias de fábrica
realizaron acenos resistentes.
Na imaxe, limpeza do peixe
na fábrica de Massó
a comezos do século XX
J. GIL. ARQUIVO MUSEO  DE PONTEVEDRA

Carme Casalderre  co llo  a nora e un neto
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Un comedor do Auxilio Social en Galiza
IMAXE PROCEDENTE DOS FONDOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑ A

Crianzas nun comedor do Auxilio Social en Galiza
IMAXE PROCEDENTE DOS FONDOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑ A

A vitoria golpista complicou aínda máis o sustento ás clases humildes
ARQUIVO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

A MORTE DAS SOLIDARIAS
A cenetista vilagarciá ilar Fern n e  eijo  a 
3(&%+I"#+L, de 41 anos , vai ao monte logo dunha 
batida na súa casa, na que agocha a buscada partida do 
anarquista Rodrigo Berruete, o Xitano. O 18 de febreiro 
de 1937 os falanxistas préndenlle lume ao palleiro onde 
tamén se atopan o cenetista vigués Antonio Sayáns e 
o comunista vilagarcián Manuel Limeres. Para evitar as 
torturas previas á morte, péganse un tiro.

O triunfo golpista nos concellos galegos desatou a represión
ARQUIVO DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
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MERCEDES NÚ ÑEZ , A MEMORIA DOS CAMPOS NAZ IS
A loita antifranquista de 0'&)'1',(234'5(6#&7# lévaa ao cárcere de Ventas cunha condena de 12 anos, mais 
sae por un erro xudicial e cruza a fronteira. En Carcassone incorpórase á Resistencia e en maio de 1944 é d etida 
pola Gestapo. Na súa biografía conta que o día que a liberan do campo de concentración de Ravensbrück , o 14 de 
abril de 1945, ían l evala á cámara de gas. En 1945 pr esta testemuño no xuízo de Carcassone contra o torturador 
da Gestapo, René Bach, e ata a súa morte en Vigo en 1986 nunca deixa de contar as consecuencias que ten o 
fascismo para as liberdades colectivas e individuais.

T eñ o q ue vencer o medo a volver á  vida normal,  aprender outra vez ,
como unh a nena peq uena,  os acenos sinxelos ( ...)  saír do g ueto moral,
do ‘ eu xa non son como as demais’  do ‘ q uen non estivo nos campos non 
nos pode comprender’ .

MERC EDES  NÚ Ñ EZ  T ARG A

CONSUELO ALONSO
E A BATALLA DE TERUEL
A única muller condenada a morte e fusilada 
na provincia de Lugo é 8*$,9'"*(:"*$,*(
;*$5<"'5=(>"#(8*.9$-,%#?. Após sete días da 
toma de Teruel polos republicanos, en decembro de 
1937, a monfortina é denunciada por profesar as 
súas ideas, escoitar radios clandestinas e propagar 
novas da guerra no seu traballo como vendedora 
de xornais. Execútana o 13 de maio de 1938 no 
que se entende como un castigo exemplarizante 
para quen ousa realizar comentarios despectivos 
cara ás tropas sublevadas.

ESCAV AR
A PROPIA TUMBA
@9#$#(A'&&'-&*(B*1&C79'5 é 
asasinada por enfrontarse á batida 
que vai buscar o home á súa casa 
das Barosas, nas Pontes de García 
Rodríguez. O tenente alcalde Manuel 
Ramos é asasinado cun dos !llos, 
Manuel. Logo levan a Juana ao 
cemiterio co outro, José, e antes da 
dobre execución obríganos a cavar 
a foxa. Dous días antes, o 3 de 
setembro do 36, asasinan en Carballo 
a vendedora compostelá 8*$,9'"*(
D%'&*(B-#", da UGT. E o 23 de 
agosto a vilagarciá @9#$#(234'5(
E9-$%<$, nunha batida contra fuxidos 
no monte.

CON UÑAS E DENTES
O home de F,#9&#(!#5*,, Higinio Carracedo, 
fai un tobo no forno da casa pero é delatado e, 
cando van por el, ela axúdalle a fuxir escopeta 
en man. Abáteno e ela vai presa coa súa nai, 
@*,'+#(8#.G*,, a sogra 0#$9'"#(B95*, 
as !llas desta, 8'"-# e H'&%#(8#&&#)'1*, 
e varias veciñas e amizades que a auxiliaron 
como as irmás I#9&#('(B*,#(!*&%*(0#&-4*. 
A 0#&7#&-%#, a nena pequena, pode tela no 
cárcere ata os tres anos pero ao !llo, a J-7-$-*, 
críanllo os curas con ideas que non eran as dela.

PLACERES CASTELLANOS,
DE PONTE CALDELAS
Á RESISTENCIA
FRANCESA
Nacida en Ponte Caldelas 
e primeira militante da 
Agrupación Socialista 
de Vigo, !"#)'&',(
8#,%'""#$*, viaxa 
a Madrid en xullo de 
1936 para asistir a unha 
asemblea do Socorro Roj o 
Internacional. O golpe acaba 
coa vida do seu home, o 
mestre e sindicalista Victor 
Fraiz, e do !llo de 19 
anos, Víctor Jesús. Ela vai 
a Valencia e tras a derrota 
cruza a fronteira. No campo 
de internamento contacta coa 
resistencia francesa e loita 
contra os nazis, primeiro 
prestando apoio ás persoas 
presas e logo como enlace 
maqui ata a liberación 
aliada. En Marsella traballa 
como xornalista e participa 
con outras exiliadas 
como Dolores Ibárruri, a 
Pasionaria, no Congreso 
Internacional de Mulleres. 
Morre en Vigo en 1971.

Consuelo Alonso González
RETRATO/ ILUSTRACIÓN?  DE BEA GREGORES, A PARTIR DA FOTO DO ARQUIVO J. A. CARDELLE

Isaura Pazos
ARQUIVO A.C. VAGALUMES

Mercedes Núñez prestando testemuño no xuízo contra o torturador da Gestapo, René Bach, 
celebrado en Carcassonne o 27 de xullo de 1945
ARQUIVO FAMILIAR

Laura Porto Mariño
ARQUIVO A.C. VAGALUMES

Rosa Porto Mariño
ARQUIVO A.C. VAGALUMES

Placeres Castellanos en Francia
ARQUIVO SILVIA CALDAS FRAIZ

Placeres Castellanos
ARQUIVO SILVIA CALDAS FRAIZ
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Solidarias ata a morte.

A VINGANZA
DE MONTECUBEIRO
No verán de 1937, Bonifacio Sarille 
logra fuxir a tiros dunha batida en 
Montecubeiro e como pasan días sen 
atopalo, danlle unha malleira á súa 
familia. Ademais, a súa irmá, Carme 
Sarille Lanceiro, é asasinada o 24 
de agosto, un día despois que Virginia 
Meilán Varela e tres antes que 
Manuela Graña Rico, que falara nun 
mitin do 1 de Maio e era irmá doutro 
fuxido, José Graña.

Entre os toxos, sobre a neve,
na seca e nas enxurradas, / tres mapoulas iluminan /
noite e día Montecubeiro: / Virxinia, Carmen, Manuela. / 
Eran fermosas como pétalos. / Perduran como penedos.

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

A MORTE
ASOMADA Á VENTÁ
A Manuela Rivera Vila, de Cambás, en 
Aranga, mátana xa no primeiro agosto. Van 
á casa deter o �llo e outro agochado que, 
ao ver os gardas, foxen. Manuela está na 
ventá e un dispáralle. Di que a confundiu 
cos mozos.

O LOITO SOLIDARIO
DE EVANGELINA JASO
Ser solidarias e dar acubillo a quen foxe do terror 
é a principal causa do asasinato de mulleres na 
Galiza. Os fascistas matan o pai, o home e o 
irmán pequeno da tudense Evangelina Jaso 
González e ela decide auxiliar a perseguidos. 
Mais, tras unha redada na súa casa, é executada 
xunto a un dos homes que acubillaba, Herminio 
Saavedra. Os irmáns Eduardo e Rogelio Fernández 
Miniño logran fuxir pero son descubertos e 
asasinados en agosto do 37, catro meses despois 
do fusilamento de Evangelina, que ten lugar na 
Alameda de Tui o 24 de abril de 1937.

O EXTERMINIO
DA FAMILIA CASABELLA
Na casa do lado das Casabella había un velorio, 
morréralle o �llo á señora Perfecta, e un dos que 
foi viu que entraba na delas o secretario xeral 
dos socialistas de Ourol, Alejandro Temblás, que 
andaba escapado. Delatou o agocho e na batida 
matáronas ás tres: a María Josefa Carballo 
Fernández na refrega e logo a Felicitas e a 
Encarna, que só tiña 13 anos. Era o 16 de abril 
de 1938. O tío Farruco da Couce levounas ao 
cemiterio nun carro co leito de pallas, e da malleira 
que lle deron morreu pouco despois.

A LONGA ESTELA DO INVERNO
Logo do asasinato do anarquista Jesús Casas, “o Inverno”, e mais dun irmán, 
na súa casa da aldea de Eirexalba, no Incio, seguen a protexer fuxidos. O 11 
de maio do 39 hai unha batida e Enrique de Vigo e Benigno Díaz matan un 
garda. A sogra do “Inverno”, Carmen Maceda Macía, morre das feridas 
que lle causa na perna unha bomba de man. Á muller, Anuncia Rodríguez 
Maceda, e ao cuñado, Antonio, cáelles pena de morte, logo conmutada a 30 
anos. Ela nunca recupera a liberdade. Morre na prisión de Lugo en 1941.

UN ACUBILLO
NO MONTE DA GUÍA
Por agochar fuxidos no Monte da Guía asasinan 
o 11 de abril de 1937 a veciña de Lavadores 
Ángela Iglesias Rebollar, “a Protestante”, 
e o seu home, José García Niebla. Tiñan dúas 
criaturas e estaba embarazada de novo. A �nais 
do 36 tamén matan as veciñas de Lavadores 
Mariana do Lazo Estévez, pescantina 
portuguesa de 44 anos e Carmen Gómez 
Domínguez, de 38 anos e nai de dous �llos.

O LIMIAR
DO VELORIO
DE PEPA 
BECERRA
O mineiro Perfecto Vilas marcha ao 
monte para non alistarse pero logo 
dunhas semanas de soidade, frío 
e fame volve a Marselle, na súa 
parroquia de Lousame, e mátano. 
María Xosefa Becerra Laíño, 
que unha noite lle dera acubillo, 
vaille ao velorio e ao albor do día 
van por ela e por Antonio, irmán 
do morto, e nunca volven. A �lla 
dela, Rosa Moure, ten 17 anos. 
Retida no cuartel durante horas, 
escoita que mataran unha muller, 
e ao saír e non atopar a nai, vai 
na procura do corpo. Era o 24 de 
febreiro de 1938.

O FUSILAMENTO
DE ERUNDINA 
ÁLVAREZ
Erundina Álvarez Pérez casa 
un ano antes de iniciarse o golpe 
cun granxeiro de Entrimo, pero o 
seu matrimonio non é feliz e axiña 
marcha coas súas tres �llas a 
traballar de camareira en Ourense. 
Alí coñece a Francisco Cofán, que 
se vai implicar moi activamente nas 
barricadas de defensa do goberno 
republicano. Tomada Galiza polos 
golpistas, a súa vida corre perigo e 
ela agóchao na granxa de Entrimo. 
Pero o seu home denúnciaa e en 
setembro de 1936 é levada ao 
cárcere de Bande e condénana a 
morte. Erundiuna é a única muller 
fusilada da provincia de Ourense, 
aínda que non a única asasinada. 

Evangelina Jaso, de pé, co seu pai, o seu irmán Enrique, tamen asasinado,
e o resto da familia
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Ángela Iglesias e o seu home José García Niebla
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Pepa Becerra e o seu home
ARQUIVO XERARDO AGRAFOXO

Erundina Álvarez
ARQUIVO CARLOS MORAIS

Anuncia Rodríguez co home, Jesús Casas e a descendencia
ARQUIVO MONCHO ERMIDA

Carmen Sarille Lanceiro
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

A HISTORIA CRUEL
DA FAMILIA DA CATAPLINA
A Emilia Cabaleiro Amoedo, labrega de Cabeiro, 
Redondela, mátana co seu �llo Antonio por ir a unha 
cova levar comida a catro obreiros vigueses. Mercedes 
Posada e Matilde González son asasinadas cos �llos 
e un irmán da segunda por dar acubillo a fuxidos nas súas 
casas da Bouciña, en Lavadores. E ao crío de Florentina 
Fernández Alonso, “a Cataplina”, cólgano dos pés 
e mállano para que delate o pai, Ángel Matilde. Non o 
fai pero quéimanlle a casa co pai agochado dentro. Logo 
matan a Florentina en Budiño.

Ser solidarias con quen fuxía do terror
foi a principal causa do asasinato
de mulleres na Galiza
ARQUIVO X.C. GARRIDO
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A MADRIÑA
DO ESMOLEIRO
A tomiñesa .%$")$&/0*+1&
23)+1, viúva do agrarista 
Paco de Figueiró, percorre 50 0  
quilómetros ata Lisboa co seu 
!llo de 6 anos, Mario, para levar 
cartos e documentos cos que o 
deputado Antón Alonso Ríos poida 
marchar ao exilio de Bos Aires, 
onde anos despois, tras a morte 
de Castelao en 1950 , presidirá 
o Consello de Galiza. Pasara os 
tres anos de guerra oculto baixo 
roupas de esmoleiro. Facíase 
chamar “O Sinhor Afránio”.

A TRAX EDIA DO BOU E V A
O traballo das redes de apoio femininas é especialmente 
intenso nos concellos fronteirizos con Portugal e na costa. 
O exilio non sempre viaxa en grandes buques, tamén se 
inicia en barcos pesqueiros con maior ou menor éxito. 
A comunista 4$)*+5&67#"+8&9#)$ morre o 23 de 
abril de 1937 no intento de partir do porto do Berbés 
co home, Anxo Nogueira, e outros sete fuxidos. Tras 
unha delación os gardas asolagan con auga fervendo 
a adega do bou Eva  onde se atopan, e para evitar a 
tortura quítanse a vida. Carmen deixa dúas orfas.

A V IAX E DA G OLO N D RI N A
Algunhas fugas como a do vapor Ark al e na que participa 
:$)$&6$5;7< son moi temperás. Embarcan o 21 de xullo 
do 36, cando dan por perdida a resistencia en Cariño. 
!)$5=7%=$&>0'+1&;+8&?@( parte na lancha G ol on dr in a
xunto ao seu home, Ricardo Pérez Medín, exalcalde 
socialista de Miño, e sete máis. Tras tocar porto francés, 
entran en tren na Barcelona republicana e tras a derrota 
exílianse na República Dominicana. Tamén foxen en buque 
pesqueiro a noiesa A*+)+5=7$5$&2$,7B(&C+)*7;$ e o 
seu home, Manuel Figueroa.

A RUTA FALLIDA
DA LANCHA SI SARG AS
O apoio de mulleres, sexan familia ou non de quen foxe, é tan 
imprescindíbel como perigoso. A cenetista marinense A*787$&23)+1&
2$1(%D&E$&6$=F$;$G, organiza varias fugas. Mais a da lancha 
S isar g as , na cal viaxa o seu !llo Manuel en febreiro de 1937, 
frústrase. A el mátano e a ela condénana a 20  anos.

A FUGA FRUSTRADA
NO PORTIÑO
A Coruña, 3 de marzo de 1937. Máis de sesenta 
mozos van embarcar nos pesqueiros G en eroso e 
Jos é Linar es, nunha fuga que organiza Despertar 
Marítimo da CNT, pero un grupo pérdese no 
camiño e a súa presenza a media noite na Agra 
do Orzán pon en marcha un operativo da Garda 
Civil que converte o peirao do Portiño nunha 
trampa. Algúns tíranse ao mar e morren afogados. 
Outros agóchanse pero axiña os atopan. Case 
unha trintena son detidos para logo fusilar 
dezanove. Tamén deteñen enlaces como 4$)*+5&
H$8*$"&2$5, que só tiña 17 anos.

A TRAV ESÍA AGRIDOCE
DO RAM Ó N  DE ARES
Algunhas enlaces son detidas na investigación 
iniciada tras o éxito dunha fuga. A do bou 
Ra m ó n  de Ares o 20  de xullo de 1939 logra 
que vinte e sete homes cheguen a Francia, pero 
para ser recluídos no campo de concentración de 
Argè les- sur- Mer. Procésanse vinte e tres mulleres 
e condénanse dúas:  armen iras eijas e 
6$)@$&2$1(%&I<1J"+1.

O ACUBILLO DA RAIA
A mestra do Val de Limia A";(%7$&>()+51(&
H71 e mais a súa familia protagonizan unha 
fuga de película. Marchan a Portugal nos días 
do golpe, tras recibir o pai, Agustín, unha 
nota esixindo 50 .0 0 0  pesetas para evitar 
represalias. Atopan acubillo nunha casa da 
aldea de Alagoa e permanecen nunha cova da 
ribeira do Laboreiro, a onde chega a policía 
de Salazar en maio do 38. Porén, determinan 
que non é unha persecución política e mudan 
a extradición por expulsión. O 11 de agosto a 
familia embarca rumbo a Casablanca e a partir 
de 1965 reside en Francia.

PARIR SOLIDARIEDADE
.%$")$&/0*+1 enterra coas súas propias mans os restos 
do seu home e do mestre Hipólito Gallego. A viúva deste, 
a tudense K(%+L$&/$)=@$&:+#)+,, está no cárcere 
condenada a morte. Mestra socialista, sálvase grazas a 
que o médico galeguista Darío Á lvarez Blázquez certi!ca 
un embarazo simulado. Despois !nxe un aborto con panos 
manchados do sangue menstrual de varias compañeiras 
de cárcere. Tras estar presa 6 anos en Saturrarán e Palma, 
Josefa recollerá as súas memorias no libro Ab a j o l a s 
d ic t a d u ra s.

A Ú LTIMA TRAV ESÍA
DOS AMOTINADOS
As fuxidas por mar non son exclusivas dos intres posteriores ao golpe. Aínda 
en decembro de 194 6 parte o S a n t a  T eresa  da praia da Abrela, en O Vicedo, 
para arribar sete días e moitos avatares despois na Baiona francesa. Moitos 
dos fuxidos eran mariñeiros do Al m iran t e C erv era  que se amotinaran no porto 
ferrolán xunto a un grupo de mulleres ataviadas de enfermeiras. Algunhas 
pagárono coa vida. Dez anos despois, o abandono das forzas aliadas facía que 
os seus compañeiros abandonasen a loita na Terra aínda que seguiron militando 
no exilio.

Josefa García Segret e o seu home, Hipólito Gallego

Carmen Miguel Agra e Ángel Nogueira, dúas das vítimas do bou Eva
ARQUIVO FAMILIAR

Francisca López e Ricardo Pérez Medín,
no exilio coa lla
FUNDACIÓN LUÍS TILVE

Emilia Pérez Pazos, a Machada
ARQUIVO CELSO MILLEIRO

Eudosia Lorenzo Diz en 1936,
antes do golpe fascista
ARQUIVO CARLOS MORAIS

Eudosia é detida, xunto á súa familia,
pola policía portuguesa
ARQUIVO CARLOS MORAIS

saura mez co seu llo Mario
ARQUIVO FAMILIAR, CEDIDO POR NATALIA JORGE

Participantes na fuga do Santa Teresa
FUNDACIÓN  TERRA E TEMPO

Fuxidos no bou Ramón
ARQUIVO ELISEO FERNÁ NDEZ

Isaura Gómez
ARQUIVO FAMILIAR, CEDIDO POR NATALIA JORGE

Foto na prensa francesa dos mariñeiros do boniteiro Ra f a e l  d e l  P a l a c i o ,
que chega a Brest en setembro de 1938
ARQUIVO DIONISIO PEREIRA

A prensa francesa fíxose eco dalgunhas das fugas
ARQUIVO DIONISIO PEREIRA
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A LISTA INTERMINÁBEL
DA PASAX E
A lista do exilio é interminábel. A carrilexa 2/)3#&"
4)/50'678, casada con Ramón Martínez 
López, agregado cultural en Lisboa no tempo da II 
República;  9)&6%0)":;)+"*)&&#<', de Sarria;  
=)0;)">-%0'<), de Valdeorras, ou a coruñesa 

m aro ena eiji o, que marcha á Unión 
Soviética, son apenas un exemplo por provincia.

O s enxebres amadores de G aliz a
non podemos nin debemos afrouxar.
M oitos ou poucos temos a obrig a de seg uir na loita.

VIRX INIA P EREIRA

A MÚSI CA
COMO LEGADO
DAS RAÍCES
A ?)@%85)"A)8()"B)+, 
fundadora e directora en Madrid 
da Escuela Plurilingüe  ligada á 
Institución Libre de Enseñanza, o 
golpe de Estado cóllea en Galiza, 
onde tamén veranea un grupo 
de crianzas de familias da ILE, a 
quen acubilla na !nca familiar do 
seu defunto home, Xohán Vicente 
Viqueira, en Vixoi (Bergondo). 
O goberno republicano fai un 
troco con Burgos, co cuartel 
de Franco, e Jacinta parte con 
elas na primavera do 37 para 
entrar desde Francia en zona 
republicana. Tras a derrota vive 
na URSS e México, onde traballa 
de mestra e pon en marcha 
un proxecto fermoso: r ecolle 
o legado sonoro da Galiza, 
Portugal e Estremadura e déixallo 
á descendencia como quen dá 
un esgallo: par a non perder as 
raíces.

O ABANDONO
DAS FORZ AS ALIADAS
O golpe de Estado parte a Terra e un anaco foxe 
do fascismo que asasina amizades e familia. 
A saída non é fácil. O exilio arrisca a vida en 
adegas de buques, foxe da policía salazarista 
ou é amoreado en campos franceses polo 
goberno colaboracionista de Vichy. Mais o peor 
dos transos chega en 194 5. Tras unha vitoria 
das forzas aliadas que moitos combatentes 
republicanos axudan a lograr, o mundo esquece 
esta esquina de Europa e á Galiza exiliada non 
lle queda outra que seguir na batalla. A LOITA ANTIFRANQUISTA

DE V IRX INIA PEREIRA
As mulleres continúan implicadas na loita antifranquista do exilio 
galego. B%0$%8%)"9#0#%0) percorre a URSS, os Estados Unidos, 
Cuba e Arxentina con Castelao, primeiro para recadar fondos para o 
exército republicano e logo para intentar que Galiza non quede fóra 
de xogo na restauración da democracia. O seu fondo compromiso 
co país continúa xa viúva. Traballará a reo para que o legado do seu 
home sexa patrimonio do pobo galego. 

A DOBRE TRISTURA
DAS EX ILIADAS
A loita das exiliadas é dupla:  por estranxeiras e por 
mulleres, como conta a pontevedresa =#0@#(#/"
C/5DE#+ nunha entrevista sobre a súa nai, 
=#0@#(#/"=)<()&#8)"*)0@;), que marcha coa 
descendencia á Arxentina para reunirse co home, 
Constante Estévez, logo de que os falanxistas maten 
o irmán, Juan Magdalena, dirixente da Federación 
Comarcal Agraria. Alí, explica a !lla, lidia co 
almacén –c omo chaman aos bares con tenda– que 
abre con el, coas tarefas da casa e coa tristura que 
lle dá que sexa un mullereiro.

A FUX IDA
DAS V IÚ V AS
O exilio é o camiño de moitas 
viúvas como 2/)3#&"*F6#+"
4'/5)/, que tras o fusilamento 
en novembro do 36 do seu home, 
o médico redondelán Telmo 
Bernárdez, viaxa coa familia ao 
Porto, Bordeos, París e Nova Y ork  
ata alcanzar México. Foxe da 
ditadura que metera no cárcere 
os seus !llos Telmo e Jesús, 
mestres depurados. Tamén fora 
separada das aulas a súa !lla 
G#&)"G#0870(#+ que se tivo 
que agochar en Mos para non ser 
rapada.

As forzas aliadas permitiron a continuidade do franquismo.
FONDOS GRÁ FICOS DO SERVIZ O DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁ FICO
DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Documentación
de Jacinta Landa
ARQUIVO
JOSÉ LUIS DOPICO

Documentación da descendencia de Jacinta Landa
ARQUIVO JOSÉ LUIS DOPICO

A X ENÉTICA DIGNA
DA FAMILIA LANDA
A represión cébase coas familias implicadas nos avances republicanos. O home 
de H%()"A)8()"B)+, Florencio Villa Pérez, é asasinado na praza de touros de 
Badaxoz no verán de 1936. En setembro de 1942  =)5%&(#"A)8()"B)+, militante 
da agrupación comunista e feminista Mujer es contra la Guerra y el Fascismo, quítase a 
vida no cárcere para non bautizarse como lle esixe o réxime a cambio de mellorar as 
condicións doutras reclusas. A !lla da súa irmá Jacinta, A-%/)"B%,-#%0)"A)8(), é 
mestra na URSS de crianzas evacuadas. Militante do PCE, en México integra a Unión 
de Muj eres Españolas Mariana Pineda, é unha das impulsoras do Padroado da Cultura 
Galega e co tempo participa na fundación da Unión do Povo Galego (UPG).

Luisa Viqueira Landa, á esquerda,
con amizades durante o eclipse solar de 1940
ARQUIVO A.C. VAGALUMES

Virxinia Pereira con dirixentes galeguistas no exilio
FONDO FAMILIA MARTINEZ - RISCO

Mercedes Magdalena tomou esta foto coa súa descendencia xusto antes
de subir ao barco que a levaba ao exilio
ARQUIVO A.C. CEDOFEITA

Isabel Gómez Costas, co bebé no colo, e o seu home, Telmo Bernárdez, sentado á súa esquerda
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Isabel Castromán e o seu home, Ramón Martínez,
en 1934 en Versalles
ARQUIVO MARIBEL MARTÍNEZ  CASTROMÁ N

Bela Bernárdez Gómez
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

A GALIZ A MEX ICANA
DE CHONCHA
COMESAÑA
H/@#8/%F8"4'8@I#%0'"*)0@;), nacida 
en Ordes pero residente en Tui á volta do 
exilio, casa por poderes co médico Francisco 
Comesaña tras ser condenado a morte. O 
pasaporte cubano fai que lle conmuten a 
pena por cárcere e tras acadar a liberdade 
en 194 4 , viaxan a México onde Choncha 
Comesaña, como é coñecida, se implica na 
asociación de mulleres Mariana Pineda e no 
Padroado da Cultura Galega. Choncha Comesaña –no centro da imaxe– no M a r q ué s  d e  C om i l l a s

ARQUIVO CARME VIDAL

Jacinta Landa e o seu home, Xohán Vicente Viqueira
ARQUIVO JOSÉ LUIS DOPICO
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O PANO BRANCO
DE PEPA NOIA
Entre as pioneiras da Praza de Maio hai unha 
muller de raíces galegas, Josefina ar a  
67$8"'9,.":, !lla dun matrimonio ourensán 
de emigrantes e nai de ar a o r es oia 

ar a, secuestrada en 1976 co seu compañeiro 
Enrique Mario Mezzadra. El é liberado en outubro 
dese ano pero María Lourdes nunca aparece. 
Tiñan un !llo de ano e medio.

MARÍA ARAÚ J O,
A CÓM PLICE DE FIDEL
A comunista carrilexa ar a ra o  la 
%)$**.##$*": leva a Cuba a loita que o fascismo 
coarta en Galiza. Vivira coa familia na illa sendo 
nena e xa de volta, nos anos trinta, defende os 
dereitos das operarias da conserva viguesa. Tras o 
golpe é detida dúas veces, e logo de ser liberada 
polo cónsul cubano, exíliase alá, é unha das 
Fundadoras do Partido Marxista e xunto coa !lla, 
;,*"'<"*-"=,, tamén da Federación de Mulleres 
Cubanas. Pola súa oposición a Batista sofre varios 
conatos de detención, que evita a veciñanza. A 
súa implicación total coa revolución fai que Fidel 
Castro a condecore coa orde Betancourt.

A OURENSÁ
QUE LLE
SALV A
A V IDA
A SANTIAGO
ÁLV AREZ
Tras pasar polo cárcere, 
Jes sa ra o e a súa 
!lla embarcan en Lisboa 
rumbo a Cuba. Alí nace 
en 1943 S antiago Á lvarez 
Figueiral, !llo de >,#.4"'
?.%)$.*"# e Santiago 
Á lvarez, organizador 
con Castelao das Milicias 
Galegas e comisario do 
exército republicano. 
Á lvarez regresa a España 
por orde do PCE e en 1945 
é detido e condenado a 
morte. As xestións de Jesusa 
co consulado da illa son 
determinantes para que o 
xenro saia libre.

PAISANAS
NOS COMITÉS
DE DEFENSA
DA REV OLUCIÓ N 
CUBANA
O respaldo de Jes sa ra o á 
Revolución Cubana é total. Fundadora 
dos Comités de Defensa da Revolución 
(CDR) dos que tamén forma parte ar a 

ra o, co triunfo de Fidel Castro 
cede ao Estado a súa tinturaría. O Che 
Guevara –que  tivo unha tata de Sarria, 
<"*1$/'0*."&'3@8$A– nomearaa 
docente dos círculos de estudos do Banco 
Nacional. Aínda que visita puntualmente 
Galiza, morre na Habana en 1971.

MATRIARCAS 
GALEGAS
NA PRAZ A DE MAIO
A loita que as arxentinas levan a cabo na Praza 
de Maio ten presenza galega. ;.,/.&."'3@8$A'

ma o exiliase a Bos Aires para fuxir da 
persecución á súa familia. Emprégase no téxtil 
e en 1952 ten o primeiro !llo, a quen chama 
Antonio en homenaxe a Machado. Militante do 
Partido Revolucionario dos Traballadores (PRT), 
tras o golpe de 1976 Antonio é secuestrado coa 
muller, Stella Maris Riganti, e Nisa únese ás Nais 
da Praza de Maio.

M e dicen q ue no te fuiste,
M i bien,  q ue te desaparecieron ( ...)
Q ue de pronto te esfumaste,
Q ue te borraron del mapa,
Q ue ni siq uiera naciste,
Q ue medio loca mamá  te inventó .

C ARL O S  C ANO ,  T ANG O
DE L AS  MADRES  L O C AS

A LOITA SEN FRONTEIRAS
DE J ESUSA PRADO
Jes sa ra o e  viaxa a Cuba co seu pai 
e alí casa co galego Donato Figueiral, con quen 
regresa a Ourense en 1934, ano en que é det ida coa 
!lla, >,#.4"'?.%)$.*"#, por apoiar os mineiros da 
revolución de outubro. En xullo de 1936 participa na 
defensa do goberno civil e pasa polos cárceres de 
Celanova, Bande e Ribadavia. Líbraa do fusilamento 
a intervención do cónsul cubano, que moitas vidas 
galegas salvou daquela.

Jesusa rado co seu llo Donato e  asionaria
ARQUIVO PARTICULAR DE SANTIAGO Á LVAREZ

olita igueiral
ARQUIVO PARTICULAR DE SANTIAGO Á LVAREZ FIGUEIRAL

Jesusa co llo maior  Donato  e antiago Carrillo
ARQUIVO SANTIAGO Á LVAREZ FIGUEIRAL

Jesusa rado co seu neto  antiago
e o pai deste  o comunista antiago lvarez
ARQUIVO PARTICULAR DE SANTIAGO Á LVAREZ  FIGUEIRAL

Jesusa rado co uni orme
dos Comit s de De ensa da evoluci n
ARQUIVO PARTICULAR DE SANTIAGO Á LVAREZ  FIGUEIRAL

Maria ra o sendo condecorada por idel



2 5

!"#$%&'(")#*+"#r o j o s ,

A LECCIÓ N
DE ENRIQUETA
OTERO
Tras fuxir do cárcere en 
Madrid, -./01&2'(#3'2/+#
45(.6+ volve a Lugo e únese 
á partida dos guerrilleiros 
“Foucellas” e “O Piloto”. En 
194 6 é ferida, torturada e só a 
presión internacional logra que 
lle conmuten a pena de morte 
por 30  anos. En 1966 volve á 
súa aldea e como lle impiden 
ser mestra, monta o seu propio 
proxecto cultural, O C a rriñ o.

O réxime dicía q ue eramos as concubinas dos maq uis
cando a realidade é q ue sen as mulleres sería imposíbel manter a g uerrilla.

ES P ERANZ A MART Í NEZ ,  g u erril l eira  d o sec t or d e L ev a n t e e Ara g ó n

G uerrilla non é sinó nimo de violencia
nin daq uel bandolerismo
q ue pintaron de broch a g orda.
F oi un idealismo feroz ,  ética pura
e romanticismo;
ao maq uis españ ol
débelle moito a democracia mundial
e é preciso q ue as novas xeració ns saiban
q ue a liberdade en E spañ a
non naceu por xeració n espontá nea.

ENRIQ U ET A O T ERO ,  g u erril l eira

TEMPO
DE RESISTENCIA
Todas as mulleres antifranquistas 
precisan ser rescatadas do 
esquecemento, mais se a alguén 
lle debe especial reparación 
a Historia é ás guerrilleiras, 
descuali!cadas durante décadas 
como bandoleiras, pu t as  de rojos , 
por formar parte da resistencia 
armada contra a ditadura que 
sucede á derrota republicana. 
Ducias de mulleres pagaron co 
seu corpo, a súa liberdade e 
mesmo a súa vida a negativa a 
asumir a barbarie do fascismo.

A CIDADE DA SELV A
A unión da resistencia galega cos 
excombatentes da Fronte Norte dá lugar 
en 194 2 á creación da Federación de 
Guerrillas León-G alicia. A pesar da 
reticencia dos dirixentes, hai mulleres 
que se unen ás partidas do monte tras ser 
descubertas como enlace. Acostuman facer 
tarefas de intendencia pero algunha hai 
que toma as armas. 7(/0'(#8(5529+#
!:252*+ chega a ser comisaria política 
da guerrilla, na IV agrupación.

O CRIME DE SOULECÍN
A guerrilla ten un campamento no val de 
Casaio, na comarca de Valdeorras. Na C id a d e 
da S el va  están as bercianas !50*(#8+.;<52;=#
$5(#>2.6(); !5:2/'(#?0@(52"=#$(#AB('()
e !5%0*0(#8(/6C(=#$7(/&D();  e as irmás de 
Soulecín, A+."&25+#2#!.'+.0(#E+*/C9&2;#
FG%2;. Fanse enlaces cando a Lexión executa 
en 1939 a nai, !H%(/+#FG%2;#3I2(, e mais 
o pai, Domingo Rodríguez. Logo de pasar por 
celas e torturas, no 45 descóbrenas e foxen ao 
monte. Catro dos seus cinco irmáns, guerrilleiros, 
e o compañeiro de Chelo, Arcadio Ríos, son 
asasinados. Toña exíliase en Francia en outubro 
de 1948 e uns  meses despois faino Chelo.

A PARTIDA
DAS ANARQUISTAS
DE CERV ANTES
O cárcere tamén foi destino de guerrilleiras 
como A+."&25+#!5:(#J09G., 
anarquista de Cervantes, en Lugo, que se 
une á partida do seu !llo Abelardo tras 
ser detida en 1939 coa súa !lla K5+/0.*(#
8&'0L//2;. Ú nese tamén outra !lla, 
J+H0'05(, e as tres acaban no campo de 
concentración de Figueres.

A LOITA
SEN FIN
A militante do PCE 
-./01&2'(#3'2/+#
45(.6+, mestra en 
Castroverde, loita na 
guerra en Madrid e é 
detida durante o golpe 
do socialista Casado 
que precipita a !n do 
bando republicano. 
Enriqueta protagoniza 
un motín para manter 
a resistencia, e tras a 
derrota é encerrada nas 
Salesas e nas Ventas. 
Porén, logra fuxir.

Marita Gallego Abeledo co home
ARQUIVO AURORA MARCO

Amparo López Ojea, Domingo Rodríguez
e a súa descendencia
ARQUIVO AURORA MARCO

Á CAZ A DAS GUERRILLEIRAS
A persecución da guerrilla dura décadas e non ten medida. 
Son moitas as mulleres asasinadas. En 1947  matan a veciña 
de Casaio A5(&*0.(#A(5M+#N5M(/2; con outros dous 
compañeiros. A250(#8+.;<52;#>2/.("=#$A250(#*(#
K2//(/C() e O+"2P(#-"6+&/0*+#A+:+=#$(#FQ() caen 
nunha batida en Silán (Muras) en xuño de 194 9, estando 
Celia embarazada de oito meses. !"&.60G.#7(6C("#
8(5529+, da Priaranza, pégase un tiro en novembro de 
1950, cando os  gardas incendian a casa onde se agocha 
coa súa parella.

Ficha con foto de Celia González Pernas
ARQUIVO MONCHO ERMIDA

A garda civil facía fotos dos cadáveres
para amosar a súa loita coa guerrilla.
Na imaxe a de Celia da Ferraría

AS TRES COMPAÑEIRAS
DO GARDARRÍOS
O+"2P(#>2.(:(* levaba anos separada do 
socialista Luís Trigo Chao, G ar d a rrí os, cando 
se fai guerrilleiro. Iso non impide que a leven a 
prisións de Viveiro, Mondoñedo, Lugo e León, ata 
acabar no campo de concentración de Ribadesella 
xunto coa descendencia –J esús, J09.( e María– 
e as irmás, R02M2" e ?0/90.0(. Coincide no 
periplo con -.6(/.(60G.#F+&/20/+, segunda 
compañeira do G ar d a rrí os, que é asasinado o 
25 de xuño de 194 8 cunha moza da súa partida, 
!.'+.0(#JC(;#>L/2;, a súa parella nese 
momento. Josefa Penabad e familia

ARQUIVO AURORA MARCO

Gardarríos, en primeiro termo, nun enterro laico de dúas mulleres en Mondoñedo en abril de 1936
ARQUIVO XOSÉ POLO

Enriqueta Otero
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Enriqueta Otero
ARQUIVO PARTICULAR

BATIDAS EN Z AS
E V AL DO DUBRA
O 5 de marzo de 1949 a Garda Civil 
descubre en Za s, Negreira, a oleiresa 
A(/H2.#S2H%/(.+#T(5+/0+, da 
IV Agrupación. Na refrega recibe un 
disparo mortal e é rematada polo seu 
compañeiro, José María Castelo. A 
dona do acubillo, A(/H2.#S209(#
E+I+, é condenada a 15 anos;  a súa 
sobriña !9&"'0.(#S209( a 5, e a 
irmá desta, 7(.&25(#S209(, que 
fuxira coa partida, foi abatida esa 
tarde en Paramos, no Val de Dubra. Ficha policial da guerrilla na que aparece Carmen Temprano

ARQUIVO MONCHO ERMIDA

Chelo e Toña, en ambas as esquinas da foto, no exilio francés
ARQUIVO AURORA MARCO
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PRESAS POLÍTICAS,
NON TERRORISTAS
A presión internacional segue denunciando 
nos sesenta que hai enlaces da guerrilla 
en cárceres como o de Alcalá de Henares, 
con penas de entre 25 e 30  anos. O 
franquismo intenta abrirse a Europa e nega 
a existencia de presas políticas. Quere 
facelas pasar por presas comúns, por 
bandoleiras, por terroristas. Pero, de que 
lado estaba o terror?

O SERV ICIO
DE INFORMACIÓ N
REPUBLICANA
O papel das mulleres é fundamental 
para a supervivencia da guerrilla 
galega. A estrutura homóloga á 
Federación de Guerrillas para os 
enlaces é o Servicio de Información 
Republicana, o SIR. Na chaira exponse 
a vida o mesmo ca no monte, ou máis: 
non levan armas e conviven a diario 
cos gardas, que teiman en acabar coa 
resistencia armada.

PERDER A NAI
POR AGOCHARLLE
O HOME
Non hai piedade para elas. Axudar 
ás partidas, ben por ter familiares ou 
simpatía pola causa, é castigado con 
malleiras, vexacións, cárceres e morte. 
.*+'$*'+%/*)0'&&#)1'$$#$' é 
torturada e tirada desde a ponte do 
río Casaio en outono de 1939 polos 
gardas que chegan á casa na procura 
do home da súa !lla 1#&%', que vai 
de prisión en prisión coas súas irmás, 
2'$3')#)1&45%&6#)0'&&#)0'&&#, e 
as curmás, 7"6%8%*')0'&&# e 9:$%+')
9&8'$#;.

COLGADAS
DUNHA CERDEIRA 
O 19 de outubro do 39, a Lexión 
asasina na aldea do Val, en Rubiá, 
a 14*+#<+%/*)=#$*>*6#;)
1'$6/*%?' e a súa !lla @#A#6%4()
=#$*>*6#; por agochar o mozo 
desta. Son torturadas e colgadas dunha 
cerdeira diante da veciñanza. Logo 
quéimanlles a casa.

A CAÍDA
DE COLUMBRIANOS
A redada do 5 de xuño de 194 5 na casa 
de 1'5'&%*')2'$53*#;)BCD#;, en 
Columbrianos (Ponferrada), é o principio 
da !n da guerrilla galego- leonesa. Ela 
é asasinada e atopan, no que era un 
dos principais apoios da Federación, 
moita información en clave que logran 
descifrar en xullo, iniciándose máis de 
50 0  detencións. Procesan enlaces do SIR, 
familiares e incluso guerrilleiros xa presos 
ou mesmo mortos.

CRIADAS DO INIMIGO
A E&%A<%')F'$+%')=#$*>*6#;, irmá do 
resistente Amador Barcia Xicos, séguena 
molestando cando sae da cadea. Os gardas 
civís chegan de madrugada a Regoela, en 
Cabanas, e ten que erguerse, facer a cea e 
poñerlles sabas e mantas para durmir. Cada 
vez que lles dá a gana. Tamén é detida a muller 
de Xicos, 2'$"G')0%&'$)H#$#%$'.

O CASO DE REPIL
En abril de 194 9, tras unha delación, cae unha rede 
de Repil, aldea limítrofe entre A Pobra do Brollón e 
Monforte. Ademais de catro da partida, asasinan a 
dona da casa, 2'$3')7/<#;)1'('*48', e o seu 
home. As irmás E:#&%')#)7%I#$5'6)JA'$4)7/<#;, 
compañeiras dun dos asasinados e máis doutro 
guerrilleiro, son detidas xunto á súa nai, K#$#(')
7/<#;)JL>*, e tres irmáns. O delator era o home 
doutra irmá.

O CRUEL CRIME
DE CARME
DA FERV ENZ A
Un dos asasinatos máis cruentos é o de)1'$A#)
MN$#;. Como lle pasara á súa defunta nai, Rosa 
Rodríguez, a leiteira da Fervenza acaba presa por 
facer de enlace. Era xullo de 194 6. Aos dous meses 
lévana da Rúa a Ponferrada e en maio de 194 7 o 
seu corpo aparece nunha gabia en avanzado estado 
de xestación polas violacións sufridas.

N on h oubo delincuentes no monte nin nas g abias.
T ampouco eran bandoleiros nin os malos da película,
como pintaron os vencedores.
E ste treito h istó rico permanece ag och ado
non para a xente do pasado,
senó n para a xente do futuro.

Q U IC O  MART Í NEZ ,  g u erril l eiro a n t if ra n q u ist a

A LOITA ENCADEADA
A listaxe de mulleres que rematan no cárcere 
por colaborar coas partidas é interminábel. 
1'$A#*)=%&?"#%$'()0>;O"#;, de 
Mugardos;  1&'$%(')@46$3?"#;)HN$#;, do 
Meiral, preto do Barco, ou 7'"$')B%+4&>()
.(<#$'*5#, veciña de Silleda acusada de 
bandidaxe e terrorismo, son algúns exemplos. 
Tamén compañeiras de guerrilleiros como 
2'$3')F&>;O"#;)6#&)H4;4, muller de José 
Gómez Gayoso, que estivo presa 17 anos.

MIRELLE NO 
EX ÉRCITO
GUERRILLEIRO
Métena no medio dunha roda 
e lánzana uns contra os outros 
mentres lle preguntan onde está 
“O Piloto”. Apúntana cun arma, 
tíranlle dos pelos e chámanlle 
puta. Puta roxa de merda. 
Ata que el non o soporta 
máis e @'A4*')1"$54)
1'*6'& deixa a súa casa de 
Castroverde para converterse 
en “Mirelle” na clandestinidade 
do Exército Guerrilleiro. Pero 
en 1965, o seu compañeiro 
José Castro Veiga, “o Piloto”, 
é asasinado en San Fiz, 
Chantada, e Ramona marcha 
para non volver ata que 
morre o ditador, unha década 
despois.

A LOITA SEGUE
NO CÁRCERE
A loita seguiu na cadea. Había mulleres da 
guerrilla galega na histórica folga de fame 
de 194 9 no cárcere de Segovia. En 1959 
circulan pan"etos pedindo a súa liberdade 
e os presos políticos envían cartas de apoio 
á Federación de Mulleres Democráticas 
para que sirva como denuncia da opresión 
daquel réxime que quería abrirse a Europa.

Chelo e Toña Rodríguez, do SIR e guerrilleiras, xa en Francia,
con outras persoas exiliadas
ARQUIVO SANTIAGO MACÍAS

Tras anos de vexacións,
as irmás de Soulecín exiliáronse en Francia
ARQUIVO SANTIAGO MACÍAS ASASINADAS

POLA GARDA CIV IL
Nun intento de acabar coa guerrilla das 
Serras do Eixe, a Garda Civil asasina en 
1942 no Xur és a 1&'"6%').(+"$#64)
P>D#; e o seu !llo, Emérito Fernández. 
A 14*("#&4)!'$+3')2#%Q%6#
arréstana, tortúrana e mátana en febreiro 
de 1948 nunha cam paña de presión 
sobre as persoas da comarca de Oroso 
que seguen a abastecer a guerrilla. A 
moza R4$5#*(%')24(O"#$' non 
sobrevive a unha malleira no cuartel 
de Mesía. 2'*"#&')7/<#;)S">$#;, 
de Carres (Cesuras), é fusilada por 
colaborar coa IV Agrupación.

Consuelo García Meixide
ARQUIVO MANUEL PAZ OS

Carmen Jérez Rodríguez
ARQUIVO SANTIAGO MACÍAS

Carta de dona Teresa
FOTO DE RUI GOMES COELHO SOBRE UNHA IMAXE DO ARQUIVO
DA FAMILIA AMARO CEDIDA POLO NETO DE DONA TERESA A XURXO AY Á N

María Teresa Lopez e o seu home, Maximino Amaro
ARQUIVO DA FAMILIA AMARO CEDIDA POLO NETO DE DONA TERESA A XURXO AY Á N

Laura Nicolás Esperante
ARQUIVO MANUEL IGREXAS

Olimpia Barcia en 2006
ARQUIVO AURORA MARCO

Presas no cárcere de Segovia,
entre elas galegas relacionadas coa guerrilla.
ARQUIVO AURORA MARCO

FONDOS GRÁ FICOS DO SERVIZO DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁ FICO
DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

A presencia de mulleres na guerrilla foi escasa
pero tivo para elas dramáticas consecuencias
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA

Mirelle e o Piloto
FUNDACIÓN TERRA E TEMPO


