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MORTE NA NEV E
Logo de que en maio de 194 8 
o guerrilleiro José Remuiñán 
Barreiro, “Ricardito”, sobreviva con 
“Foucellas” a unha redada en Teo 
na que caen catro compañeiros, os 
gardas agravan a presión sobre a 
súa xente:  deteñen a súa irmá María, 
de 24 anos, e meten oito familiares 
nun camión con destino a Burgos. 
A súa nai, )*$+*,&-.&%%",%+-
/"0+1#+, é obrigada a vivir lonxe 
doutro dos !llos, Chinto, que ten 
unha discapacidade intelectual. 
Unha noite de inverno camiña 
quilómetros para velo e morre ao 
regreso na neve. Outro !llo, Andrés, 
casa alí coa burgalesa 2"$%&-/1,3-
)%%+4+, transmisora da historia 
familiar.

N os cabelos brancos
brilá ndolle a neve,
a neve cubríndolle os ollos abertos,  az ú es,
e morta.
A  probe nai desterrada morta. 
M orta en Castela,
lonxe da sú a montañ a.

L U Í S  S EO ANE

AFASTAR O APOIO
DA GUERRILLA
No intento de abafar as partidas do monte 
deixándoas sen apoio na chaira, moitas 
familias de guerrilleiros son afastadas dos seus 
fogares e obrigadas a vivir fóra de Galiza, 
nomeadamente a mediados dos anos corenta. 
O desterro aplícase sobre todo a mulleres pero 
tamén afecta a crianzas e persoas de avanzada 
idade. Á s veces vai acompañado da esixencia 
de residir nunha localidade concreta, que non 
sempre é a mesma para toda a familia.

O DESTERRO DA V IUV EZ
Tras saír do cárcere, 5&%6&-'"7-8&%9"*-/,:&# marcha a 
Compostela onde a comezos de 1947 vol ve ser detida. Tras estar 
dous días incomunicada nunha cela, lévana sen mediar explicación 
nin moito menos orde xudicial a Valladolid, onde é obrigada a residir 
separada da súa !lla durante dous meses, ata maio. Xa lograran 
matar o seu home o 21 de abril. A irmá del, 5&%6&-2+*$", e unha 
curmá, ;+7"'&'-2+*$", tamén acaban presas.

CASADAS
COA 
RESISTENCIA
Tamén son desterradas 
en Tordesillas, 2,7&%-
;<*0="3-><3?1"3
e a súa !lla, @%9,$&#-
2"*&. Manuel Pena, 
“Flores” é asasinado en 
1949 na m esma batida 
que 5&*1"7&-A",B& e 
8&%9"*-A"9C%&*+. 
A familia do enlace Juan 
Penedo, que escapa ao 
monte tras unha redada, 
acaba en Á gueda (Soria). 
A súa muller, 8&%9"*-
>,77&:"%'"-D,B1",%& e 
a descendencia, 5&%6&E-
@7:,%&E-F+7&-"-5&*1"7-
2"*"'+ traballan 
servindo, nunha pensión 
e no campo, para saír 
adiante.

NON V OLV ER
Á CASA
5&%6&-2G%"3-5"77,' non logra 
superar o desterro. Morre en Tordesillas 
en 1946. Ning uén lle vai ao enterro. 
A súa !lla 2"C,H&-)*'%&'", de dez 
anos, vai visitala na véspera e dorme 
tirada no corredor do hospital. Cando 
chega de volta a Galiza dinlle que xa 
morrera. María, a súa sogra D%&*0,#0&-
I&%06&-2&3, e a !lla desta, 8+*#1"7+-
)*'%&'", son o maior apoio de 
Benigno Andrade, “Foucellas” durante 
os 16 anos que está no monte: des de 
1936 ata a súa detención e asasinato 
con garrote vil en 1952.

A burgalesa Petra Arroyo,
transmisora da memoria
da familia Remuiñán
ARQUIVO MANUEL PAZ OS

María Penedo co home e a descendencia
ARQUIVO MANUEL PAZ OS

ilar nchez e a lla  Ermitas ena
ARQUIVO MANUEL PAZ OS

María Pérez Mellid
ARQUIVO MANUEL PAZ OS

TECENDO 
REDES
A pesar da súa condena a 
cadea perpetua, Manuel 
Ponte sae en liberdade en 
1941 e us a a súa xastraría 
de Ordes como tapadeira 
dunha rede da guerrilla, 
á cal se suma en 1945. 
No 46 convér tese en xefe 
militar da IV Agrupación e 
a presión sobre as mulleres 
que lle dan apoio aumenta. 
A detención da enlace 
8&%9"*-.&7J+& provoca 
o arresto da súa compañeira 
5&%6&-'"7-8&%9"*-/,:&#-
>&&9+*'", de 5&%6&-
2G%"3-5"77,', casada 
con Benigno Andrade, 
“Foucellas”, e de 2,7&%-
;<*0="3-><3?1"3, muller 
de Manuel Pena. As tres 
acabarán afastadas dos 
montes nos que resisten os 
seus compañeiros.

María del Carmen Rivas Vaamonde
ARQUIVO MANUEL PAZOS



2 8

!"#$%&$"'(")*++,%-"#()&$"',".(/(++(0

A BARBARIE
QUE MATOU
A CAROLINA
1(%$+23("4,5*,2%(6 tiña o seu 
home anarquista, Juan Antonio 
Dopazo, fuxido, e iso unido a unha 
suposta celebración da morte do 
xeneral Mola é dabondo para que 
a violen, a asasinen e tiren o seu 
corpo nunha gabia de Tamallancos 
o 28 de xuño de 1937.

A  roj a era unh a dexenerada e puta,  non unh a persoa,
e por iso podían exercer sobre ela
todo tipo de violencia e vexació ns con total impunidade.

RAQ U EL  O S B O RNE

CASTIGOS SEX ISTAS
O corpo da muller é, para os vencedores, campo de batalla, escenario no que amosar os seus 
acenos de forza, a humillación da derrota. Rapas, tatuaxes na pel, agresións sexuais, toma 
obrigada de laxantes, varrido de rúas, procesións de peladas coa bandeira franquista na 
guedella da burla, son algúns dos castigos que a misóxina ditadura aplica sobre as mulleres 
do bando vencido mentres a Igrexa, cómplice, fomenta a mestura entre delito e pecado.

DESHUMANIZ AR 
AS ROJAS
A maioría das mulleres non son sinaladas 
pola súa ideoloxía, senón pola súa 
suposta carencia de pudor e moral. 
Todas as rojas  son, por de!nición, 
putas, dexeneradas, a antítese da muller 
decente, e os vencedores poden facer 
con elas o que queiran. Deshumanizan as 
vencidas como paso previo a sometelas a 
toda sorte de abusos.

RAPADAS
A rapa é o castigo máis común. Pelan centos de galegas, imposíbel facer 
contas. Os castigos sexistas non deixan rastro documental, apenas se 
fala na casa, e tampouco hai demasiadas imaxes. As vítimas séntense 
humilladas, mais a vilagarciá 7*(3("!/,%$ pide que lle saquen unha foto 
ao volver do cuartel, para que a historia nunca esqueza o que lles !xeron. 
A marinense 8+6("!)2+ precísaa para o pasaporte co que foxe aos EUA 
aproveitando a dobre nacionalidade. E á boirense 83#(%3("92+:( vénselle 
as marcas no retrato que fai co mozo, o dirixente socialista de Marín, 
Santiago Bazarra, nunha visita ao seu batallón de traballos forzados.

A AMIZ ADE
DE SARA CARAMÉS
E MARÍA V ARELA
Integrante do Partido Galeguista, 9(%("1(%();6
abandeira en 1936 unha manifestación en defensa 
do Estatuto na Estrada. Os fascistas rápana e a súa 
veciña e amiga <(%=(">(%,+(, que é peiteadora, 
recolle as guedellas e préndellas nun casquete que Sara 
loce ao día seguinte. En solidariedade, varias amigas 
van buscala ao cuartel con pano e sombreiro e saen 
todas coa cabeza tapada. Logo exíliase coa familia en 
Caracas e é integrante do Lar Galego.

FERRAMENTAS
PARA CASTIGALOS
A ELES
Moitas veces a rapa vai acompañada 
da tatuaxe na pel de cruces relixiosas 
ou das siglas UHP, acrónimo de “Uníos, 
Hermanos Proletarios”, berro de moitas 
manifestacións da esquerda. Póñenllas 
na fronte á pontevedresa !+2:2("?$);
e levan presas a súa nai, @*%$%("
A$*%,2%$, e as irmás <,%#,',6","
@);%2#( como castigo ao compromiso 
do seu irmán Severino, mestre de 
Izquierda Republicana. Non só se 
perseguía as que tiñan unha ideoloxía 
marcada. As mulleres da familia, as 
compañeiras, son en moitos casos meras 
ferramentas coas que castigalos a eles.

O DELITO DE 
ESTAR
EMPARENTADAS
CON HOMES 
PERSEGUIDOS
As mulleres son, en numerosas 
ocasións, receptoras dos castigos 
previstos para os homes que !can 
fóra do alcance dos fascistas. 
Bibiano Fernández Osorio-
Tafall, alcalde republicano de 
Pontevedra, exerce en Madrid como 
Subsecretario de Gobernación 
cando é o golpe, así que as novas 
forzas da cidade pechan no cárcere 
durante 18 meses a súa muller, 
Josefina rr i ia o, e ao 
saír decretan para ela e a súa 
descendencia arresto domiciliario. 
Non volve pisar a rúa pontevedresa 
ata rematada a guerra.

O ADN RESISTENTE
DA FAMILIA LISTE
No bando republicano loita tamén Enrique 
Liste “Líster”. O canteiro de Teo combate o 
fascismo no V Rexemento e a súa familia 
padece os rigores do fascismo. Os seus 
irmáns Faustino e Constante son asasinados, 
Eduardo e Manuel foxen ao monte e 
<(3*,+(","@*%$%( quedan soas na casa 
de Ameneiro, en Calo, que continuamente 
é violentada polos falanxistas. Elas son 
golpeadas, maltratadas para que digan o 
paradoiro dos seus irmáns, mais resisten e 
convértense en apoio fundamental para os 
fuxidos.

V IAX E
Á TOLEMIA
A pontevedresa @',+23("B()(
sobe ao barco que a leva ao 
exilio ás présas, co posto, para 
fuxir do fascismo que vexa e 
rapa a súa irmá, 1*6/$'2("
B()( e a 86/%,++("C$%/,+(, 
moza do seu irmán Tino, para 
intentar sen éxito que desvelen o 
seu paradoiro. Non o fan, pero 
el entrégase para evitarlles máis 
danos e é fusilado. A outros dous 
irmáns, Alej andro e Manuel, 
detéñenos por comunistas. Adelina 
deixa atrás a descendencia, un 
negocio saqueado polos fascistas, 
e o seu home, Antonio Lorenzo, 
que tardará 19 anos en reunirse 
con ela. É tal o trauma, que cando 
o buque chega a Bos Aires ten 
que ser internada nun psiquiátrico, 
onde pasa dous anos.

Encarna Silva, á esquerda da imaxe, agocha baixo o sombreiro
as marcas da rapa
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

A vilagarciá Juana Otero pediu que lle quitasen esta foto
logo da rapa para que a historia nunca esqueza o que lles xeron
ARQUIVO FAMILIAR

Elsa Omil Torres
NOMESEVOCES.NET (GRUPO HISTAGRA)

Encarna Silva co seu home, Santiago Bazarra
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

AS QUE
NON SEGUEN
O GUIÓ N
FRANQUISTA
O franquismo castiga aquelas 
mulleres que non se axustan ao seu 
misóxino patrón. Como a boticaria 
de Carnota, lena i eiro 
1(6/%$, primeira universitaria 
da bisbarra. Tras a sublevación 
organiza audicións de Radio 
Pirenaica na casa onde está a 
botica, pero é delatada e rápanlle 
o pelo na principal praza da 
vila. Ela e a empregada da casa, 
<(%=("'("C,+,D(, de Vilar 
de Parada, son constantemente 
acosadas polos falanxistas.

Elena Piñeiro
ARQUIVO JOSÉ PIÑ EIRO CEDIDO POR VICTORIA RIVADULLA

Sara Caramés
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR EVA GARCÍA

María Varela recolleu as guedellas de Sara
e colocoullas nun casquete
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR EVA GARCÍA

livia om   esquerda da imaxe coa s a lla olita
e un amigo do seu defunto home
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Aurora Loureiro
ARQUIVO FAMILIAR
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA América Tomé

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

Aurora Liste co seu irmán
ARQUIVO FAMILIAR

Aurora Liste
ARQUIVO FAMILIAR

Manuela Liste
ARQUIVO FAMILIAR

Adelina Gama e o seu home, Antonio Lorenzo
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Custodia Gama, á dereita na foto
ARQUIVO FAMILIAR CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Estrella Portela, rapada e tatuada,
co seu mozo, Tino Gama, que é asasinado
ARQUIVO FAMILIAR
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

Jose na rruti coa descendencia
en Pontevedra uns días antes do golpe
ARQUIVO FAMILIAR
CEDIDO POR A MEMORIA DAS MULLERES
DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
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O SOMETEMENTO
DAS V ENCIDAS
Todo vale para humillar as derrotadas. 
Tras estar cinco días detidas, 1&'(2"
34+5/24"64,278$/9, :(2%/+"
;(2"1/+( e a modista sindicada 
á CNT 3(27("1/+("<7(9 son 
obrigadas a limpar as dependencias 
da Falanxe ferrolá durante semanas.

OS DESFILES DA DERROTA
Os espazos públicos convértense en escenarios de 
vexacións. Mulleres do Porriño son rapadas no palco 
da festa, no medio das risas e os apupos da xente. 
Entre elas, as irmás =4-/>("/"!-$+)&*+"?2(+)@-"
:(2A&+5/24, e a viúva do seu irmán Eleazar, B42/54"
1/2/&24, que logo son obrigadas a camiñar polas rúas 
tras un falanxista que dá tiros ao ar. O des!le posterior 
á rapa da boirense C27D&,("3$E&9, unha das poucas 
concelleiras galegas en 1936, ábreo un tamborileiro. 
Para que ninguén perda o espectáculo.

OS ESCENARIOS DO TERROR
A rúa, o cuartel, a propia casa, o negocio familiar. Os 
escenarios cotiáns convértense en lugares de tortura. Na 
taberna de Outeiro, na parroquia cerdedesa de Quireza, 
rapan mulleres como 3(+$/'("F(2)7(":(-524 ou G5&'&("
?/2+H+,/9"GI/''/&24, a quen tamén obrigan a facer un 
arrepiante paseo nocturno en camioneta, do que ata o !nal 
non sabe se sairá viva. A taberna é ademais o escenario do 
pagamento das extorsións a que son sometidas as familias 
republicanas por parte de gardas e falanxistas.

OBRIGADAS A BAILAR NÚ AS
Non só humillan as mulleres que se atreven a saírse do 
abafante xustillo da moralidade franquista. Tamén someten a 
todo tipo de vexacións ás familiares dos perseguidos. Como 
as cambadesas :H+,&,("/"1(-542(":42,('. Saben cantar 
e bailar como ninguén, mais naquel agosto non van a festa 
ningunha. O seu irmán, o sindicalista Castor Cordal, anda 
fuxido, e unha noite os gardas van á casa por el e como non o 
atopan esnaquízanlle a horta á súa nai, <4'42/-"F(22&,4, 
e obrigan as dúas irmás a ir espidas ao medio da praza. Alí, 
entre a xente, a Pastora fanlle tocar a pandeireta e a Cándida 
bailar a xota. Completamente núas. Logo atopan e asasinan a 
Castor.

V IOLADAS
J+)(2+()&*+"64,278$/9
é violada pola partida de 
falanxistas que vai en busca 
do seu !llo, o xornalista 
ribadumiense Ramón Barreiro, 
logo asasinado. Ademais 
pélana e déixana cega de 
por vida ao botarlle por riba 
da cabeza sulfato con cal 
para as viñas, o mesmo que 
lle fan beber ao seu home, 
Nicanor Barreiro, ao que 
logo dan tal malleira que xa 
nunca pode volver andar ben.

O ABUSO
DOS V ENCEDORES
!-$+)&*+"C/2/("342( é violada 
na súa casa da Coruña diante das súas 
!llas, que acababan de quedar orfas 
de pai. A Joaquín Moreda Feal, militar 
do Polígono Janer de Marín, fusilárano 
en Ferrol tras negarse a bombardear 
poboación civil.

ATA TOLEAR
Á  casa de G>/'&("K/+&+8/2"<()4-5(, en Mos, van cando 
lles vén en gana. O seu home, Enrique Gómez, “o Acuña”, anda 
fuxido e logo é asasinado como os seus irmáns Manuel e Alfonso. 
Por iso, cando morre un dos falanxistas dos p a seos, a nai dos tres, 
:(2%/+"F*%/9"L(":(2(I/''4+(M, sae con outras mulleres á 
rúa, a bater o cazo. Daquela Ofelia xa está ingresada no sanatorio 
mental. Non pode soportar a dor da viuvez nin das noites en que 
os falanxistas a sacan da casa para que pague co seu corpo a 
militancia do home.

O QUE NON
SE CONTA
A impunidade dos crimes franquistas 
é maior, se cabe, no caso das 
vexacións sexistas, pois a maioría 
delas nin sequera terán o xuízo da 
historia. Non hai papeis que recollan 
as violacións, as aldraxes. A maioría 
das vítimas calaron. A moitas nunca as 
coñeceremos e outras, como :42('&("
/"3(2$D("?(+,&E4"6&)(25, 
chegaron ata os nosos días como 
mulleres excéntricas que converter en 
iconas turísticas sen incidir en que, 
detrás da súas roupas rechamantes e 
a súa maquillaxe excesiva, agóchanse 
as vexacións sexistas e a persecución 
económica que os fascistas cometeron 
contra elas e a súa irmá ;(2(, para 
castigar o liderado dos seus irmáns 
Manuel, Antonio e Alfonso na CNT. 

T olearon,  e na sú a loucura recuperaron o soñ o da mocidade,  escuá lidas como se saísen dun 
campo de concentració n,  sen dentes,  vestíronse de luz  e cor e,  ch eas de afeites —c oma se 
dunh a representació n de má scaras se tratase:  po de arroz ,  colorete,  carmín— nese Santiag o da 
mediocridade,  da miseria e do terror,  todos os días,  á  mesma h ora (. ..)  desa!aban o g ris do clima 
e da mente das xentes co seu fach o de luz  permanentemente aceso.

ENC ARNA O T ERO  S O B RE AS  DÚ AS  MARÍ AS

PLANTARLLES CARA
?/'&)&5("?/2+H+,/9 atreveuse a 
plantarlles cara. Fuxiu ao monte da 
contorna de Rubiá, xa moi preto de León, 
logo de que a lexión colgase dunha 
cerdeira a súa nai e a súa irmá. Alí 
conviviu con Jesús Quiroga, “o Chucho”, 
e cando estaba a piques de dar a luz a 
primeira !lla entregouse e estivo presa 
tres anos. Ao saír !xo un agocho para “o 
Chucho” e nunha batida na súa procura, 
un sarxento intentou violala. Denunciouno 
e desterrárono. O seu home foi descuberto 
en 1952 e antes de entregarse preferiu 
suicidarse.

V IOLAR EN ACTO
DE SERV IZ O
Tamén nas Pontes abríronse 
dilixencias contra o xefe e varios 
gardas da Falanxe tras denunciar 
Vicente Ramos o asasinato do seu 
pai, Manuel, e da súa nai Juana, así 
como a violación dunha irmá, a quen 
o misóxino aparato policial franquista 
nin sequera nomea na denuncia. A 
sentenza é absolutoria. Entenden que 
estaban en acto de servizo.

Josefa Francés,
de cadros con parte da familia
ARQUIVO FAMILIA FRANCÉS

Brígida Muñíz, no centro
ARQUIVO XOSÉ DEIRA

Otilia Fernández Obelleiro
ARQUIVO HEITOR PICALLO

Pastora Cordal e a sua nai Dolores Garrido
ARQUIVO FAMILIA CORDAL

Encarnación Rodríguez
ARQUIVO FAMILIAR

Asunción Berea Mora
ARQUIVO FAMILIAR

Carmen Gómez “a Carabellona”
ARQUIVO FAMILIAR

Coralia e Maruxa Fandiño Ricart
ARQUIVO ENCARNA OTERO

ILUSTRACIÓN DE MARUXA E CORALIA, DA COLECCIÓN # MULLERESVALENTES DE ROSA DE CABANAS
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SEN REX ISTROS
DO LIMBO
Non é posíbel cuanti!car o drama. Unha 
nena adoptada pescuda sobre as orixes e 
dá en Ourense coa nai, que aínda conserva 
o certi!cado de defunción dun bebé que lle 
dixeran que era varón e nacera morto. Os casos 
espállanse por toda Galiza, nomeadamente entre 
os anos 50 e 80. En  diferentes hospitais públicos 
e clínicas privadas. Con nais solteiras e tamén con 
parellas sen demasiados cartos. No primeiro parto 
ou tendo xa descendencia. Non hai patrón, só un 
nicho de negocio para o réxime e quen o herda.

P recisamos nais fortes e prolí!cas q ue
nos dean !llos sans e abundantes
cos q ue levar a cabo os desexos de imperio
da xuventude q ue morreu na g uerra.

NO RMAS  P ARA DEL EG ADAS  P RO VINC IAIS
DO  AU X IL IO  S O C IAL  EN 1 9 3 7

A FERTILIDADE
ENTRE REX AS
A do franquismo é unha moral 
hipócrita. Nega a sexualidade das 
mulleres mentres, nos primeiros intres 
e ata 1956, abole a prohibición 
da prostitución que ditaminara a 
República. Ou loa ata a extenuación 
as bondades da maternidade 
mentres entrega ao varón a patria 
potestade, separa as vencidas 
das súas criaturas e lembra con 
crueldade ás mozas presas que a 
condena de trinta anos vai podrecer 
entre as rexas a súa fertilidade.

O ROUBO
DE BEBÉS
A crueldade de afastar as roj a s da 
súa descendencia, en moitos casos 
para entregárllela a parellas afectas 
ao réxime, ten continuidade durante 
todo o franquismo e ata ben entrada 
a democracia a través da trama do 
roubo de bebés. A forma de actuar é 
coñecida:  dinlles ás parturientes que a 
criatura naceu morta, que non a poden 
ver, que xa lle fan alí o enterro. Se 
queren levala ao seu panteón, fálanlles 
de custos de traslado, de multas, de 
cifras imposíbeis para familias con 
escasos recursos, as favoritas da trama. 
Logo danlles as criaturas a familias con 
cartos ou adeptas ao réxime.

*As imaxes que aparecen neste panel –agás  as de U rania M ella– non gardan relación coa temática,  só ilustran a maternidade na época.  

A maternidade foi gabada
e usada como arma ao mesmo tempo
ARQUIVO PARTICULAR

A descendencia foi usada para castigar as mulleres
desafectas ao réxime
ARQUIVO ENGUIDANOS

Apartar as nais da súa descendencia foi un dos castigos
máis crueis do franquismo
ARQUIVO MÁ RQUEZ

CANDO
URANIA MELLA
PERDE A SÚ A 
DESCENDENCIA
Moitas galegas suman ao terror dos 
cárceres a dor de verse afastadas das 
crianzas. A viguesa )*"&'"%!+##", 
tesoureira da Unión de Mulleres 
Antifascistas, tiña dous nenos e 
dúas nenas que van vivir coa súa 
sogra logo do asasinato do home, 
Humberto Solleiro, e da súa propia 
condena a cadea perpetua. Os 
nenos xa van grandes pero as nenas 
son moi pequenas, e durante anos 
incúlcanlles que a súa nai é mala, 
que lle metera ideas políticas na 
cabeza ao pai e por iso o mataran. 
Cando Urania sae do cárcere non 
pode recuperalas e marcha a Lugo 
vivir con !"*,"%-./+0, alcaldesa 
da Cañiza, presa en Saturrarán 
como ela. Morre axiña, vítima dunha 
doenza contraída na cela, moi lonxe 
da súas nenas.

A viguesa Urania Mella
foi afastada da descendencia
ARQUIVO FAMILIAR

Urania Mella
ARQUIVO FAMILIAR

A DESCENDENCIA,
FERRAMENTA
PARA CASTIGAR
A DISIDENCIA
A maternidade é outra ferramenta para castigar as 
vencidas. As “inmorais” mulleres republicanas son 
o oposto ao modelo de nai e esposa que introduce 
ata a saciedade o ideario do franquismo, que non 
ten reparos en despoxalas das súas criaturas. A 
descendencia convértese noutra ferramenta para 
castigar a ousadía das rojas . As presas só poden 
ter con elas na prisión bebés menores de tres 
anos. Se é que chegan a cumprir esa idade. As 
durísimas condicións de cárceres como Saturrarán, 
destino de ducias de galegas, provoca a morte 
constante de menores, na que sen dúbida é unha 
das probas máis duras que teñen que soportar as 
mulleres republicanas.

O roubo de bebés foi unha constante
durante o franquismo
ARQUIVO MÁ RQUEZ
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Cando se enfade,  calará s;  cando g rite,
baixará s a cabez a sen replicar.
Cando esixa,  cederá s.

DO U T RINA F RANQ U IS T A 
S O B RE O  P RO C EDER DA ES P O S A

A MISOX INIA
DAS SENTENZ AS
Rojas , s ujet as , individuas  de dudos a 
m oral  públ ica e pr ivada.  A linguaxe 
das sentenzas xa establece diferenzas 
na persecución das mulleres. Non hai 
referencias á sexualidade dos homes 
mentres que todas as republicanas 
son “pecadoras”. 2,(*3')4'/,5,)
60'"7,, 8"9,"$'):;/*<)4$/'< e 
4'/='):;/*<)4$/'< son detidas en 
1939 en Cabanas por dar acubillo 
aos seus mozos, que andan fuxidos. 
Os informes de Garda Civil e Falanxe 
alcúmanas de putas malia declarar que 
son as súas noivas formais. Ademais, 
denuncian que os gardas intentan 
obrigalas a manter relacións con eles 
baixo ameaza de detención. Pero son 
elas as condenadas a doce anos. 

NAI, RELIX IOSA OU PUTA
Máis alá dos castigos individuais que infrinxe a 
determinadas mulleres, o franquismo supón represión 
contra todas. Estado, Falanxe, Igrexa coinciden 
en catalogar o corpo feminino como algo sucio, 
pecaminoso, sobre o que hai que exercer un control 
total. A súa sexualidade é negada. Só é lícita como 
camiño á maternidade ou para satisfacer os desexos do 
varón. O réxime só contempla dúas posibilidades para 
a muller que non é nai e esposa: s er monxa ou puta.

SEX O NON,
PERO SI PROSTITUCIÓ N
É a dobre moralidade do franquismo. A muller non ten dereito 
a gozar do seu corpo, non debe sentir pracer co sexo pero si 
debe estar dispoñíbel para satisfacer as necesidades do varón:  
esposo ou cliente. O decreto do 27 de marzo de 1941 anula a 
prohibición da prostitución decretada pola II República. En 1956, 
o devezo do réxime por ser aceptado en Europa –e ntra na ONU 
en 1955– l eva á abolición da prostitución pero non fai que remate, 
só que se transforme. Chegan as famosas barras americanas e a 
comercialización do corpo feminino séguese a tolerar sin e die .

A PROSTITUCIÓ N
DA FAME
A prostitución convértese no o!cio 
de moitas mulleres condenadas 
á fame pola súa ideoloxía, polo 
asasinato do home ou pola miseria 
da época. >'/.*)?*/#*'0 queda 
embarazada do !llo da familia de 
Pontecesures á que serve, pouco 
antes de que o chamen a !las. 
Cando lle din que morrera na guerra, 
marcha a Vigo e traballa no que 
pode para sacar adiante a nena. Pero 
el volve, e repúdiaa antes de alistarse 
na División Azul. Carme interna a 
!lla nun colexio de Tui e emigra a 
Venezuela. Tamén 4'/=')@"*A', 
vogal da Agrupación Socialista 
Feminina do Ferrol, vese obrigada a 
exercer a prostitución tras o asasinato 
do pai e o home, segundo di o seu 
expediente. E 8&/*0$'):/$*9,)
6'0(', irmá do alcalde republicano 
de Mugardos, acaba traballando do 
que pode en Ceuta.

LEIS CONTRARIAS
AOS DEREITOS FEMININOS
A lexislación franquista supón un importante retroceso nos avances que con moito esforzo foran 
conseguindo as mulleres no primeiro terzo do século. O novo ordenamento xurídico - con medidas como 
a aprobación do Fue ro de l  T rabajo  ou o restablecemento do Código Civil de 1889-  busca reforzar a 
autoridade de pais e maridos e recluír as mulleres no fogar, mesmo a través de medidas protectoras como 
os premios ás familias numerosas, que non fan senón auspiciar a maternidade como destino único e 
supremo. Ademais, un decreto de outubro de 1939 establece como materia obrigada fogar e economía 
doméstica de primaria a maxisterio. A partir de 1940 esíxenlles o servizo social. 

O CÁRCERE DO MATRIMONIO
O franquismo entende que o único destino da muller é o 
matrimonio pero convérteo nun cárcere pois en 1938 suprime 
o divorcio e recupera o código napoleónico que obriga a 
esposa a obedecer o home. Precisa autorización súa para 
asinar contratos de traballo e administrar o salario, herdar, ou 
mesmo ser testemuña nun xuízo. A Sección Feminina transmite 
a doutrina da Igrexa:  o papel esencial da muller está no fogar 
como dadora de amor e suprema educadora. Mais como todo 
o referente á moralidade durante o franquismo, unha cousa é 
predicar e outro dar trigo. A propia Pilar Primo de Rivera é unha 
contradición, en lugar de casar e ter descendencia, percorre o 
país propagando ideas, iso si, fascistas.

LIBRES PARA ENGRASAR
A MAQUINARIA
CAPITALISTA
O intento de desenvolvemento do franquismo 
nos anos 60  introduce importantes novidades na 
situación lexislativa das mulleres. A reclusión de 
esposas no ámbito doméstico non casa ben co 
capitalismo, ao que lle convén ter operarias, que 
ademais cobran menos cós homes. É por iso que 
Pilar Primo de Rivera defende nas Cortes franquistas 
a Lei de dereitos políticos profesionais e de traballo 
da muller que se aproba o 22 de xullo de 1961 na 
procura de facilitar o seu acceso ás fábricas, aínda 
que as segue vetando no exército e en carreiras que 
impliquen o uso de armas.

HEMORRAX IA
INTERNA
Os asasinatos de mulleres 
durante o franquismo foron 
tan insigni!cantes para a 
Historia que cando se intenta 
facer o relato hai asasinadas 
que se converten apenas nun 
apunte dun rexistro. Morta 
por hemorraxia interna, por 
traumatismo ou por fractura 
da columna vertebral como 
aparece na documentación de 
B.$0$')C0%'/*<)!"7DA"$9,, 
unha veciña de Vilamarín de 
22 anos. 

*Só ás mulleres que aparecen identi!cadas con nome e apelidos gardan relación coa temática. As demais imaxes só ilustran a época.

Ser monxa era un dos poucos destinos decentes que o franquismo vía para as solteiras
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Carmen Verdeal
ARQUIVO RAÚL SOUTELO

As mulleres estaban vixiadas pola Igrexa
ARQUIVO PARTICULAR

O destino da muller na España franquista é o matrimonio
FONDOS GRÁ FICOS DO SERVIZ O DE PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁ FICO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Pilar Primo de Rivera predicaba un estilo de vida moi distinto ao que levaba
ARQUIVO MUSEO DE PONTEVEDRA

O franquismo foi menos ríxido coas eivas ao traballo feminino
para dar man de obra ao capitalismo
ARQUIVO PARTICULAR

A lexislación franquista busca reforzar a autoridade dos maridos
ARQUIVO PARTICULAR

No franquismo, as mozas non tiñan dereito a gozar da súa liberdade
ARQUIVO PARTICULAR

V ÍTIMAS
INV ISÍBEIS
DA V IOLENCIA
MACHISTA
A violencia machista non está mal vista 
na ditadura e ata teñen permisividade 
os asasinatos, que se adxectivan 
como “pasionais”. A oleirense 4'/=')
E,7'.F,, que traballara con Castelao 
–p ara mantelo vixiado por orde do 
goberno estadounidense– durante a súa 
xeira por Norteamérica, é asasinada o 
23 de setembro de 194 8 xunto á súa 
nai, 4'/=')G'.,()E='<, e a súa irmá, 
B"7'/"'7$D")E,7'.F,. O culpábel é 
o seu home José García Peña, “Jalisco”, 
que libra da pena de morte que o 
franquismo si aplica a quen loita pola 
democracia. Condenado a 25 anos, sae 
aos 12 e mata a súa nova compañeira.

María Docampo con Castelao, Virxinia Pereira e Luís Soto
ARQUIVO RAMÓN ERMIDA



32

!"#$%&'%()*#+&,)+-)$.
/)&'(01'$2

NON HAI AMNISTÍA
PARA A SEX UALIDADE FEMININA
A consideración das presas antifascistas como pecadoras fai que os 
delitos relacionados coa sexualidade feminina !quen fóra da aplicación 
da Lei de Amnistía, e máis de trescentas mulleres condenadas por 
adulterio, aborto ou prostitución !can no cárcere após a chegada da 
democracia. A Transición deixa de lado a necesidade de cambiar a 
moralidade imperante para liberar a sexualidade feminina e mantela no 
ámbito individual e privado do que nunca debeu saír. E nesas seguimos.

L os principios de la moral cristiana h an sido tantas veces proclamados
por nuestro Ré g imen q ue la A utoridad puede intervenir,
no y a sin oposició n externa - ocioso es decirlo-  sino sin extrañ ez a de nadie
para correg ir toda manifestació n pú blica de inmoralidad.

T EX T O  DU NH A INS T RU C IÓN G O B ERNAT IVA F RANQ U IS T A

A MORALIDADE IMPOSTA
A vitoria golpista é bendecida pola Igrexa de Pío XII, que !xa a lume na 
mente feminina que gozar do propio corpo é pecado e pecha con candeado 
a cela da culpa. Ademais dos límites legais do franquismo, -que conver te 
en delito o adulterio feminino, penaliza o aborto como infanticidio, e xulga 
as prostitutas-, hai un l ímite moral que arraiga en toda unha xeración de 
mulleres, moito menos libres cás súas nais e transmisoras da culpa ás !llas.

UN CÁRCERE
OU UN CONV ENTO?
Como a diferenza dos varóns, que son 
presos políticos, as presas republicanas son 
consideradas fundamentalmente pecadoras, en 
moitas ocasións encárgase ás monxas o coidado 
dos cárceres e outras institucións represoras como 
o Patronato, mentres que as prisións masculinas 
carecen dese marcado control relixioso.

PASAR POLO ARO 
BAUTISMAL
3'$#*('%40$)+(0 vese obrigada a 
bautizar a !lla que ten con José Casal 
e cambiarlle o nome:  Lucrecia en vez 
de 5)60&1'&#'%3'$'*%40$)+(0. 
A 7$0*#+'%8#**'9)1()%3)+(:+, de 
Mourente, obrígana a bautizar a súa 
!lla logo do asasinato do home, Aurelio 
Torres. O cura impedíalle a ;0*'%<011)$%
8#**'9)1() xogar con outras nenas e 
Isolina deixa que lla bauticen pero non 
vai con ela. Nunca volve pisar a igrexa 
en que se prohibiu a entrada do cadáver 
masacrado do seu marido.

A INV ISIBILIZ ACIÓ N
DAS LESBIANAS
Unha das consecuencias de negar a 
sexualidade feminina é a invisibilización das 
lesbianas. A sexualidade das mulleres vai 
indefectibelmente unida a un home e calquera 
outra posibilidade nin sequera se contempla. 
A resposta do réxime ao que considera unha 
desviación é o silencio, a negación.

*Só ás mulleres que aparecen identi!cadas con nome e apelidos gardan relación coa temática. As demais imaxes só ilustran a época.

“ INV ERTIDOS CON PECHOS” ,
A NEGACIÓ N FASCISTA
DA REALIDADE TRANS
O franquismo non obvia, porén, as mulleres transexuais, a quen 
considera unha manifestación errada da sexualidade masculina. 
T rav est is é a denominación máis común, pero os expedientes 
chegan a recollelas baixo a denominación de “invertidos con 
pechos”. No católico e machista réxime non teñen cabida e 
reprímeas a través de normas como a Ley de Vagos e Maleantes 
de 1954 ou a Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 
1970.  Na Coruña vive actualmente <1#+#('(%='*&>$, unha 
muller trans de oitenta anos que durante a época franquista 
pasa por cárceres de Barcelona ou Cáceres.

Isolina Villaverde e Aurelio Torres
ARQUIVO FAMILIAR

Mulleres facendo labores nun campamento
da Sección Feminina
FUNDACIÓN 10  DE MARZ O

A V ODA DO ATEO
O castigo da Igrexa vai máis alá da 
morte. A descendencia do bando 
perdedor crece adoutrinada nas ideas 
contra as que loitara a súa familia, 
obrigada a calar co terror e co medo. 
O socialista moañés Lorenzo Corbacho 
Rodal, furibundo anticlerical, puxéralle a 
unha das !llas ;#?)1-'(%=1'-)1+#('(%
301?'&@0%7A*)$#'$, e antes de ser 
fusilado, é obrigado a casar pola 
igrexa e a bautizar a prole con nomes 
bíblicos. A prensa recolle a nova e 
resalta que tanto el como a súa axiña 
viúva, 30+&)/&#:+%7A*)$#'$%B01-)*', 
bicaran o cruci!xo na humillación 
de!nitiva.

Nova no Diario
de Pontevedra
do casamento
de Lorenzo Corbacho

A descendencia das familias perseguidas
perdeu a transmisión dos ideais familiares e ata a identidade
ARQUIVO VÁ ZQUEZ

As relixiosas coidaban dos soldados e eran carcereiras das presas
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

Lola Torres e a súa nai,
Isolina Villaverde
ARQUIVO FAMILIAR

Trinidad Falcés
FOTOGRAFÍA DE CARME CERVIÑ O
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O CÁRCERE
DA SEX UALIDADE FEMININA
O proceso de converter a sexualidade feminina en delito 
e pechala no gran cárcere que o Estado foi para todas as 
mulleres culmínase coa creación o 6 de novembro de 1941 
do Patronato de Protección a la Mujer , que existira décadas 
antes para loitar contra a trata de brancas e que a República 
pechara para cambiar por atención social o que era a 
ocultación dunha sorte de vergoña. O Patronato franquista 
convértese no grande inferno para centos de rapazas. O 
que os seus obxectivos recollen como digni!cación moral 
das mozas a !n de impedir a súa explotación, afastalas 
do vicio e educalas de acordo coa relixión católica, acaba 
converténdose na eliminación absoluta de calquera mostra de 
liberdade, de decisión sobre o seu propio corpo. 

CONTROL
SOBRE
AS PRAIAS,
OS CINES,
OS LIBROS,
OS BAILES
O réxime policial !ca insu!ciente 
para garantir que ningunha muller 
se saía do abafante corsé moral 
imposto polo franquismo, así que se 
converte a civís afíns ao réxime en 
forzas parapoliciais que denuncien 
a calquera rapaza que “perda a 
honra”. Controlan cines, bailes, 
piscinas, festas e romarías en busca 
de calquera mostra de sexualidade 
“indecorosa”. Un bico pouco casto, 
un baile moi pegado, un coqueteo 
excesivo, son censurados igual que 
aquelas películas, libros ou carteis 
que poidan amosar nin a máis 
mínima pinga do que o réxime 
considera “pornografía”.

*Só ás mulleres que aparecen na foto do Patronato gardan relación coa temática. As demais imaxes só ilustran a época.

Clases de bordado en Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo
ARQUIVO ENRIQUETA BARRANCO

O control sobre as parellas era total
ARQUIVO PARTICULAR

REGULAMENTO
SOBRE O V ESTIR
Regulaméntanse traxes de baño 
e uniformes deportivos para 
limitar os que non son decorosos. 
Intervense nos lugares de traballo 
a !n de evitar contactos indebidos 
entre persoas de distinto sexo. 
Realízanse controis especí!cos en 
sitios illados como zonas mineiras 
ou núcleos industriais, e dáse 
instrución moral ao funcionariado. 
Unha denuncia é dabondo para 
que unha rapaza, de entre 16 e  
25 anos, sexa retida nas prisións 
especiais para mulleres “caídas” 
que se crean por decreto o 20 de 
novembro de 1941.

A vestimenta feminina
tamén era sometida a control
ARQUIVO PARTICULAR

O CASTIGO
DE QUEDAR EMBARAZ ADA
Quedar embarazada estando solteira é unha das causas 
de ingreso no Patronato, e as internas denuncian a 
presión da dirección para que dean as súas criaturas en 
adopción. “Intentan convencerte de que serías moi mala 
nai se non estás disposta a entregar o teu bebé para que 
a críe unha familia con máis posíbeis ca ti, que es unha 
morta de fame. Iso ou cho quitan directamente”.

No Patronato intentaban convencer as inclusas
de que entregasen as súas criaturas en adopción
ARQUIVO PARTICULAR

PRÓ CERES DA PATRIA,
V IX IANTES DA MORAL
As catro provincias galegas, como as do 
resto do Estado, contan con cadansúa Junta 
Provincial, que é o órgano de xestión do 
Patronato na provincia, nalgún caso reforzadas 
por Juntas Locales en cidades grandes como 
Vigo. A “Obra Españolísima” como a denomina 
o réxime, está presidida por Carmen Polo e 
ten como vogais a Pilar Primo de Rivera ou o 
bispo de Madrid-A lcalá, o vigués Leopoldo 
Eijo G aray. A composición das Juntas nas 
provincias galegas repasa os grandes apelidos 
dos próceres franquistas e as súas mulleres. 
Os nomes da represión atopan un novo 
escenario para a crueldade, co protagonismo 
incontestábel da Igrexa católica.

O franquismo
disfraza a represión
de caridade
ARQUIVO PACHECO

A Igrexa católica foi parte da opresión
contra a muller
ARQUIVO PARTICULAR

PRISIÓ NS PARA MULLERES
“ CAÍDAS”  E “ INCOMPLETAS”
Ser denunciada pola garda da moralidade, por un pai que 
non acepta a relación cun determinado mozo, ou repudiada 
pola familia tras ser violada por un dos seus integrantes, 
é dabondo para que unha moza acabe encerrada nunha 
institución do Patronato contra a súa vontade e, na maioría 
dos casos, coa oposición da súa familia. Son “caídas” ás 
que a ditadura non lles ofrece ningún tipo de garantía legal. 
O relato das poucas que se atreven a falar, arrepía:  “Usaron 
unha droga para durmirme e amencín pechada nun convento, 
noutra provincia, a centos de quilómetros da miña casa”. 
Axiña son sometidas a exames xinecolóxicas que determinan 
se son “completas” ou “incompletas”.

Dormitorio de Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo,
unha das institucións vinculadas ao Patronato
ARQUIVO ENRIQUETA BARRANCO

INSTITUCIÓ NS RELIX IOSAS
QUE TORNAN EN CÁRCERES
Hogar- taller Santa María de Goretti, na estrada de Vigo a Ourense;  Hermanas Trinitarias 
de Vigo;  Nuestra Señora de los Ojo s Grandes de Lugo;  Oblatas de Bouzas, Ferrol ou 
Santiago;  Adoratrices de Ourense e da Coruña;  Buen Pastor de Tui, Hij as de Maria 
Inmaculada en Bañobre- Miño, son centros adscritos ao Patronato polos que pasan moitas 
galegas na ditadura para formarse en valores adecuados á moralidade única que 
auspician franquismo e Igrexa. Tamén hai galegas en centros de Cartagena, Valencia, 
Salamanca, Murcia ou Madrid. Peña Grande lidera o rá n k in g  dos pesadelos das internas.

Tras a vitoria dos golpistas, España converteuse
para a Igrexa na reserva espiritual de Occidente
MUSEO DE PONTEVEDRA

Fachada principal
de Nuestra Señora de los Ojos Grandes de Lugo
ARQUIVO ENRIQUETA BARRANCO

PROHIBÍRLLELO 
TODO
ATA FACELAS
ENFERMAR
Nos anos 80  seguen rexistrándose 
ingresos por cuestións como 
durmir fóra da casa, regresar a 
altas horas da madrugada ou 
“andar con drogadictos”. Durante 
décadas a vida de ducias de 
mozas galegas está dirixida pola 
arbitrariedade das Juntas que 
deciden cuestións como se poden 
ou non ir ás súas casas no verán. 
Son numerosos os informes que 
recollen casos graves de depresión 
nerviosa nas internas, obrigadas 
a !car retidas lonxe das súas 
familias.

O franquismo e a moralidade cristiá
foron unha carga para as mulleres
A MEMORIA DAS MULLERES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

O NEGOCIO
DO PATRONATO
O Patronato contempla a formación das internas e 
a procura dun traballo, mais na maioría dos casos 
as mozas son convertidas en man de obra barata 
e o salario que lles corresponde polas tarefas de 
bordado, cociña ou confección acaba engordando 
as arcas das institucións, que ademais reciben 
unha cantidade !xa por cada unha delas. Os 
arquivos recollen que a consideran insu!ciente e 
por iso as reclusas teñen que traballar e compensar 
o custo de manutención.

Mulleres cosendo
ARQUIVO PACHECO DO CONCELLO DE VIGO

O TRASPASO Á 
X UNTA DAS OV ELLAS 
DESCARRIADAS
Os informes das galegas retidas polo Patronato 
que recollen os arquivos amosan un panorama 
desolador, que vai mudando pero !ca ata 
1986. O traspaso do Patronato á nova Xunta 
de Galicia realízase en 1983 e aínda que é 
certo que nos últimos anos do franquismo e tras 
a chegada da democracia as circunstancias 
das internas cambian, aínda poden atoparse 
nese ano informes de mozas que se fugan 
de Nuestra Señora de los Oj os Grandes e 
tras ser detidas son ingresadas de novo nas 
Oblatas. Só no centro lucense hai 229 mulleres 
ingresadas entre 194 6 e 1960 . A magnitude 
do drama do Patronato é inabarcábel.

Folla do libro de ingresos do Patronato
Arquivo Enriqueta Barranco

Un recibo das Trinitarias de Vigo
ARQUIVO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA


