
A represión franquista en

Lérez
unha parroquia 

adiantada ao seu tempo



Agardamos que este texto sirva como 

homenaxe á xeración segada pola barbarie e 

sobre todo, como recoñecemento da semente 

que deixaron para que xermolara con forza 

nesta parroquia, que foi quen de recuperar o 

local da Juventud Lerezana, outorgándonos 

a esperanza de que aínda non é tarde para 

retomar o seu legado.
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A represión en Lérez, 
unha parroquia adiantada  
ao seu tempo
A proclamación da II República colleu a Lérez 

con moito camiño andando na procura de 

melloras para a xente humilde, sobre todo 

no sector do agro que en moitas familias 

completaba os ingresos procedentes do traballo 

asalariado. Lérez foi pioneira, con Salcedo 

e Mourente, do asociacionismo da xente do 

campo coa fundación, en 1896, da Sociedade 

de Agricultores de Lérez. Ademais, deu pulo 

a actividades formativas e culturais a través 

da creación nos anos vinte de agrupacións 

como Juventud Libre, Unión Lerezana Recreo, 

Recreativa de la Juventud Plus Ultra, Recreo 

Artístico de Lérez, Recreo de Artesanos de Lérez 

ou, xa en maio de 1929, a Juventud Lerezana, 

entidade que tería grande repercusión durante a 

II República.

O historiador Xosé Álvarez Castro incide 

na importancia deste tipo de colectivos, 

comparábel ou mesmo de maior alcance que as 

actuais asociacións veciñais:

“As Sociedades Agrarias eran moito 

máis importantes do que a xente pensa. 

Preocupábanse de que se arranxasen 

escolas ou camiños, de que houbese 

biblioteca no seu local. A idea que tiñan era 

que o benestar económico e o progreso 

viñan a través da instrución e un dos puntos 

da Juventud Lerezana era que tiña que 

haber unha biblioteca que abrise a partir das 

oito da tarde para que a xente obreira saíse 

de traballar e puidese ir ler”

Xosé Álvarez Castro, historiador, autor de 

Pontevedra nos anos do medo

Era tan avanzada a Lérez dos albores do século 

XX que desde novembro de 1925 contará coa 

súa propia entidade financeira: la Caja Rural 

de Lérez (1), que compartirá coas asociacións 

de base popular o obxectivo de acabar 

co caciquismo e reducir as desigualdades 

económicas. Así se reflicte no texto que a 

dirección publica en agosto de 1930 no xornal 

El Pueblo Gallego, desde o convencemento de 

que o caciquismo era efecto da escravitude 

económica, e de que polo tanto sería imposíbel 

a existencia da liberdade política sen previa 

liberdade económica: 

“(Se) se creasen no noso agro institucións de 

carácter económico en cuxo seo o labrador 

atopase solucións aos seus problemas 

permanentes, a estas horas o caciquismo 

sería un triste feito na Historia de Galicia, 

pero non unha realidade actual (…) O día pois 

que os labradores galegos, organizados en 

potentes cooperativas, sexan quen dirixan 

as diversas funcións da súa actividade 

económica (o crédito, a compra, a venda, 
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a industrialización dos seus produtos, 

etc.) ese día serán eles tamén os donos do 

destino político do país por ser eles non só 

os creadores senón tamén os reitores da 

riqueza básica específica da rexión” 1

Extracto do artigo de El Pueblo Gallego

O artigo é da autoría de Manuel Gama 
Casalderrey, considerado alma máter da 

entidade financeira e cuxa familia experimentará 

o rigor da represión desatada polos franquistas 

contra moitas das persoas vinculadas a estas 

pioneiras iniciativas, aínda que como explica 

Álvarez Castro non todas tiñan a mesma 

orientación política:

“É certo que varios dirixentes (da Juventud 

Lerezana) simpatizaban con organizacións 

de esquerdas e esa era a orientación 

xeral deste tipo de entidades culturais, 

pero tamén o é que outros compoñentes 

destacados da mesma estiveron fortemente 

comprometidos co bando franquista e como 

membros activos das súas organizacións”

Xosé Álvarez Castro, autor de 

Pontevedra nos anos do medo

Máis alá da orientación política de cada un 

dos seus membros, as organizacións estaban 

orientadas á procura de melloras nas condicións 

1 En castelán no orixinal

de vida da clase traballadora en detrimento dos 

privilexios do capital e a igrexa, chegando a 

Caja Rural a publicar unha revista, Vida Agraria 

(2), con técnicas para a mellora do sector, 

ou a Sociedade de Agricultores de Lérez a 

organizar diversas conferencias sobre temas 

agrícolas (3) como a impartida polo Catedrático 

de Agricultura do Instituto de Pontevedra e 

durante a II República alcalde da cidade, Bibiano 
Fernández Osorio-Tafall. 

Toda esa actividade converteunas en obxectivo 

dos golpistas e a Caja Rural de Lérez foi o centro 

dun dos primeiros ataques. Segundo recolle 

Pontevedra nos anos do medo, naqueles aciagos 

días de xullo dous cívicos armados cominaron 

ao entón presidente do ente, Juan Pérez 
Piñeiro O Calacú, a entregar as chaves do local, 

apoderándose logo de todos os seus bens. Ao 

día seguinte aparecía como “donativo” á Garda 

Cívica parte do roubado, como 43 botellas de 

licores, latas de conservas, legóns, tesoiras ou 

chourizos.

Tampouco quedan exentas do espolio nin 

a Sociedade de Agricultores de Lérez nin a 

Juventud Lerezana (4). Logo do golpe militar, os 

bens das sociedades agrarias foron incautados 

e a de Lérez, segundo recolle Pontevedra nos 

anos do medo, inclúese no expediente sobre 

responsabilidades  políticas das entidades 

marxistas. O 14 de decembro de 1938 a 
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Comisión Central de Bens incautados conclúe 

o expediente referente a Juventud Lerezana, 

cualificada polo alcalde Ernesto Baltar nun 

informe de setembro de 1937 como “agrupación 

de xuventudes marxistas, con dirixentes 

comunistas e socialistas”, pasando a depender 

os seus bens das organizacións do “Movemento 

Nacional”.

Pero a semente de traballo colectivo e xustiza 

social estaba ben enraizada na parroquia e o 11 

de febreiro de 2012 a veciñanza lerezá consegue 

inaugurar a actual Casa de Cultura no predio 

que ocupaba o inmóbel, tras unha teimuda 

loita veciñal pola recuperación da propiedade 

arrebatada ao pobo polo franquismo. 

A REPRESIÓN CONTRA 
A VECIÑANZA DE LÉREZ

O espolio económico só foi a punta do iceberg. 

O dinamismo da parroquia converteu a moita 

da súa veciñanza en obxectivo do fascismo e 

os dirixentes de esquerda acabaron pagando a 

súa iniciativa con importantes penas de prisión e 

mesmo coa vida. 

Faustino Gama Casalderrey, Juan Magdalena 

García, Víctor Moldes Carro, Manuel Dios 

Costado, Andrés Rey Rey, e Albino Sánchez 

Leiro, casado coa veciña de Lérez Carmen 

Casalderrey Dios, foron asasinados polos 

golpistas mentres que José Rey Rodríguez 

morreu cumprindo condena no penal de Burgos. 

Coma el pasaron polos cárceres franquistas 

outros veciños da parroquia recuperados do 

esquecemento polo traballo de Álvarez Castro: 

Ramiro Almón Abelleira, Custodia, Alejandro 

e Manuel Gama Casalderrey, José Argibay 

García, José Arribas Hermida, Rogelio Bugallo 

Orozco, César e Manuel Buján Rivas, Manuel 

Calvo Lores, Laureano Casalderrey Otero, 

Ángel Casalderrey Tilve e o seu irmán Claudio, 

Manuel Casalderrey Viéitez, Reinaldo Cuerdo 

Ben, Castor Pérez Peón O Labaradas, Celestino 

Poza Argibay, José Rodríguez Pereira, María 

Luísa Rodríguez Pereira, a Chinita ou Teodoro 

Vázquez, entre outros. Sirva esta publicación 

como recoñecemento ao seu sacrificio e como 

homenaxe a todos eses nomes que aínda non 

puidemos traer ao recordo. 

A FAMILIA GAMA

Non se pode falar nin de asociacionismo nin 

de represión en Lérez sen falar da familia 

Gama. Manuel Gama Casalderrey (5) non só 

era o responsábel da posta en marcha da Caja 

Rural,  ademais fora elixido en 1931 concelleiro 

na corporación municipal pontevedresa pola 

candidatura obreiro-agraria de forte influencia 

comunista, chegando a ser tenente alcalde. 

Prendérono xa o 26 de xullo e estivo no cárcere 

ata xaneiro de 1938. Dous meses despois volven 

detelo e en xullo dese ano celébrase un Consello 

de Guerra no que é condenado a morte, mais ao 

mes seguinte conmútanlle a pena por reclusión 

perpetua que logo sería rebaixada a doce anos. 

Enfermo crónico de tuberculose ósea percorre 

varios cárceres, entre eles o da illa de San Simón 

ou o de Valdenoceda, en Burgos. Queda en 

liberdade en 1943 e reside no Grove ata a súa 

morte en 1950. 

Ao contrario que Manuel, que é apresado axiña, 

os seus irmáns Faustino e Alejandro logran fuxir 

da persecución franquista. Ambos formaran 

parte das milicias antifascistas que ao mando de 

Jacobo Zbarsky Kuper defenderan o goberno 

civil do golpe militar. Como non logran dar co 

seu paradoiro, os cívicos deteñen a súa irmá, 
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Custodia Gama Casalderrey (6), e téñena 

retida corenta días durante os cales é rapada, 

torturada e sometida a vexacións como a obriga 

de varrer as rúas da cidade, desde o Concello á 

Peregrina e volta unha e outra vez ata se cansar, 

cun cartel nas costas e outro no peito que puña: 

Comunista. 

Como ela non os delata prenden á moza de 

Faustino Gama Casalderrey (7), a veciña de 

Salcedo Estrella Portela, rápana e tatúana. A 

pesar de coñecer o seu paradoiro, ela tampouco 

o descobre mais cando el a mira mancada 

decide entregarse para evitar novos danos e 

o 28 de decembro de 1936 é fusilado. Tiña 27 

anos. O seu irmán, Alejandro Gama Casalderrey 
(8), tiña 37. Permanece agochado durante 

nove longos anos primeiro no monte e logo, co 

apoio de Custodia, nun inmóbel da familia. En 

decembro de 1945, afectado por unha doenza 

pulmonar, entrégase á policía e é condenado a 

tres anos de prisión, quedando en liberdade en 

base a un indulto promulgado en outubro. Os 

primeiros meses libre dedícaos a recuperarse 

da doenza pero axiña se implica na loita contra 

a ditadura que asasinara ao seu irmán. Era 1946 

e o aparato represor asestara durísimos golpes 

aos cadros do Partido Comunista que lideraban 

a resistencia ao réxime 2. Tanto el como Faustino 

2 A vinculación de Alejandro Gama coa reorganización do PC é explicada á mantenta nun artigo que Luís 

Lamela García publica en 2003 no Anuario Brigantino baixo o título Aspectos desconocidos de la guerrilla del 

Llano, utilizado como fonte nesta publicación.

militaran nel durante a II República e decide 

aceptar o encargo de reorganizalo na Coruña. 

Con esa misión desprázase á cidade herculina en 

outubro de 1946 e en xaneiro de 1947 é detido 

xunto con catorce compañeiros máis, sendo 

cruelmente torturado ata que o día 24 cae polo 

oco da escaleira. Non se sabe se foi empurrado 

polos seus torturadores ou se foi el mesmo quen 

se arroxou, non para intentar fuxir senón para 

intentar matarse. 

“Mentres estivo preso mallaron moito nel. 

Contaba a miña nai que con un alicates al 

rojo vivo quitábanlle as uñas das mans. E 

el mesmo contou que no tempo que estivo 

fuxido polo monte comía raíces… Malia todo, 

nunca lle gustou que ninguén blasfemara. 

Rifábanos se o faciamos”.

Foro e Gonzalo Lorenzo, netos de Adelina 

Gama

É xulgado o 30 de xullo con outras 55 persoas, 

solicitándose pena de morte para el, para 

Ramón Seoane e para o tamén pontevedrés 

Rogelio González Suárez (9), fuxido desde o 

golpe de Estado e, ata a detención de Alejandro 

Gama e a súa declaración baixo torturas, oculto 

baixo a identidade falsa de Braulio Fernández 
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Portela. Tanto el como Alejandro logran salvar 

a vida, mais non eludir a prisión. Condenan a 

Gama a trinta anos e pasa máis de trece no 

durísimo penal de Burgos. 

A represión sobre a familia aínda había de 

desfacer a vida dunha cuarta irmá: Adelina 
Gama Casalderrey (10). Cando foi do golpe 

fuxiu da represión embarcando ás présas en 

Vigo nun mercante inglés que facía a ruta a Bos 

Aires. Deixaba atrás o seu home, tres fillos e La 

Capilla, un próspero negocio de ultramarinos na 

praza de San Xosé. Demasiadas renuncias para 

manter a calma. Ao chegar tivérona que ingresar 

nun sanatorio mental no que pasaría dous anos. 

Non puido ver ao seu home, Antonio Lorenzo 
Codesido, ata que en 1955 el puido viaxar para 

reunirse con ela.

A FAMILIA MAGDALENA

O exilio arxentino foi tamén o destino elixido 

por varios membros da familia Magdalena 

para fuxir do terror franquista que lle custara a 

vida a Juan Magdalena García (11), destacado 

dirixente da Federación Comarcal Agraria. Juan 

foi asasinado o 10 de setembro de 1936 e deixou 

viúva e descendencia. Tivera a Dolores, Juan e 

Canducho coa súa muller Dolores Castro Ruibal, 
quen ademais achegaba ao matrimonio tres 

criaturas: Manoliño, xa falecido no momento do 

asasinato de Juan, Rosa, que ao igual que o seu 

irmán maior sufría unha discapacidade psíquica, 

e Lola.

A memoria do pobo gardou a especial saña 

empregada no crime. Que fora arrastrado con 

cabalos, que o seu cadáver presentaba cortes 

nos brazos e resina de pino nas mans, como se 

intentara suxeitarse ás árbores. Que lle cortaran 

os xenitais e metéranllos na boca e que estaba 

tan desfigurado que o recoñeceron polas botas. 

Dixéranlle que fuxira pero sabía que non fixera 

mal ningún e como tantos outros confiou en que 

ninguén llo faría a el:

“Os meus pais contaban que cando lle dicían 

de fuxir, o meu avó dicía:

-E por qué vou marchar se teño fillos e eu 

non fixen nada a ninguén? Non teño porqué 

marchar…”

Juan Alvite, neto de Juan Magdalena

Si fuxiron da barbarie os seus irmáns, Severino 
e Ángel Magdalena García acompañados 

polo home da súa irmá Mercedes, Constante 
Estévez Casalderrey. Mercedes Magdalena 
García (12) reuniríase con eles ao ano seguinte, 

acompañada das dúas fillas e o fillo que tivera 

con Constante. En Lérez quedou outra irmá, 

Josefina Magdalena García (13). De alcume As 

Recachas, ambas rexentaban senllas tabernas 

que sufriron as requisas dos golpistas, segundo 

explica o mestre e dirixente da agrupación 

cultural Cedofeita, Xaime Iglesias:

“Josefina tiña a taberna no barrio de 

Casaldorado e facíanlle requisas. Viña o 

camión do exército e collíanlle cousas, como 

9 10
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tamén lle teñen requisado a Mercedes no 

Castelo antes de marchar”.

Xaime Iglesias, mestre e directivo de 

Cedofeita

Nun artigo que Xaime Iglesias e Isidoro 

González Paz publicaron na revista que edita 

a propia Cedofeita seguindo a estela ilustrada 

da parroquia na II República, a veciña de Lérez 

Carmen Blanco Rodríguez, Carme a Perucha, 

explicaba como o seu curmán axudou a 

Mercedes a eludir a extorsión franquista:

“Non coñezo a ninguén que axudase aos 

fuxidos pero meu primo Pepe, cando viu 

3 Bárbara Ortuño recolleu declaracións de Mercedes Estévez no seu traballo El exilio y la emigración 

española de posguerra en Bos Aires 1936-1956.

pasar o camión que lle ía requisar a taberna 

de Mercedes a Recacha, atallou polo medio 

das fincas e escondeu no medio do millo 

toda a mercancía que puido”

Carme Blanco, a Perucha para Cedofeita

Nese mesmo artigo, Carme conta que ao seu 

pai, Joaquín Blanco Roque, déronlle unha tunda 

para que delatase aos fuxidos que se agochaban 

polo monte. Ademais, os falanxistas ofrecéronlle 

ao seu irmán Manolo, que era un cativo, ata un 

peso por calquera pista sobre o seu paradoiro. 

Da vida no exilio dos Magdalena temos datos 

grazas ás entrevistas realizadas polo propio 

Xaime Iglesias e pola historiadora Bárbara 

Ortuño 3 á filla de Mercedes, Mercedes Estévez 

Magdalena. Por ela sabemos que o seu pai e os 

seus tíos fuxiron por Portugal o mesmo día que 

mataron a Juan e foron recibidos en Bos Aires 

por outro irmán Magdalena García, Alfredo, 

que emigrara alá con trece anos. Coa súa 

axuda mercaron un bar e puxéronse a traballar, 

reagrupándose as familias en 1937. Co tempo, 

os seus pais puxeron un negocio propio, un 

“almacén” como se lle chama alá ás tabernas 

con tenda de alimentación similares á que 

Mercedes herdara dos seus pais e pechara tras a 

irrupción dos fascistas na súa vida.

“A miña nai traballaba moito, no negocio, na 

casa, cos fillos (…) ela ocupábase de todo, 

o meu pai tamén pero… pero ela tiña máis 

traballo, mamá ocupábase dos fillos, da 

roupa, de pasar o ferro, de todo! Pero era 

moi forte, era moi traballadora a miña nai, 

tiña moita enerxía para traballar, para loitar”.

Mercedes Estévez Magdalena a Bárbara 

Ortuño

VÍCTOR MOLDES CARRO

Tamén se dedicaba ao sector da alimentación 

13
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outro dos líderes agraristas pontevedreses 

asasinado polos franquistas: Víctor Moldes 
Carro (14). Natural de Campañó pero veciño 

de Lérez, Moldes chegou a ser presidente 

da Federación Agraria Comarcal e ademais 

era directivo da Federación de Comercio en 

representación do sector de ultramarinos. Tiña 

un destes negocios na rúa Charino que lle foi 

incautado. Na campaña das municipais do 36 

dera mitins a favor da Fronte Popular xunto a 

persoeiros como Manuel García Filgueira, que 

ostentaba a alcaldía no momento do golpe; 

Víctor Casas, dirixente do Partido Galeguista; ou 

o gobernador civil de Vizcaia, José Echeverría.  

Nun primeiro momento, Víctor decide fuxir 

pero finalmente entrégase. O historiador Xosé 

Álvarez Castro atopou nos arquivos militares un 

escrito de denuncia no que o mesmo Moldes 

explica que foi unha entrega pactada co xefe 

dos gardas cívicos, Víctor Lis Quibén, quen se 

comprometera a salvarlle a vida a cambio dunha 

importante suma de cartos. O mediador foi o 

cura de Lérez, Leandro del Río (15).

“Don Leandro falou coa miña avoa para que 

lle dixera que se entregara que el o protexía 

(…) O avó andara metido nas palleiras, e 

Manolo e a tía Chicha ían pola noite levarlle 

comida”

Loli Moldes, neta de Víctor Moldes 

4 Pepe Moldes Ruibal.

Moldes presentouse ante o cura, que lle deu 

acubillo no mosteiro uns días, ata a súa entrega 

aos cívicos o 12 de setembro. Leandro del Río 

participará tamén na entrega doutros dous 

lerezáns: Albino Sánchez, o Perrita e Castor 

Pérez Peón, o Labaradas. Só este último logra 

salvar a vida. O Perrita e Moldes son fusilados o 

17 de abril de 1937.

Víctor Moldes deixou viúva, Elisa Ruibal Cons 
(16), catro fillos e unha filla. Tres dos varóns, 

Victoriano, Pepe e Ramiro, foron á guerra, aínda 

que só Victoriano estivo na fronte de batalla e 

segundo o seu fillo Fernando “protexido por un 

militar que coñecendo o que lle pasara ao seu 

pai, coidouno un pouco”. O outro fillo de Víctor, 

Manolo, que aínda non cumprira os dezaoito 

anos cando quedou orfo, fuxiu a Montevideo 

a través de Portugal e co tempo viaxou onda 

el o resto da familia. De feito, a viúva de Víctor 

Moldes (17) faleceu alá aínda que os seus restos 

foron repatriados para que puidera descansar 

xunto ao seu home no cemiterio de Lérez.

“A avoa nunca falaba do que pasara pero nós 

sempre o soubemos polos nosos pais (…) O 

meu pai 4 lembraba ir á illa de San Simón ver 

ao avó e o único que facía era tocarlle a man. 

O avó metía os dedos nun buraco que había 

na porta e papá tocáballe os dedos”

Loli Moldes, neta de Víctor Moldes

Tamén os fillos de Víctor Moldes, agás Manolo, 

14
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acabarían regresando a Pontevedra e tanto 

no exilio como na vila natal abrirían negocios 

similares ao furtado ao seu pai polo fascismo.

“Cando matan ao avó, os irmáns póñense 

a traballar nun comercio de ultramarinos. 

Victoriano con Toribio Prieto e o meu pai  

con Rafael Prieto. Cada fillo traballaba cun 

irmán. A xente ía coa cartilla e despois de 

todo o que pasaran, o meu pai sempre lles 

daba un pouquiño máis… A xente dicíame 

que grazas a papá pasaran un pouco menos 

de fame. Despois xa foi cando marchou a 

Montevideo”

Loli Moldes, neta de Víctor Moldes

EXTORSIÓNS ECONÓMICAS

Para o historiador Xosé Álvarez Castro o caso 

de Víctor Moldes é un bo exemplo da extorsión 

económica que en moitos casos soportaron 

as familias de xeito paralelo ao drama do 

asasinato ou o cárcere. No seu artigo Morte, 

tortura e corrupción. Os “cívicos” en Pontevedra, 

publicado no libro Os nomes do terror, Álvarez 

explica que é estando xa condenado a morte 

cando Moldes presenta ante a autoridade militar 

o escrito de denuncia no que relata que Leandro 

del Río propuxéralle para garantir a súa vida 

ofrecerlle a Lis, “polos gastos ocasionados na 

persecución”, a cantidade de mil pesetas, que é 

entregada ao sacerdote polos fillos de Moldes. 

Posteriormente ampliarán esa cifra con outras 

duascentas entregadas persoalmente a Víctor 

Lis. 

A denuncia abre unha investigación, na que 

se proba que tamén fora por mediación do 

cura e con cartos de por medio, a entrega do 

Labaradas e o Perrita, así como doutros veciños 

de Tomeza, Marcón ou Salcedo. Pero o auditor 

propón o sobresemento, baseándose en que 

descoñece qué fixeron cos cartos, é dicir, se 

quedaron con eles ou os entregaron “á causa 

nacional”. 

Á extorsión económica crece no caso de Moldes 

coa incautación dos bens para facer fronte ás 

multas recollidas na mesma sentenza que o 

condena a morte. É dicir, ademais de chorar o 

seu fusilamento, a súa familia herda a “débeda” 
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da sanción imposta polos golpistas, que se salda 

coa incautación do negocio familiar. O mesmo 

ocorre no caso da familia Gama, á que se lle 

impoñen fortes multas e se lle incautan os seus 

ultramarinos. 

A FAMILIA SÁNCHEZ CASALDERREY

Para saír adiante, algunhas mulleres acoden 

ao estraperlo. É o caso da lerezá Carmen 

Casalderrey, viúva de Albino Sánchez Leiro, o 

Perrita (18), quen como Moldes entregouse aos 

cívicos por mediación de Leandro del Río, sendo 

ambos fusilados o mesmo día. 

Albino Sánchez entregárase o 11 de setembro 

de 1936. Segundo conta Pontevedra nos anos 

do medo, tomara parte activa na defensa que 

da II República se realizou no goberno civil nos 

días inmediatamente posteriores ao golpe de 

Estado e, tras triunfar este, andou agochado 

polo monte, aínda que se achegaba moito ver á 

familia:

“Cando o golpe estivo agochado pero ía 

moito ver os nenos. Foron facer rexistros 

pero cando petaban na porta el deitábase co 

fillo. O fillo por arriba e el por abaixo”. 

Dolores Agulla, nora de Carmen Casalderrey

A mediación de Don Leandro fai que se 

entregue e horas antes de ser fusilado na 

Avenida de Bos Aires, casa con Carmen 

Casalderrey Dios, a Lanuda (19), con quen tiña 

un neno de sete anos, Francisco, e unha nena de 

tres, Mucha. O fillo estivo presente na voda dos 

pais:

“Estaba na voda, ao lado deles. A nai díxolle: 

‘Vente, Paquiño, vente filliño, vente que van 

matar ao teu pai’. Rematou a firma e xa o 

subiron ao camión para matalo. O meu home 

acompañou á nai ata a ponte do Burgo,  alí 

viron pasar o coche que o levaba a Monte 

Porreiro e logo sentiron os tiros”.

Dolores Agulla, nora de Carmen Casalderrey

A familia lembra que os reos ían cantando a 

Internacional e coreando vivas á República. A 

última vez que viu ao fillo, Albino entregoulle 

dúas cousas:

“Deulle a chaqueta como recordo e tamén 

sete pesetas para que comprara unha 

bicicleta e non tivera que ir andando cando 

fora velo ao cemiterio”.

Mari Paz Sánchez, neta de Carmen 

Casalderrey

A Carmen deixoulle unha fermosa carta (20) 

onde lle pide que non críe no odio a Mucha e 

Francisco pero que cando sexan maiores lles 

diga quen foron os asasinos do seu pai.

Tras o seu fusilamento, Carmen non volveu 

pisar a igrexa onde o cura asegurara que de 

entregarse, salvaríalle a vida. Sen embargo, 

coa primeira paga de viuvez que cobrou, xa en 

democracia, mercou un crucifixo ademais do 

anel de casada que non tivera na voda. Foron 

tempos difíciles. Ata o día que casou e enviuvou, 

Carmen traballou no agro pero a partir de aí, 

meteuse no estraperlo para sacar adiante a 

familia:

“Primeiro andou ela ao estraperlo con 

Portugal e logo as irmás e as sobriñas. De 

Portugal a Salvaterra viñan andando pola vía 
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do tren e cando ventaban aos carabineiros, 

agochábanse… Traían café, azucre, pastas, 

aceite e ían vendelos pola aldea, por Lalín… 

Cos cartos que gañaban mercaban alí porco 

e costelas de vaca para traer á casa, así que 

famiña non pasaron”

Dolores Agulla, nora de Carmen Casalderrey

Carmen logrou afastar a fame da familia pero 

non foi doado e tanto ela como a súa irmá, 

Matilde Casalderrey Dios, pasaron polo cárcere 

ata dúas veces: na primeira, colléronas metendo 

desde Portugal moedas de prata e na segunda, 

xa en xuño de 1948, a Garda Civil fixo un rexistro 

no autobús no que transportaban alimentos 

de contrabando á feira da Estrada. Segundo 

conta Álvarez Castro, cando os axentes incautan 

a mercadoría iníciase unha liorta e as irmás 

acaban presas xunto a outras dúas mulleres: 

Rosalía Goris e Isaura Pazos Campos (21), 

tamén viúva do loitador antifranquista Hixinio 
Carracedo Ruzo (22), asasinado na Estrada o 

28 de novembro de 1938, despois de burlar a 

persecución dos fascistas durante máis de dous 

anos. 

O mesmo día da batida na que lle deron morte, 

meteron no cárcere a Isaura coas súas dúas 

criaturas e á súa nai, Josefa Campos Plaza, 

ademais da nai e as irmás de Higinio: Manuela 

Ruzo e Celia e Berta Carracedo, que tiñan vinte e 

dezaseis anos respectivamente. Tamén detiveron 

ás súas veciñas: Filomena Coto, Francisca 

Domínguez e as irmás Benedicta e Mercedes 

Castro Torrado, acusadas todas elas de axudar 

aos fuxidos. As detencións completáronse nos 

días seguintes co traslado ao cuartel das tamén 

irmás Rosario e Laura Porto Mariño e de María 

Silva Rodríguez: O delito: terlle prestado cartos 

a Isaura cos que alimentar a familia durante o 

agocho de Hixinio.

Isaura foi condenada a doce anos, e estivo o 

que durou a reclusión no cárcere de Pontevedra. 

O seu fillo Hixinio, que tiña sete cando quedou 
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orfo, foi internado nun hospicio, e a súa filla 

Margarita, que nacera en 1934, viviu durante uns 

anos con Adela Velasco, unha veciña de Poio 

que coincidiu con Isaura no cárcere mentres 

cumpría condena por unha liorta de marisqueo. 

Cando Isaura acadou a liberdade, decidiu 

non volver á Estrada e ficou para sempre en 

Pontevedra, sacando a familia adiante grazas 

ao estraperlo. Tras a súa morte foi enterrada no 

cemiterio de Lérez. Aínda hoxe a súa familia non 

sabe onde foi sepultado o corpo de Hixinio.

“Eu vino morto. Estaba coa cabeciña... Ti 

sabes que pola parte de atrás da miña tía 

María, ou a tía del, a irmá da miña avoa, 

había como un patio alí cuns piornos? Por 

atrás diso pasaba un carreiro de auga, e a 

mala sorte del foi que non había millo alí… 

Estaba alí tirado e coa cabeza metida así no 

regueiro… Era moi pequeno para ver esas 

cousas pero quedoume gravado”

Hixinio Carracedo, fillo de Isaura Pazos

TRES ALBANEIS NA LISTA DAS VÍTIMAS 
MORTAIS

Faustino Gama, Juan Magdalena, Víctor Moldes 

e Albino Sánchez, o Perrita non foron os únicos 

veciños de Lérez asasinados tras o golpe. Os 

fascistas tamén pasearon a Andrés Rey Rey e 

executaron a Manuel Dios Costado, nacido nesta 

parroquia aínda que residente en Gatomorto 

(Xeve) desde o seu matrimonio. Ambos eran 

albaneis.

Por Álvarez Castro sabemos que Andrés Rey 
Rey foi asasinado, xunto a outros compañeiros, 

o 5 de setembro de 1936 durante un suposto 

traslado ao cárcere de Caldas de Reis, usando o 

falso pretexto de que pretendían fuxir.

Manuel Dios Costado tiña 39 anos. Foi 

fusilado o 2 de decembro de 1936 na Caeira, 

no quilómetro 1 da estrada de Campañó, tras 

ser condenado a pena de morte no Consello 

de Guerra celebrado o 20 do mes anterior. 

Candidato no 33 polo Partido Comunista, foi 

acusado de participar no reparto de armas ás 

milicias así como de “coaccionar” aos obreiros 

para participar en folgas. 

A estas mortes hai que sumar á do tamén 

albanel José Rey Rodríguez, que falece de 

enfermidade en maio de 1939 na prisión de 

Burgos, onde cumpría condena desde xaneiro 

de 1937. 

A REPRESIÓN SOBRE O MAXISTERIO

Xunto aos asasinados é de xustiza lembrar 

ás persoas da parroquia que sufriron outras 

tipoloxías de represión, como a exercida sobre 

o maxisterio. A II República tiña claro que a 

instrución era a mellor arma para loitar contra 

a desigualdade e por iso os golpistas, na súa 

procura de manter as prebendas das clases 

altas, puxeron no seu punto de mira non só a 

agrupacións culturais como Juventud Lerezana 

senón tamén, e sobre todo, ao maxisterio. No 

seu artigo Escola e mestres de Lérez publicado 

por Cedofeita, Xaime Iglesias recolle o caso de 

José Ferro Cerviño, mestre da escola unitaria de 

nenos, popularmente coñecida como a escola 

da Porta do Sol. Nela exerceu entre 1934 e 1952, 

agás o período comprendido entre agosto e 

decembro de 1936, no que foi suspendido de 

emprego e soldo.
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Paralelamente á represión contra os mestres 

e as mestras que encarnaban os valores da II 

República, o franquismo levou a cabo “unha 

visibilización da volta aos valores da España 

tradicional, mediante unha serie de actos de 

alto simbolismo, como foron as reposicións 

do crucifixo (23) nas escolas”, tal e como 

conta Álvarez Castro no artigo A reposición 

dos crucifixos nas escolas do seu blog. No seu 

relato do sucedido en Lérez atopamos un novo 

apoio ao franquismo de Leandro del Río, un dos 

actores principais da cerimonia que se celebra 

en setembro de 1936:

“Para un relato máis polo miúdo dos actos 

pode servirnos o celebrado na parroquia 

de Lérez: asiste o capitán de artillería señor 

Sánchez Cantón en representación do 

comandante militar, o alcalde Becerril e 

outras personalidades. O cura, don Leandro 

del Río, celebra unha misa conventual e 

o sacerdote e mestre nacional D. Jorge 

Vázquez (logo inspector e membro da 

comisión depuradora do maxisterio) 

pronuncia unha homilía alusiva ao acto  

‘siendo muy elogiada por la belleza y ternura 

de sus conceptos’(Diario de Pontevedra, 

9-9-36). O altar maior ten unha garda de 

honra a cargo da Garda Cívica, requetés e a 

súa sección infantil de pelayines.

Bendice o crucifixo don Leandro que 

dirixe unhas palabras aos asistentes. A 

procesión dende o templo á escola da Porta 

do Sol, está presidida polas autoridades 

participando centos de persoas, a cruz é 

levada polo coadxutor Juan Rivas. Chuvia 

de flores e vivas a Cristo-Rei, a España e ao 

exército.

A mestra, Dª Fina Torrado, le unhas páxinas:

‘Gracias, nobles y valerosos señores jefes 

y oficiales del Ejército, por haberme 

proporcionado esta hora de íntimo contento. 

He pasado muchos meses trabajando entre 

tinieblas como el marino que ve ocultarse 

la estrella polar. Hoy vuelve a brillar sobre 

nuestras cabezas para señalarnos el camino 

de la fe y de la patria. Que ninguna nube 

de impiedad vuelva a separarla de nuestras 

miradas. Que el crucifijo bendito sea la égida 

de la maestra y de las alumnas y que pronto 

lo veamos reinar en una España, redimida y 

feliz por la paz y el trabajo. Soy mujer, soy 

española, soy un insignificante miembro del 

magisterio. Por cada uno de estos títulos, un 

voto de gracias, señores. Por los tres juntos, 

¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Siempre 

España!’

A continuación fala o capitán Sánchez 

Cantón (militar con especial protagonismo 

no levantamento de xullo na capital) e, de 

novo, o cura don Leandro. No desfile para 

bicar o crucifixo e a bandeira, repártense 

recordatorios. Unha festa ‘como no la 

recuerdan parecida las personas más 

ancianas de Lérez y que dejará en el alma de 

cuantos la presenciaron un recuerdo de los 

que jamás se borran’.”

Fragmento do artigo de Xosé Álvarez Castro

Tamén exerceu en Lérez, no entón colexio de 

Pedra Picada, a mestra represaliada Nieves 
Adrio Sobrido (24). Chegou en 1972, coa 

concentración escolar, desde o seu centro de 

Couso, en Xeve, e chegou a ser subdirectora 

ademais da encargada do material da biblioteca. 
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No momento do golpe de Estado Nieves 

exercía en Ponteareas pero foi separada das 

aulas durante dez anos e tivo que manterse 

durante semanas agochada en Vilagarcía, na 

casa da súa familia materna, para evitar maiores 

represalias. O seu pai, o tamén mestre Germán 
Adrio Mañá (25), foi fusilado o 12 de novembro. 

Era socialista, estaba sindicado na UXT e fora 

concelleiro, ao igual que o home de Nieves, 

Manuel Gamallo Lois, que formara parte da 

corporación municipal de Cerdedo. En 1936, 

Gamallo, que traballaba como practicante no 

sanatorio de Amancio Caamaño, tamén fusilado 

o 12 de novembro, foi condenado a cadea 

perpetua. Acadou a liberdade en 1941 tras pasar 

polos cárceres de Pontevedra, San Simón e San 

Cristóbal. Nin el nin Nieves falaron nunca coas 

crianzas do que lles pasara:

“Cando nós eramos pequenos, os meus pais 

falaban entre eles, collían a prensa e facían 

comentarios, pero sempre entre eles. A nós 

tíñannos afastados das malas vivencias que 

sufriran. Non soubemos o que lle pasara 

ao meu pai ata o día que morre e chega un 

home que traballara con el no hospital de 

Caamaño a darlle o pésame á miña nai e 

empeza a contar as penalidades que pasaran 

en Pamplona. Contou que un día chegaran 

ao hospital e levaranos a todos presos, e que 

día tras día estaban no penal agardando a 

ver a quén lle tocaba hoxe ser paseado...”

Nieves Gamallo, filla de Nieves Adrio

CASTOR PÉREZ PEÓN, O LABARADAS

Á hora de falar de represión tamén é necesario 

facer mención as persoas de Lérez que pasaron 

polos cárceres franquistas, entre elas, Castor 
Pérez Peón, o Labaradas, outro dos veciños que 

se entregou a Leandro del Río como paso previo 

a quedar baixo o poder dos cívicos. Pero como 

xa dixemos, Castor tivo máis sorte que Albino 

Sánchez e Víctor Moldes, e logrou salvar a súa 

vida, non sen antes entregar unha boa suma de 

cartos a Víctor Lis. 

Álvarez Castro explica que estivo agochado na 

casa da súa sogra, en Vilagarcía de Arousa, e 

que logo regresou a Lérez para entregarse a Lis 

por mediación do cura. Póñeno en liberdade 

pero aos 15 días volve ser detido. A súa muller, 

Dolores García, que daquela tiña 24 anos, 

prégalle pola súa liberdade ao xefe dos cívicos 

e volven soltalo mais aos dous meses é detido 

e xulgado. A súa familia pide cartos para facer 

fronte á extorsión de Lis pero non logran que 

llos presten e vense obrigados a vender unha 

veiga do pai de Dolores moi por debaixo do seu 

prezo. O comprador aprovéitase da situación e 

dálle menos da metade do seu valor para que 

poidan entregar a Lis 800 pesetas. A memoria 

oral recolle que tamén os pais de Castor 

venderon boa parte das súas propiedades para 

salvarlle a vida.
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Por Álvarez Castro sabemos que tamén sufriu 

represión económica, aparecendo no expediente 

da comisión de incautación de bens, o mestre 

Manuel Buján Rivas, que aínda que nacera en 

Castellón era veciño de Lérez. Os golpistas 

deteñen ao seu irmán, César Buján Rivas, e 

a Manuel, que en 1936 ten 22 anos, chegan 

a condenalo a morte tras incluílo na mesma 

causa que a Victor Moldes, Albino Sánchez ou 

os tamén pontevedreses Claudio Magdalena 

e Constantino Gómez. Magdalena e Gómez, 

que era mestre como Buján, son fusilados 

xunto a Moldes e o Perrita o 17 de abril, pero el 

logra salvar a vida e, segundo algunhas fontes, 

embarca en Vigo no buque Cabo de Hornos para 

exiliarse na Arxentina. 

ROGELIO BUGALLO OROZCO

Fronte ao infame proceder dos represores, 

destaca a honorabilidade de lerezáns como o 

capitán de enxeñeiros Rogelio Antonio Bugallo 
Orozco (26), de 34 anos. Un dos militares 

galegos que cumpriu co seu xuramento de 

fidelidade á II República era desta parroquia 

pontevedresa, aínda que por razón do seu cargo 

como capitán de rexemento de Transmisións 

do Pardo residía en Madrid. Por Álvarez Castro 

sabemos que o golpe colleuno pasando en 

Lérez uns días de permiso antes de comezar as 

vacacións no balneario de Guitiriz. Ante as novas 

da sublevación en África tenta comunicarse 

cos seus superiores a través do Goberno Civil 

mais non o logra. Xa triunfante o golpe en 

Galiza, mantén o seu compromiso co goberno 

lexítimo e non se presenta antes as novas 

autoridades golpistas ás que deixa claro que 

non secunda a sublevación. O 27 de xullo recibe 

unha orde da autoridade militar pero négase a 

presentarse, respostando co seguinte escrito: 

“No perteneciendo a tropas insurrectas no me 

presentaré en esa Comandancia más que en 

calidad de arrestado o para restablecer el orden 

público”.

Inmediatamente é detido e instrúeselle causa 

militar. Acúsano de inxurias ao exército e 

institucións armadas, e de desobediencia. Aínda 

así, durante os interrogatorios mantén a súa 

firmeza e afirma considerar tropas insurrectas a 

“todas aquellas que están en contra del gobierno 

formado legalmente con el apoyo de las 

Cámaras y por las leyes vigentes en el País”.

É tal a súa firmeza contra os golpistas que, 

probablemente a petición da familia para 

salvarlle a vida, solicítase a dous capitáns 

médicos que lle fagan probas psíquicas. Sempre 

por Álvarez Castro sabemos que o informe, que 

conclúe a súa absoluta normalidade, recolle 

que “razona con lógica, tiene concepto exacto 

de la honorabilidad y de la justicia, conserva en 

su totalidad la memoria actual y retrógrada y a 

todas cuantas preguntas se le hacen contesta tal 

y como podría hacerlo la persona más sensata y 

normal”.

O 30 de outubro celébrase un consello de 

guerra e é condenado a un ano por inxurias e a 

tres anos e un día por desobediencia. Ademais é 

suspendido do seu cargo e separado do servizo.  

Lérez tamén foi o berce da irmá de Rogelio, 

Carmen Bugallo Orozco, pioneira na 

incorporación das mulleres aos estudos 

universitarios. Carmen Bugallo viviu entre 1932 

e 1935 na Residencia de Señoritas de Madrid, 

onde realizou a carreira de Filosofía e Letras. 

Logo exercería como profesora de Filosofía no 

Instituto de Pontevedra, onde tamén impartía 

clases de Ciencias Naturais o seu home, o 
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catedrático Mariano García Martínez, un dos 

mestres máis queridos da cidade, quen tamén 

sufriu a crueldade da represión franquista na súa 

pel e na da súa familia.  

XOSÉ MANUEL ARRIBAS HERMIDA

Tamén nacera en Lérez Xosé Manuel Arribas 
Hermida (27), quen no momento do golpe era 

alcalde en Meis. O seu irmán Luciano fora un 

dos fundadores da Juventud Lerezana e a súa 

irmá Sofía era dona da panadería La Lerezana, 

“persoa moi querida na parroquia pola súa 

bondade e axuda prestada aos veciños”, explica 

o investigador Celso Milleiro.

Como Luciano, Xosé Manuel Arribas tamén era 

unha persoa moi vinculada ao asociacionismo e 

de feito en 1936 era o presidente da agrupación 

A Fraternidade Obreira de Labregos do Meis que 

seica el mesmo fundara. Por iso, cando o 16 de 

febreiro gaña as eleccións municipais a Fronte 

Popular, os seus dirixentes, moi vinculados 

á agrupación, pídenlle que asuma a alcaldía. 

Milleiro explica que tras o golpe é detido, 

permanece recluído en Cambados e Pontevedra 

e xunto a outra xente do Salnés é xulgado o 

5 Datos contidos no blog Meis caderno de Bitácula, coa colaboración de Celso Milleiro e Mario Gallego.

14 de abril de 1937. Acúsano de comunista e 

condénano por “auxilio á rebelión” a máis de 17 

anos. Cumpre condena na illa de San Simón e 

no penal navarro de San Cristóbal, participando 

na famosa fuga do 22 de maio do 38. É detido 

e por participar na fuga sometido o 28 de 

setembro de 1938 a un novo Consello de Guerra. 

Condénano pero apenas dous anos despois, o 13 

de setembro de 1940 regresa ao seu domicilio 

de Meis en réxime de prisión atenuada, non 

acadando a liberdade definitiva ata agosto de 

1966 5.

A súa posta en liberdade non o libra da 

persecución falanxista, segundo explica o veciño 

de Meis, Isidro Dios:

“Cando veu do cárcere había un falanxista, 

unha besta que lle chamaban Serafín e era 

alcalde de barrio, que todos os días ía por 

Pepe para pegarlle unha tunda. (…) Era máis 

forte que Pepe e todos os días ía por el, todos 

os días. Eu era rapaz e dábame pena”.

Isidro Dios, veciño de Meis

Na memoria da veciñanza de Meis gardouse que 

foi a muller de Pepe, Melania Martínez Martínez 
(27), quen parou os abusos enfrontándose ao 

falanxista. 

“Foi un comentario público. Din que foron un  

dia Melania e Pilar, que era unha das fillas. 

Foron por el que se o collen, mátano.  

El estaba na casa e nin saíu pero deixou ao 

Pepe tranquilo”.

Isidro Dios, veciño de Meis

No momento do golpe, Melania tiña 27 anos 

e catro criaturas: tres fillas (Camila, Pilar e 

Chicha) e un varón (Pepe) de entre dous e oito 

anos aproximadamente. Segundo explica o 

investigador José Luis Lede Abal, era filla de 

solteira de Camila Martínez Martínez, e foron a 

súa nai e unha tía, Peregrina, as que lle axudaron 

a saír adiante, algo nada doado:
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“Vivían do campo e ata non tiñan moito 

terreo así que se dedicaban a andar ao 

xornal. Ían sempre as tres xuntas”

Isidro Dios, veciño de Meis

A FAMILIA ARGIBAY (28)

Tampouco foi fácil para Teresa Pérez Magdalena 

manter a cinco criaturas tras o encarceramento 

do seu home, José Argibay García. Alcumado 

Catelo, este albanel de Lérez foi acusado 

de facer rexistros para buscar armas na súa 

parroquia e en Cerponzóns e segundo a súa 

familia, era membro da Sociedade Agraria. 

Aínda que finalmente foi absolto, José pasou 

preto de dous anos no Lazareto de San Simón. 

“Pasamos moita fame. A miña nai era 

costureira pero deixou de traballar porque 

tiña que ir atender o meu pai ao Lazareto. 

Ía todos os días velo para saber se estaba 

dentro ou se xa o levaran esa noite. Tiña 

medo de que o mataran”

 José Argibay Pérez, fillo de José Argibay 

García

Tamén estivo detido o lerezán Teodoro Vázquez 
Fernández, o da Furona, do que por Álvarez 

Castro sabemos que foi condenado “por 

rebelión militar” a doce anos e un día. A Garda 

Civil acusouno de ser “de ideal comunista 

propagandista” e de concorrer sempre ás 

manifestacións coa gravata vermella, ademais 

de indicar que participou nas “revoltas” de xullo 

do 36.

MARÍA LUISA RODRÍGUEZ PEREIRA, A 
CHINITA

E non se pode falar de represión en Lérez sen 

nomear a María Luísa Rodríguez Pereira (29), 
de alcume A Chinita, detida e rapada pola 

súa defensa da II República. Nacida o 14 de 

setembro de 1917, cando foi do golpe aínda 

non cumprira os vinte anos pero segundo a súa 

filla, Clara López Rodríguez, xa levaba tempo 

implicada politicamente:

“A miña nai era de boa familia pero o seu pai 

pediu cartos a un prestamista, que daquela 

non había bancos, e acabou quedándolle 

con todo. Ela era modista e desde moi nova 

militou nas Xuventudes Socialistas. Tras o 

golpe estivo detida ata tres veces. Levárona 

á Escola Normal, rapárona e sempre contaba 

que andaba chea de piollos e que chegou a 

pesar vinte e nove quilos”.

Chicha López, filla de María Luisa, a Chinita

A filla de María Luísa explica que a súa avoa, 

Rosalía Pereira, que tamén tivo preso ao seu 

fillo José Rodríguez Pereira ata 1940, tivo que 

pagar unha importante suma de cartos para 
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sacar do cárcere a filla, que nunha ocasión e 

debido ao seu mal estado de saúde pola perda 

de peso, foi excarcerada para o seu inmediato 

ingreso no hospital.

“A avoa sacábaa pero, ao pouco, xa viñan 

buscala para metela de novo presa. Ela 

sempre mantivo as súas ideas e cando 

chegou a democracia, votou sempre á 

esquerda.”

Chicha López, filla de María Luisa, a Chinita

A SOLIDARIEDADE FEMININA

As mulleres sufriron tamén a presión levada 

a cabo polos cívicos na procura de fuxidos, 

pois foron fundamentalmente elas as que lles 

procuraron acubillo ou lles levaron comida ao 

agocho. Na memoria de Lérez quedou gravada 

a solidariedade prestada por Josefa a Xebeira 

e a súa nai a moitos escapados como Albino 

Sánchez O Perrita, ao que levaban comida. 

Tamén lla levou Dolores García González, a 

Cañota (30) durante o tempo que estivo metido 

nun canaval preto da súa casa, aínda que 

segundo explica a súa filla, non sen temor:

“Preto da casa había un canaval e O Perrita 

agochouse alí. A miña nai leváballe comida e 

dicíalle: 

-Aiii, marcha de aquí, home, que nos 

comprometes!

Porque se sabían que o ocultaban…”

Esther Casalderrey, filla de Dolores García

Polo apoio ao bando republicano foron detidos 

dous irmáns do home de Dolores, Ángel e 
Claudio Casalderrey Tilve, este último por unha 

discusión sobre política xa mediada a ditadura. 

Tamén o seu propio pai, Ramón García, que 

segundo a súa neta estivo un tempo agochado 

entre os metoucos de millo. Os cívicos foron á 

súa casa na procura del e de Teodoro Vázquez, 

o da Furona, mais non chegaron a rexistrarlla 

grazas á beleza da filla de Ramón, Consuelo 

García (31), a quen, pola súa semellanza coa 

actriz Marlene Dietrich, alcumaban Marlén. 

Así o conta Xosé Álvarez Castro no seu artigo 

Sobrevivintes. A represión sobre as mulleres en 

Pontevedra, publicado no libro Do gris ao violeta:

“Algunha vez, a presenza dunha muller 

salvoulle a vida a un perseguido; hai un 

tempo contáronme o caso de Marlén, 

que era unha moza con moito parecido 

a Marlene Dietrich, de aí o alcume. Certo 

día, de madrugada, os ‘cívicos’ foron á súa 

casa buscar ao pai. As mulleres da casa 

asomaron á porta cheas de medo. Quen 

mandaba o grupo, coñecido ‘donjuán’ 

pontevedrés, recoñeceu a unha das rapazas 

con quen bailara algunhas veces: Marlén 
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vives aquí?. Ao responderlle que si, ordenou 

marchar, despois de collerlles un paraugas para 

resgardarse da choiva”.

Xosé Álvarez Castro en Do gris ao violeta

A solidariedade da familia da Cañota cos fuxidos 

chegou da outra beira do océano:

“Os meus tíos emigraran a Arxentina e desde 

alí mandaron unha carta dicindo que non 

buscaran a Manolo, o dos Gama, porque estaba 

con eles alá. Como andaban detrás del, eles 

mandaron a carta dicindo que xa marchara 

pero que va… estaba agochado no faiado da 

súa casa”

Esther Casalderrey, filla de Dolores García

A FAMILIA ABILLEIRA

Tamén tiña moita relación cos Gama a familia 

Abilleira, e os cívicos foron ata tres noites 

rexistrar a casa que Dolores Abilleira Casalderrey 

compartía con outras sete mulleres, dous nenos e 

dúas nenas: as tres irmás, catro fillas e xa netos e 

netas, por se os tiñan agochados elas:

“Sospeitaban delas pero a miña nai nunca me 

dixo que fora verdade. Sospeitaban que podían 

acubillar aos Gama porque se levaban ben con 

eles. Cando soltaron a Alejandro, con cincuenta 

e pico anos, eu fun velo coa miña nai, a señora 

Lola a Miñoca e a señora Amparo. Dixeron: 

‘Que vén Alejandro, que vén Alejandro’ e eu era 

pequeniño e fómolo visitar, que estivera preso 

en Santoña non sei cantos anos”.

Benigno García, fillo de Mercedes Casalderrey 

Para Benigno García, neto de Dolores Abilleira, o 

peor non foron os rexistros dos primeiros tempos 

logo do golpe senón a fame longa que trouxo a 

posguerra:

“O problema máis gordo na casa non foi a 

guerra en si senón o carallo que veu despois: a 

fame. A posguerra foi dura de carallo. Na miña 

familia, a guerra ben… pero a fame… A xente 

pasounas canutas.”

Benigno García, fillo de Mercedes Casalderrey 

Tanto é así que as mulleres da familia non só 

loitaron contra a súa fame senón que intentaron 

axudar a evitar a doutra xente: 

“Non se podían dar alegrías ao corpo pero 

cando cocía o forno na casa da miña nai, 

levábase un cacho de bóla de pan á xente, 

porque na casa da miña nai pasábase mal pero 

na dalgúns veciños pasábase peor. A laceira 

que se pasou aí no Castelo despois da guerra 

foi negra, eh?”

Benigno García, fillo de Mercedes Casalderrey 

Mercedes Casalderrey Abilleira, filla de Dolores, 

aínda estaba solteira cando foi da guerra. Casou 

con 37 anos, logo de trece sendo moza de 

Benigno García. E o único fillo chegou cando ela 

xa tiña 38 e o seu home 52.

“Son serodio e vinculeiro. Xa non contaban 

comigo. Ao meu pai houbo que levalo obrigado 

á igrexa e non entrou. Casounos don Leandro 

no claustro porque el se negaba a entrar na 

igrexa. Díxolle a don Leandro: ‘ou me casa 

fóra ou non caso’, e el casounos debaixo do 

claustro”.

Benigno García, fillo de Mercedes Casalderrey

Cando fora do golpe, Benigno era tesoureiro 

do Sindicato da Construción e andou un par de 

días polo monte aproveitando que era cazador 

e coñecía o Vao como a palma da man. Durmiu 

alí dúas noites, logo baixou e non lle pasou nada. 

Aínda que solteiro, daquela xa era mozo de 

Mercedes. O franquismo silenciou as ideas, sen 

embargo, el non claudicou. Nin entrou na igrexa 

nin permitiu que o seu fillo asumise o postulado 

ideolóxico que o sistema impuña:

“Cheguei un día a casa cuns impresos:



-Papá, asíname aquí que quero ser da OJE.

A OJE estaba onde está agora a escultura do 

Ravachol, e había unha saliña con xogos para 

a rapazada. Cheguei á casa, con doce anos ou 

por aí e unha ilusión tola: 

-Cómo???

Meteume un rollo!!! A partir de aí foi que 

o meu pai empezou a falarme do réxime e 

escoitabamos xuntos Radio Pirenaica. Aquel 

día eu fora cunha ilusión enorme e meteume 

unha… Empezou a contar do franquismo e 

eu empecei a ter conciencia, que se non me 

contan igual non a teño. Cantos por aí, por non 

contarlle non teñen conciencia.”

Benigno García, fillo de Mercedes Casalderrey

Tras o golpe, aquela Lérez adiantada ao seu 

tempo, pioneira no movemento asociativo agrario 

e cultural, que ata tiña entidade financeira propia, 

quedou convertida polo franquismo nunha 

parroquia obrigada a calar na que Benigno García, 

que xa lle concedera ao réxime casar nunha igrexa 

na que non cría mais sen entrar nela, escoitaba ás 

agachadas a Radio Pirenaica co seu fillo serodio 

e vinculeiro, mentres Mercedes, a súa muller, que 

logo dos rexistros e o estraperlo non quería máis 

lerias, pregáballes: Ai meu Deus, poñédeme a radio 

baixiña!!!!
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