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O pasado dos perseguidos e dos excluídos debe ser  
recuperado, porque nada do que aconteceu é un asunto  

cancelado. Nin sequera os mortos están seguros diante  
do inimigo vencedor, un inimigo que nunca deixou de vencer.

Walter Benjamin





LIMIAR
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É mais fácil impor as 10 ou 12 horas de trabalho aos  
operários da indústria automóvel, se eles não souberem, se se lhes 
apagar a memória dos rios de sangue que correram para a classe 
operária europeia conquistar a jornada das 8 horas de trabalho.

Fernando Rosas

O inventario de lugares comúns admitidos sen apenas discu-
sión é farturento no que respecta ás xentes de mar. Un dos 
estereotipos máis frecuente, acotío cultivado non só nos am-
bientes populares senón tamén en sectores autodenominados 
ilustrados, é o de que os mariñeiros son persoas individualistas 
e refractarias a todo tipo de asociación e organización. Esque-
cen os que así opinan, ás veces interesadamente por canto son 
dalgún xeito beneficiarios de que a xente de mar non se xunte 
para defender os seus dereitos, que os agrupamentos para o 
traballo máis ou menos colectivo no mar (as chamadas «com-
pañías») veñen de moi lonxe no tempo e que o asociacionis-
mo mariñeiro na beiramar galega foi vizoso, quer no Medievo, 
quer no período anterior á Guerra Civil española. 

Neste último caso, a memoria colectiva dos «vencidos» 
ou dos «oprimidos», como se queira, esvaeceuse case que por 
completo mercé á sanguenta e «memoricida» Ditadura xurdida 
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tras o golpe militar de 1936, suplantada en boa medida pola 
memoria xestionada e mediatizada polo franquismo sedicente 
e impune, pola Patronal e outras elites conservadoras operati-
vas nas poboacións do litoral entre as que cabe salientar a Igre-
xa Católica; memoria dos «vencedores» que non tivo ningún 
problema en se transmitir durante o réxime franquista. Pero 
iso non xustifica que as numerosas experiencias de traballo e 
loita en común desenvolvidas ao longo do tempo non formen 
parte do patrimonio, do «imaxinario colectivo», dos traballa-
dores e traballadoras do mar. Máis aínda, se acreditamos nos 
escritos de Walter Benjamin, aos historiadores e historiadoras, 
ás entidades que forman parte do movemento de recuperación 
da «memoria dos vencidos» no noso país e ás actuais organiza-
cións mariñeiras compete recuperar a memoria esnaquizada e 
ciscada nas ruínas que o devalar da colectividade piscatoria (en 
sentido amplo) vai deixando.

O parágrafo con que iniciamos este breve limiar, escrito 
por un dos historiadores portugueses máis recoñecidos e com-
prometidos hoxe en día cos sectores populares, é dabondo 
ilustrativo verbo da importancia de recuperar a «memoria dos 
oprimidos», xa sexa como dique contra regresións político-
sociais propiciadas pola presente etapa neoliberal do capitalis-
mo, ou como xermolo dun mundo mellor para a maioría da 
poboación composta polas capas desposuídas, entre as que se 
atopan os traballadores e traballadoras do mar. 

Segundo Fernando Rosas, «...as tarefas da Memória são ob-
viamente indissociáveis da sociedade que queremos como presente 
e futuro».1 Polo contrario, a desmemoria das capas máis des-
favorecidas verbo do seu propio percorrido, só beneficia aos 
detentores do poder económico e político, que no sector da 

1 Rosas, F., «Seis teses sobre Memória e Hegemonia, ou o retorno da Política», en Revista 
virtual Virus, nº 5, xaneiro-febreiro 2009, www.esquerda.net.
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pesca e os seus derivados non son outros que a gran patronal 
pesqueira, conserveira e asimilados. Malia o autor deste libro 
non exercer de sindicalista, si ten unha certa idea da feble im-
plantación actual dos sindicatos de clase, na pesca industrial de 
altura e grande altura ou na pesca litoral e artesanal. Tamén ten 
unha vaga lembranza das importantes folgas desenvolvidas ao 
estrear a Transición nas frotas da volanta en Celeiro, nos palan-
greiros de Muxía, nos barcos da pesca artesanal no Grove e en 
Cambados, ou das protagonizadas polos mariñeiros do banco 
canario-sahariano e nas plataformas do Mar do Norte, loitas 
cuxo resultado foi en boa medida a derrota, as «listas negras», o 
dominio omnipotente dos armadores e a desorganización por 
tempo bastante daqueles e doutros portos, que escarmentaron 
coa exemplarizante desfeita. E, ás veces, furoulle os miolos a 
pregunta de se a devandita creba da memoria colectiva acerca 
do importante papel xogado polos mariñeiros na loita de clases 
desenvolvida no noso país, se o esquecemento das conquistas 
acadadas e da capacidade de organización da «clase mariñeira» 
durante a II República (unha memoria furtada, como se dixo, 
pola Ditadura e os seus beneficiarios), se, en definitiva, esa falla 
de conciencia de seu, alicerce de todo combate emancipatorio, 
influíu naquelas derrotas dos mariñeiros e na debilidade actual 
das organizacións sindicais no mar.

Queda formulada a cuestión, e aquí tamén vén a conto a 
reflexión de por que na pesca litoral as confrarías de pescado-
res conformadas no franquismo e de relevante actualidade no 
sector, substituíron con éxito na pesca litoral as combativas so-
ciedades de mariñeiros anteriores á Guerra Civil, para exercer 
como continuadoras de propostas maioritariamente controla-
das polas «elites» do colectivo mariñeiro, como foron noutrora 
os pósitos de pescadores.
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Non pretendemos responder agora estas incógnitas, mais 
como guieiro ben se podería utilizar o espléndido limiar que 
o actual director do Museu Marítimo de Ílhavo, Álvaro Ga-
rrido, fixo para a reedición crítica do «texto e do contexto» 
da coñecida obra de Alan Villiers A campanha do Argus. Uma 
viagem na pesca do bacalhau, referida á «grande pesca» ou «fai-
na maior» nos bancos de Terranova e Grenlandia.2 No referido 
limiar, Garrido, con elegante perspicacia, pon enriba da mesa 
a apropiación da memoria colectiva da pesca do bacallau polo 
Estado Novo salazarista en consonancia coas grandes compa-
ñías armadoras e cos capitáns dos lugres a vela, mudando re-
presión por epopea e pescadores explotados, sucios e famentos 
por navegantes intrépidos, a imaxe e semellanza dos descubri-
dores oceánicos. Pois ben, logo do 25 de abril de 1974, esfa-
relada xa a Ditadura de Salazar, a memoria colectiva da pesca 
do bacallau continúa hexemonizada e mediatizada polo persis-
tente influxo social dos herdeiros daquela gran patronal e polo 
abraiante prestixio que acadaron os todopoderosos capitáns de 
altura. Deste xeito, aínda hoxe é ben raro atopar testemuños 
confrontados ás liturxias nostálxicas que inhiben de maneira 
consciente a visión crítica, procedentes dos solitarios e inde-
fensos tripulantes dos «doris» ou dos mariñeiros debruzados 
día e noite no convés dos lugres.3

Segundo a nosa maneira de ver, algo parecido debeu acon-
tecer na nosa beiramar (o caso de Vigo-Bouzas, seméllanos 
exemplar), evidenciándose arestora as dificultades para confor-
mar e transmitir unha memoria na que a descarnada dureza 

2 Villiers, A., A campanha do Argus. Uma viagem na pesca do bacalhau, introdución de Álvaro 
Garrido, Cavalo de Ferro Editores, Lisboa, 2005.
3 Unha das excepcións podemos atopala na entrevista titulada «A pesca do bacalhau», que 
Ivone Magalhães e João Baptista lle fixeron a Joaquim Sampaio de Azevedo O Bucha, mari-
ñeiro natural de Viana do Castelo, publicada en Ardentía. Revista Galega de Cultura Marí-
tima e Fluvial, nº 2, Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Cambados, 2005.
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da conflitiva desigualdade cotiá exerza de contrapunto ás vi-
sións tinxidas de saudosa e esforzada harmonía. E iso aféctalle 
así mesmo, acá e acolá, a certas institucións museísticas, máis 
ou menos condicionadas por determinadas elites socioeconó-
micas. Chegados a este punto, permítaseme un breve relanzo: 
como nos alerta a artista e investigadora galega María Ruído, 
compre así mesmo ter conciencia do perigo de uniformar a 
memoria dos «oprimidos», que tamén é diversa, como aconte-
ce, por exemplo, coa da militancia da CNT versus da do PCE.4

Mais esta ollada colectiva crítica co pasado e proxectada 
cara ao futuro, atopa outro importante, aínda que menos be-
lixerante, atranco para abrirse paso na sociedade actual. Nunha 
recente visita ao Museu de la Pesca de Palamós (Girona), de 
intelixente e moderna museografía de base etnográfica e an-
tropolóxica, decateime de que a súa proposta museística obvia 
a desigualdade e o antagonismo nas formulacións sociais da 
xente do mar: a cohesión profesional harmoniosa propia da 
pesca familiar de carácter tradicional presente nos Gremios e 
nas Confrarías de Pescadores, domina en exclusiva o discurso. 
Pasando revista ao que acontece noutros moitos museos marí-
timos do Estado español e do noso país (o Museo do Mar de 
Galicia tan só representa unha matizada excepción), tiramos 
unha conclusión moi semellante.

Turrando do cabo, teño para min que as (aínda) insuficin-
tes investigacións en materia de etnografía vencellada ao mun-
do do mar, quer do Estado español, quer de Galicia, coxean 
do mesmo pé, cando a desigualdade é perceptible no edificio 
gremial e o antagonismo clasista é ben malo de agachar cando 
menos dende o avance das cada vez máis complexas relacións 
socioeconómicas e tecnolóxicas de carácter capitalista na pes-

4 Ruído, M. (Ed.), Plan Rosebud D. Sobre imaxes e políticas de memoria, Xunta de Galicia, 
Santiago, 2008.
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ca, que propician a introdución a partir do devalo do século 
XIX do cerco xareta, das grandes artes de arrastre, do vapor e 
dos motores de explosión nos barcos. Seguindo co exemplo 
catalán, un etnógrafo de recoñecido prestixio como Emerenciá 
Roig preséntanos, alá por 1927, un universo marítimo presi-
dido por unha completa irmandade, mesmo entre «patróns e 
remitgers», como cerna dunhas actividades pesqueiras de ca-
rácter exclusivamente tradicional, nas que sería imposible a 
conflitividade social. Referíndose á bondade dos sistemas de 
reparto existentes na costa catalana (equivalentes á diversida-
de das nosas «partillas»), Roig chega a afirmar: «...Ningú no 
recorda que les nostres plages jamai hagi esclatat una vaga, ni un 
conflito social...».5 Polo que albiscamos, esta visión continúa a 
ser a máis extendida por aquel litoral mediterráneo, obviando 
que a modernidade, a cuestión social e a revolta contra os amos 
xa foran retratados no ano 1906 en Catalunya (e de maneira 
moi sentida) polo dramaturgo Ignasi Iglésias, tomando como 
protagonistas os pescadores de Sant Pol de Mar.6

No caso de Galicia, os rigorosos traballos de etnografía ma-
rítima debidos a Xaquín Lourenzo elaborados durante a II Re-
pública, se ben parten dun concepto evolutivo e non defenden 
en absoluto unha pesca fosilizada, céntranse en esencia nas pes-
cas tradicionais. Mentres, as faenas do cerco e do arrastre inse-
ridas nas novas relacións socioeconómicas, onde as condicións 
laborais (agora debedoras dun alto nivel de antagonismo e de 
confrontación) e tecnolóxicas nos barcos xa eran moi diferentes, 
son tratadas de xeito máis subsidiario e incompleto, nun tempo 
en que a pesca artesanal xa só representaba a metade das activi-

5 Roig, E. «La pesca a Catalunya», Enciclopedia de Catalunya, Ed. Barcino, Barcelona, 1927.
6 Iglésias, I. La barca nova. Drama en tres actes, Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 
1999. A obra foi escrita en outubro de 1906 e a súa primeira edición imprimiuse un ano 
despois. Debemos o coñecemento desta publicación ás informacións do antropólogo catalán 
Eliseu Carbonell, veciño de Sant Pol.
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dades pesqueiras no litoral galego. Pois ben, se exceptuamos en 
certa medida as obras de Francisco Calo Lourido, máis de 70 
anos despois as cousas pouco teñen mudado neste ámbito na 
nación galega, malia a lucidez amosada por Gonzalo Torreste 
Ballester que, xa en 1957, describiu con certeiro coñecemento 
o protagonismo dos pescadores asimilados ao proletariado na 
conflitiva mudanza de relacións sociais no mar, na súa celebrada 
triloxía Los Gozos y las Sombras.

Volvendo ao rego, como afirma Rosas, «não há memórias 
objectivamente puras, há memórias que conflituam, que se tentam 
anular, em última análise, quer se queira ou não, que tomam par-
tido...»; cómpre pois, clarificar responsablemente a posición de 
cadaquén para mellor entender o discurso historiográfico pro-
posto. Neste traballo que tedes nas mans, produto de moitos 
anos de traballos e investigacións potenciados coa singradura 
do chamado Barco da Memoria (2006), o autor tentou recupe-
rar, relacionar e interpretar co máximo rigor e veracidade con 
que foi capaz, anacos da «memoria dos vencidos» para retorna-
los aos seus herdeiros e a toda a cidadanía, como acto de xustiza 
e tamén como modesta semente de futuro: porque «nada está 
cancelado» e moito menos a loita de clases, como demostraron 
con orgullo hai pouco os traballadores e traballadoras do metal 
da provincia de Pontevedra. De feito, os mesmos pescadores 
desesperanzados que se viron xenialmente retratados por Cas-
telao en Cousas nos anos vinte do século pasado, aos poucos 
foron quen de encetar unha xeira asociativa sen comparanza, 
daquela, no resto dos espazos costeiros do Estado español.

Como se dixo, outras memorias transitan polo camiño 
elixido, entre elas a aínda hoxe hexemónica das patronais pes-
queira e conserveira, xa que enxergamos a devandita confron-
tación clasista como a principal manifestación conflitiva do 
antagonismo entre as capas posuidoras e as desposuídas, en-
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tendidas ambas as dúas como senlleiras protagonistas dos en-
frontamentos sociais contemporáneos no universo marítimo; 
aqueles que, tras a estarrecedora contenda civil e a asañada re-
presión franquista, podemos denominar «vencedores» e «venci-
dos» como resultado da prevalencia ou do sometemento manu 
militari non só dos seus intereses de clase, senón tamén da súa 
memoria e das representacións simbólicas a ela asociadas.

Mais, repetimos, o principal fío condutor do discurso é a 
singradura do asociacionismo mariñeiro, o desenvolvemento 
da loita de clases no «Mar dos Galegos» e a posterior represión 
dirixida, tras o golpe militar do 18 de xullo de 1936, contra 
todo este tecido individual e colectivo que turraba por unha 
riqueza compartida e un horizonte vital máis libre e igualitario 
e que, por iso mesmo, foi masacrado e marxinado sen piedade. 
En ningún momento se oculta que a perspectiva sobrancei-
ra do relato é a dos «vencidos», entre outras cousas porque, 
ao contrario dos traballadores e traballadoras organizados,7 a 
patronal sempre tivo quen lle escribise (antes, mesmo por per-
soas en absoluto identificadas co franquismo, como Valentín 
Paz Andrade ou Francisco Fernández del Riego; na actualida-
de, por historiadores caracterizados polo seu coñecemento e 
rigor metodolóxico, como os meus admirados Xan Carmona 
e Jesús Giráldez) e porque, ademais, xa puido expoñer por si 
mesma e transmitir sen ningún impedimento a súa particular 

7 Así o denunciaba o fogueiro coruñés Manuel Montes Don, secretario da Federación Nacio-
nal de Obreros de la Industria Pesquera y sus Derivados (CNT) e un dos moitos militantes 
sindicais sacrificados na «longa noite de pedra», no seu epílogo ao folleto de Dalmacio Bra-
gado, Derivaciones y consecuencias del locaut pesquero de Vigo, editado na cidade olívica en 
1933 unha vez rematado o duro conflito das parellas de arrastre de Bouzas: «Se ha escrito tan 
poco sobre las reivindicaciones, anhelos e inquietudes de los trabajadores del mar, y especialmente 
del elemento pescador, que, aun siendo un deber el hacerlo, cualquier hombre que, ocupando la 
tribuna o las columnas del periódico, el libro o el folleto, hable de aquellas inquietudes, anhelos 
y reivindicaciones, merece y obtiene el agradecimiento máximo de estos trabajadores que, más 
que ningún otro rinden su vida frecuente y obscuramente en aras del trabajo y en beneficio de 
sus explotadores».
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memoria naqueles voceiros xornalísticos que se mantiveron en 
activo sen maiores problemas durante a Ditadura e nos que, 
unha vez resolto pola brava o «problema social», nunca máis 
se volveu tratar esta temática dende un punto de vista distinto 
do que mantiñan as autoridades facciosas e os propietarios dos 
medios de produción. E, ao cabo, porque o autor nunca aga-
chou os seus referentes de afinidade e compromiso, partindo 
de que, como apunta o mestre Josep Fontana, a historia arela 
ser obxectiva pero non é imparcial.

En consecuencia, xa é tempo de que os «oprimidos» do 
mar recuperen o fío da súa memoria, con vistas a posibilitar 
un debate plural entre os distintos procesos memoriais e as 
súas respectivas representacións simbólicas verbo dos traballos, 
dos soños, das traxedias e das confrontacións acontecidas nos 
mares frecuentados polos pescadores galegos.

Para finalizar, cómpre aclarar que o presente traballo é de-
bedor da xenerosidade e implicación nestas angueiras dun feixe 
de compañeiras e compañeiros, que achegaron fontes e infor-
macións que, doutra maneira, serían de difícil acceso; entre 
eles Eliseo Fernández, Jesús Giráldez, Bernardo Máiz, Gonzalo 
Amoedo, Víctor Oia, Xabier Sánchez Erauskin, o malogrado 
Xabier Portugal Arteaga, Manolo Irixoa, Antón Mascato, Car-
los Fernández ou Fabien Garrido. En especial, quixera agrade-
cer aos membros do proxecto de investigación interuniversita-
ria As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares o acceso a certos 
testemuños escritos e tamén a un feixe de entrevistas realizadas 
neste ámbito. O interese desta achega reside en que as memo-
rias individuais recollidas humanizan o antagonismo reflectido 
noutras fontes documentais, bibliográficas ou hemerográficas 
polo que constitúen un soporte necesario sen o cal a recreación 
histórica se converte adoito nun produto de laboratorio, ás ve-
ces socialmente superfluo. 
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O mar, como espello da mudanza do país. 
O mar, como escenario do antagonismo social.
O mar, como inmensa fosa común.
Velaí.



PRIMEIRA PARTE





I. UN UNIVERSO CAMBIANTE
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Contexto
Antón Zapata, o poeta de Laxe hoxe case esquecido, xa o 

recollía na composición titulada «Alando a traíña»:

¡Sempre!, ¡Sempre! traballando,
dende a mañá hastra á noite…
¡e sempre probes ficamos!

A conciencia da dura e inxusta condición do traballador 
do mar vai estar na cerna do instinto asociativo que, devalando  
o século XIX, entronca cos gremios de mar medievais e os agru-
pamentos mariñeiros que aínda persistían e que, como no caso 
dos volanteiros da Guarda ou dos pescadores do cerco real na 
Coruña, artellaban a solidariedade precisa tanto para as faenas 
colectivas da pesca coma para unha mínima protección social. 
Mais o asociacionismo mariñeiro, desenvolvido no primeiro 
terzo do século XX, vai progresar nun panorama cambiante no 
que atinxe ás actividades pesqueiras. 

É sabido1 que, no transcurso deste período, os pescado-
res galegos pasan de faenar estacionalmente a poucas millas da 
costa onde procuraban maioritariamente sardiña e pescada, a 
bordo de pequenas embarcacións impulsadas a vela ou remo 
de propiedade familiar, a tripular unha frota de vapores perten-

1 Giráldez Rivero, J., «Aproximaçom ao sector pesqueiro galego no primeiro terço do século 
XX», en revista Agália, monográfico nº 2, 1989.
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cente a armadores en boa medida afastados do traballo no mar 
que, tras esquilmar os bancos de pesca tradicionais, frecuen-
taban caladoiros distantes e atendían as crecentes necesidades 
urbanas dun consumo masivo de peixe fresco. Asemade, lonxe 
xa o influxo das artes de arrastre de praia introducidas polos 
fomentadores cataláns e iniciado o devalo da pesca da sardiña 
a bordo das lanchas xeiteiras, pasábase a ateigar un mundo de 
motoras do cerco que se achegaba até augas portuguesas para 
satisfacer a demanda de sardiña dunha potente industria con-
serveira que, na ría de Vigo, xa multiplicara por doce as súas 
vendas no intervalo comprendido entre os anos 1894 e 1929. 

En realidade, estábase a producir un cambio estrutural na 
pesca derivado da mudanza do modo de produción pesqueiro. 
Dito con outras palabras, naquel tempo viviuse a transición 
entre a pesca artesanal e o agromar do capitalismo no sector 
extractivo, inducido quer polo desenvolvemento acelerado das 
actividades de transformación do peixe, verdadeiras domina-
doras a partir deste momento do mercado da sardiña (e, xa 
que logo, determinantes na distribución global do produto das 
capturas), quer pola demanda urbana de peixe de mesa alenta-
da tras a mellora das comunicacións ferroviarias e por estrada.

Para que teñamos un punto de referencia e seguindo as 
estatísticas oficiais de pesca,2 na altura de 1932 a frota galega 
estaba composta por 14.161 embarcacións, que desprazaban 
60.000 TRB, capturaban 127.000 toneladas de peixe e tiñan 
como dotacións 58.000 homes (arredor dun 6% da poboación 
activa galega naquel intre), coa particularidade de que o 70% 
da tonelaxe e o 49% das tripulacións correspondía xa a barcos 
de propulsión mecánica. 

2 Ver Ministerio de Industria y Comercio: Estadística de Pesca. Año 1932, Madrid, 1933.
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Na nosa beiramar, non obstante, aínda convivirán até os 
nosos días os dous modelos devanditos: o da pesca artesanal, 
vinculada ás necesidades e á estrutura familiar, e o que pode-
riamos denominar de transición á pesca industrial ou ao capi-
talismo pesqueiro, exemplarizada na potencia do universo pes-
queiro vigués, única experiencia industrial integrada (dende as 
faenas de pesca propiamente ditas, até a súa comercialización, 
pasando pola transformación do peixe e o chamado sector 
auxiliar composto pola construción naval, metalurxia aplicada, 
estampación, rede de frío, etc.) na Galicia de anteguerra. 

Paga a pena delongar un chisco o relato para describir de 
maneira breve as características de ambos os dous modos de 
produción nas tarefas da pesca. No tocante ao modelo artesa-
nal, o obxectivo fundamental da actividade era abastecer as ne-
cesidades familiares, empregando unha tecnoloxía tradicional 
(barcos de madeira movidos a vela e remo, pequenos aparellos 
ás veces construídos polos propios mariñeiros...), faenando en 
caladoiros próximos á costa, cunhas relacións de produción 
definidas por un mitigado antagonismo entre patróns/arma-
dores e mariñeiros, que compartían as faenas extractivas (ás ve-
ces tamén a propiedade das embarcacións) e unha distribución 
relativamente equitativa do produto da pesca.3 Polo contrario, 
o incipiente capitalismo pesqueiro albiscaba como finalidade 
sobranceira a obtención e maximización de beneficios para 
amortizar uns voluminosos investimentos, que posibilitaban 
a introdución de barcos con propulsión mecánica, en ocasións 
construídos en ferro, xunto cunha tecnoloxía (grandes apare-
llos de cerco e arrastre, fundamentalmente) que masificaba as 
capturas nuns caladoiros cada vez máis afastados da beiramar. 

3 Aínda que centrado en Euskadi, ver ao respecto Delgado Cendagortagalarza, A., Bermeo 
en el siglo XX: política y conflicto en un municipio pesquero vizcaíno (1912-1955), Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1998.
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Nestas embarcacións, asemade, desenvolvéronse unhas rela-
cións sociolaborais caracterizadas por un maior antagonismo e 
desigualdade, simbolizados tanto no distanciamento de moitos 
armadores das faenas da pesca de altura e no control dos no-
vos medios de produción en poucas mans, como nun endure-
cemento das condicións de traballo e un reparto do produto 
menos equitativo que na pesca artesanal. Esta última cuestión 
tamén podería aplicarse, no caso da pesca da sardiña, ás rela-
cións entre a industria conserveira e a de salgadura e os peque-
nos armadores das motoras sardiñeiras.4

O profesor Alberto Ansola definiu da seguinte maneira  
o maior antagonismo social propio do capitalismo pesqueiro: 

...el elevado coste de las nuevas artes y, sobre todo, de las 
embarcaciones de propulsión mecánica hacía prácticamen-
te imposible su acceso a la gran mayoría de los pescadores. 
Su introducción quedó, pues, en las casi exclusivas manos de 
industriales conserveros, comerciantes y otros pudientes te-
rrestres, lo que acabó conllevando un agrandamiento de la 
separación entre trabajo y capital. Si en la pesca artesanal y 
tradicional la propiedad de los medios de producción podía 
llegar a estar muy repartida entre todos los miembros de la 
tripulación, en la pesca industrial y capitalista el pescador 
pasaba a ser simple marinería, mera fuerza de trabajo sujeta 
además a unas nuevas relaciones sociales de producción que, 
merced a la introducción del salario fijo en la pesca de altura 
y a la modificación del sistema a la parte en la mayoritaria 
de bajura, ampliaban considerablemente la retribución del 
barco y las artes, la del capital. No es de extrañar, por tanto, 
que el crecimiento de la actividad y el aumento de las capturas 

4 Ver González Laxe, F., Estrutura da pesca costeira galega, Galaxia, Vigo, 1977.
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apenas revirtiesen en una mejora económica y social entre la 
mayoría de los pescadores.5

Por outra parte, a progresiva concentración e integración 
dos medios de produción, propia do capitalismo pesqueiro, 
foi visible dende comezos do século XX no feito constatado 
de que moitos propietarios de fábricas de conserva ou de sal-
gadura, exportadores e asentadores de peixe, subministrado-
res de inputs como o carbón ou o xeo, propietarios de vagóns 
frigoríficos, etc. estaban directa ou indirectamente, formal ou 
informalmente, relacionados coas faenas de pesca, e viceversa: 
velaí os Massó, Alonso e Bolívar en Bueu; Fernández Cervera, 
Lameiro e Barreras en Cangas; Herrero, irmáns Pérez Queve-
do, Galiana e Rocafort en Marín; Portals en Esteiro; Antonio 
Pérez, Romaní e Goday en Muros; Fanego, Abella, Armada, 
Díaz Iglesias e irmáns Docanto en Cariño; Docanto Pego en 
Espasante; Albo e Laureano Goás en Celeiro; Cerdeiras en 
Camariñas; Barreras e Díaz de Rábago na Pobra do Carami-
ñal; Goday na Illa de Arousa; Francisco Lores e Ventura Ferrer 
no Grove; Alfageme, Barreras e Domínguez Macaya en Vigo; 
Otero Bárcena en Vigo e A Coruña; Dionisio Tejero, irmáns 
Rodríguez Rincón, Mardomingo, Anselmo Cea, Gumersindo 
Roura e Luis Lamigueiro Aneiros na Coruña, etc.

5 Ansola Fernández, A., «Una pesca feliz: Alfredo Saralegui y sus Pósitos de Pescadores (1915-
-1936)» en revista Historia Social, nº 57, UNED, Valencia, 2007. En Galicia non sempre se 
cumpre o devandito guión que centra a expansión da pesca industrial na acumulación dos 
medios de produción da pesca por parte de «industriales conserveros, comerciantes y otros 
pudientes terrestres» (aquí nós engadiriamos os consignatarios). Se ben na Coruña podería 
aplicarse este esquema, en Bouzas, sen ir máis lonxe, o paso dunha pesca artesanal do pincho 
realizada dende os faluchos a vela e a remo cara ás famosas parellas de arrastre, que levaron o 
nome da antiga vila polo Mediterráneo e o Atlántico adiante, foi protagonizado polos vellos 
patróns-armadores daquela petite pêche, mediante o que Valentín Paz Andrade chamaría 
«aforro popular». No tocante a esta temática pódese consultar tamén, Sinde Cantorna, A. I., 
Estrategias de crecimiento y formas de integración en la empresa pesquera gallega (1900-1960), 
Fundación Empresa Pública, Madrid, 2002.
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Este último personaxe foi emblemático canto á integración 
vertical das distintas actividades da industria pesqueira: como é 
sabido, creou con Daniel García Jove en 1911 a empresa Pescade-
rías Coruñesas, pioneira na introdución de peixe fresco en Madrid 
por medio de 17 expendedurías e unha frota de camionetas pro-
pia; unha estrutura que influía de xeito determinante naquela al-
tura no prezo do peixe fino de mesa na capital do Estado español. 
Pescaderías, que se converteu no ano 1924 en sociedade anónima, 
chegou a contar na Coruña con 11 bous de altura, unha fábrica 
de salga nos arredores da Palloza, unha cetárea no Portiño de San 
Pedro, fábrica de xeo, almacén de efectos navais, fabricación de 
redes, taller mecánico, vagóns frigoríficos, dous camións de ser-
vizo dende o Muro até o mercado madrileño; mesmo se lle con-
cedeu no ano 1917 a concesión dun viveiro de ameixas na praia 
de Cambados... En 1930 pasou por unha fonda crise de liquidez 
debido á caída dos prezos do peixe fresco e, xa moi debilitada na 
súa faciana extractiva, pasou a ser controlada até os anos cincuen-
ta do século XX polo tamén armador coruñés Luis Fragio Ba-
bío, propietario así mesmo de varias parellas de arrastre de altura. 
Aínda que en menor medida, outros exemplos desta integración 
vertical na industria pesqueira foron: a empresa Pescaderías Ga-
llegas, a casa Mardomingo e a firma Hijos de J. Barreras de Vigo.  
A primeira foi creada polo armador vigués Manuel Domínguez 
Macaya, que na década dos vinte tiña unha rede de despachos 
para a venda de peixe fresco e fritido en Sevilla. A segunda era 
propietaria de varios barcos de arrastre na Coruña e da princi-
pal cadea minorista de peixarías en León e a terceira, ademais 
dos coñecidos estaleiros, posuía frota pesqueira con base no por-
to de Algeciras e exercía como exportador no mercado interior.6

Velaí o contexto.

6 Ver Giráldez Rivero, J., «Armadores de Cádiz: competir y cooperar», en Revista de Historia 
Agraria, nº 28, Universidad de Murcia, 2002. O autor revela os movementos dos armadores 
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A forza de traballo
Para comezar, cómpre situar as experiencias asociativas e a 

conflitividade sociolaboral no mundo do mar na evolución da 
forza de traballo empregada nos distintos portos e nas diver-
sas modalidades pesqueiras, seguindo a análise que xa fixemos 
hai tempo noutro lugar.7 Daquela, sinalabamos as conclusións 
seguintes:

– A poboación mariñeira galega multiplicouse por 3,5 en-
tre 1873 e 1932, froito do devandito proceso de transi-
ción á pesca industrial ou pre-industrial. Non obstante, 
este incremento non foi equilibrado en toda a beiramar: 
para as Rías Baixas, a suba superou o 350%, mentres 
que nas Altas apenas chegou ao 190%. Así mesmo, é 
unha constante no período a progresiva concentración 
pesqueira na Galicia do sur, tanto no que atinxe á pesca 
de fasquía máis ou menos industrial coma na artesanal.

– A aparición do vapor simboliza a transición á pesca indus-
trial nos portos de Vigo, A Coruña e, en moita menor me-
dida, no porto de Marín, a partir da derradeira década do 
século XIX. Devagariño, un novo tipo de técnicas pesquei-
ras máis intensivas que viñan acompañadas por relacións 

vigueses para controlar tanto a subministración de inputs (carbón e xeo, sobre todo) como a 
comercialización e distribución de peixe, integrando algunhas fases ou externalizando outras, 
quer no porto de Vigo, quer no de Cádiz, onde eran maioritarios na Asociación de Arma-
dores. Neste porto andaluz (tamén en Sevilla, Huelva ou Algeciras) tiñan desprazada unha 
parte da súa frota unha ducia de armadores vigueses dende a década dos anos vinte, para 
aproveitar a proximidade do caladoiro canario-sahariano. Outro tanto acontecía en Pasaia ou 
Xixón, onde radicaron no mesmo período varios armadores de altura coruñeses e vigueses, 
para poder acceder máis rapidamente aos caladoiros do golfo de Biscaia e La Chapelle. Sobre 
este tema, ver tamén Colectivo Xerminal «Crise económica e loitas sociais na Galicia repu-
blicana: o conflito pesqueiro vigués de 1932» en AA.VV., O Movemento Obreiro en Galicia: 
catro ensaios, Xerais, Vigo, 1990. En relación co grao de integración vertical nas actividades 
da industria pesqueira na provincia da Coruña, ver Sinde Cantorna, A. I., op. cit., 2002. 
7 Pereira, D., «Asociacionismo e conflitividade na Galiza mariñeira (1870-1936)» en Os Con-
quistadores Modernos. Movemento Obreiro na Galicia de anteguerra, Dionisio Pereira (ed.), 
A Nosa Terra, Vigo, 1992.
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de produción propias do capitalismo foise estendendo por 
todo o litoral. Alá polo ano 1920, na alborada da apari-
ción dos barcos que incorporaban motores de explosión 
en todas as rías, o conxunto de tripulantes enrolados na 
frota de propulsión mecánica, representativa deste novo 
tipo de relacións superadoras do sistema tradicional, era 
o 17% do total. Os portos que recollían esta man de obra 
eran: Vigo, sobre todo, e despois A Coruña, Marín, Can-
gas, Moaña, Bueu e Ribeira, que concentraban a inmensa 
maioría dos enrolados en vapores e motoras. Logo do ace-
lerado desenvolvemento pesqueiro que ten lugar unha vez 
rematada a Gran Guerra, malia as recesións e reviravoltas 
propias dos anos vinte e trinta,8 pouco antes da procla-
mación da II República podíase afirmar que o 13% do 
colectivo mariñeiro tripulaba vapores de máis de 20 TRB 
e outro 29% motoras comprendidas entre 5 e 20 TRB. 
Pouco tempo despois, en 1932, e sempre segundo datos 
oficiais, 28.000 mariñeiros estaban enrolados en vapores e 
motoras, mentres que outros 29.500 pescaban dende em-
barcacións a remo e vela, propias da pesca tradicional.

– O ritmo de implantación dos novos modos de produ-
ción non foi idéntico en toda a costa. Os extremos esta-
rían, un, no atraso da ría de Arousa, onde non apareceu 
o vapor até 1913 e, outro, na concentración no porto 
de Vigo da meirande parte dos tripulantes da frota in-
dustrial: preto do 60% do total en 1920 e do 46% no 
devandito ano 1932. Nesta data, asemade, o 75% dos 
8.950 mariñeiros con base no porto de Vigo estaban en-
rolados en vapores ou motoras.

8 Giráldez Rivero, J., op. cit., 1989.
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– O auxe da pesca, vinculada a unha concepción máis ou 
menos industrial neste tempo, non debe agachar a maio-
ritaria presenza do modo de produción artesanal no sec-
tor pesqueiro: en 1920, o 83% dos tripulantes traballa-
ban en barcos de remo e vela, porcentaxe que doce anos 
despois se reducira a un 51%. Agás nos portos de Vigo, 
A Coruña e Marín, no tempo da II República o volume 
de embarcados na frota artesanal segue a ser moi im-
portante; mesmo na meirande parte das pequenas vilas 
mariñeiras, maioritario.

– O persoal dedicado á pesca está moi concentrado nal-
gúns portos, e esta circunstancia semella incrementarse 
co tempo: Vigo, A Coruña, Marín, Ribeira e Cangas ab-
sorbían no ano 1920 o 47% do total das tripulacións, 
mentres que en 1932 a porcentaxe xa subira ao 57%. 
Ademais, estes cinco portos das Rías Baixas representa-
ban no susodito ano o 68% das tripulacións de vapores e 
motoras e o 45% das correspondentes aos barcos de remo 
e vela. Para o resto das localidades costeiras, quedarían o 
32% dos enrolados nas embarcacións de propulsión me-
cánica e o 55% dos tripulantes da pesca artesanal. 

Novas relacións de produción, condicións de vida  
e conflitividade

Pódese dicir que o tránsito do modo de produción artesa-
nal a un capitalismo pesqueiro, máis ou menos desenvolvido, 
foi visible en moitas vilas costeiras arredor da I Guerra Mun-
dial. Ao igual que o que acontecera no período de entre sécu-
los, primeiro en Vigo e logo na Coruña, agora Marín, Cangas, 
Moaña, Bueu, Baiona, A Guarda, Cariño, Celeiro ou Ribeira 
albiscaban como os tripulantes das lanchas do xeito, dos botes, 
dos volanteiros, dos traiñóns, dos barlotes, etc., eran absor-
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bidos primeiro polas traiñeiras e despois polos vapores e mo-
toras. Naquelas vilas, as xentes de mar decatábanse tamén de 
como a pesca cos vellos xeitos, volantas, xávegas e rascos era 
substituída de vez polas capturas masivas dos cercos xaretas, 
nas súas dúas modalidades de pesca ao caldeo en pleno día ou 
á ardora na escurada, dos palangres de fondo e do arrastre co 
bou (en inglés trawler) ou en parella.

Dende aquela, nas novas embarcacións os tripulantes atu-
raron unhas relacións laborais ben afastadas do paternalismo 
máis ou menos igualitario propio do Antigo Réxime.9 Polo de 
pronto, moitos dos armadores que concentraban dotacións de 
trinta ou corenta homes nos seus vapores e motoras deixaron 
de ir ao mar, polo que se escindiu o colectivo pesqueiro. Así 
mesmo, os labores da pesca intensiva fixéronse, se cadra, máis 
penosos nas, a partir de agora, delongadas estancias no mar, 
posto que non había correspondencia entre as grandes dimen-
sións dos novos aparellos e o maior volume de peixe capturado 
coa cativa potencia dos primeiros dispositivos mecánicos de vi-
rada. Entón, a única solución era ter máis brazos a bordo, feito 
que agravaba as condicións de habitabilidade xa espartanas de 
seu dos vaporciños e motoras que, xa daquela, se construían 
pensando máis no peixe capturado ca nos tripulantes. Velaí a 
visión dos mariñeiros anarcosindicalistas coruñeses, integrados 
andando o ano 1918 na sociedade El Despertar Marítimo, de 
longa traxectoria: 

Hay que recabar medidas higiénicas para evitar que vayan 
18 personas en ranchos en los que apenas si caben 6. Hay que 

9 Como iremos vendo, nun interesante traballo Xan Carmona demostrou o progresivo desen-
volvemento do antagonismo social na pesca tradicional en Galicia, antes mesmo da chegada 
dos fomentadores cataláns. Ver Carmona, X., «Igualdade e desigualdade nas pesquerías gale-
gas do século XVIII», en revista Grial nº 102, Editorial Galaxia, Vigo, 1998.
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conseguir que estos ranchos estén ventilados. Deben darse la-
vabos a los maquinistas. Que se les pongan mesas para comer 
y no tengan que hacerlo sobre las escotillas.10

Unha boa mostra das mudanzas en cuestión está na evolu-
ción do ratio tripulantes/barco. Mentres no ano 1873 a dota-
ción media dunha embarcación era de 3 tripulantes, en 1932 
xa era preciso diferenciar a frota movida a propulsión mecánica 
da de remo e vela: no primeiro caso, a tripulación media era 
de 17 mariñeiros (no porto de Vigo superábanse os 20) e no 
segundo pouco máis de dous.11

Mesmamente, no novo modelo pesqueiro as tarefas de te-
rra (facer augada e carboneo, descarga do peixe, transportar, 
tender ou encascar os aparellos, arranchar o barco, iscar os pa-
langres…) requiriron máis tempo, maior esforzo e, por con-
seguinte, demandaron unha mellor retribución. Reparemos 
en Marín, por exemplo; alí os vapores parellas de arrastre do 
día tiñan unha xornada de catorce horas de continuo virar e 
arriar pesadas malletas en augas de Fisterra e había que contar, 
a maiores, coas angueiras de terra: descargar os pesados apare-
llos e levalos ao encascador cada quince días; lavar as redes cada 
dous ou tres días; carrexar auga dende as fontes até os barcos; 
padexar carbón dende os pontóns situados nas rías e acomoda-
lo nas carboeiras; atar os aparellos... En 1910 non amarraban 
nin sequera os domingos: a baixada dos barómetros, o estado 

10 Arquivo do Reino de Galicia, exp. 3, Sociedad «El Despertar Marítimo», atado 2452, 
serie «Gobierno Civil. Asociaciones profesionales, sindicatos y partidos políticos», Acta da 
reunión celebrada o 9/1/1918, citado por Muñoz Abeledo, L., «La protección social a los 
trabajadores de las industrias marítimas (1900-1936)», Comunicación para la sesión B3 «De 
la Beneficencia al Estado del Bienestar. Una historia de la Seguridad Social». Congreso de la 
Asociación Española de Historia Económica, Murcia, 9-12 de setembro de 2008.
11 Ver Ministerio de Industria y Comercio, Estadísticas de Pesca. Año 1932, Madrid, 1933, e 
De Salas, F. J. e García Solá, F., Memoria sobre la industria y legislación de pesca (1870-74), 
Madrid, 1876.
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do mar e as festas patronais decidían as recaladas, sen que as 
autoridades marítimas tivesen nada que dicir. O pagamento de 
tantos traballos era, no momento, 90 pesetas ao mes, sen que 
os labores de terra tivesen retribución ningunha; viña logo, a 
partir dos cincuenta anos, o corpo desfeito e o mal de peito 
como acabamento cotián.12 Xa o recollían os armadores mari-
nenses no seu regulamento:

...Tiene la obligación el Patrón de pesca con toda la tripula-
ción, de echar el aparejo a secar y recojerlo, y ayudar a carbo-
near, cuando haga falta.13

Ás veces, estas faenas terrestres tiñan un plus de perigosi-
dade, como acontecía en Cariño á hora de facer a augada que 
precisaban os pequenos vapores da sardiña: como as fontes da 
vila non deitaban suficiente caudal como para abastecer a frota 
composta (1931) por 33 tarrafas, non houbo outra alternativa 
que canalizar alá polos anos vinte do século pasado o último 
treito do regueiro do Soutullo, situado nunha zona de difícil 
acceso tanto por terra coma por mar a medio camiño entre Ca-
riño e Os Aguillóns do Ortegal, e alí construír uns grandes ba-
ñeiróns (en Cariño chamáronlles Os Bañóns) nos que se alma-
cenaba a auga. A manobra era, daquela, ben arriscada: o barco 
achegábase ás pedras para chimpar en terra un mariñeiro; este 
portaba un cabo para amarrar o barco na rocha e unha man-
gueira que mergullaba no bañón para aspirar a auga até encher 
os dous depósitos do vaporciño, o que lle daría unha autonomía 
de tres días de pesca. Nunca houbo, que se saiba, un accidente 

12 Maná, O., La Pêche et les pecheurs à Marin (1770-1915), Mémoire de Maîtrise inédita, 
Université de Franche-Comté, Besançon, 1994. 
13 Ver «Artículos Adicionales (D)» no «Reglamento de la Sociedad de Armadores y Patrones 
de la Comandancia Marítima de Pontevedra con residencia en Marín», Pontevedra, Tip. de 
la Viuda e Hijos de Antúnez, 1914.
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grave, mais era precisa unha certa axilidade e un bo estado do 
mar para levar a cabo con éxito aquela manobra.

De certo que a tise facía estragos entre a xente que habi-
taba no litoral, pois as penosas condicións tanto de vida coma 
de traballo que aturaban os mariñeiros nas xornadas de mar 
interminábeis, levaban aparellada a chamada peste branca 
como compañeira habitual. No ano 1923 o doutor Hervada, 
fisiólogo do sanatorio de Oza sito nos arrabaldes da Coruña, 
calculaba en catro mil o número de mortos en toda Galicia 
pola arrepiante enfermidade, que afectaba de xeito preferente 
aos mozos da beiramar e a profesións como a de fogueiro. E, 
lonxe de diminuír, o problema agravouse co paso do tempo, 
de maneira que se en 1905 faleceran na provincia de Ponte-
vedra 833 persoas de tuberculose, vinte anos despois a cifra 
chegaba xa a 1.047, mentres que os enfermos ascendían a máis 
de 10.000. Na altura de 1925, Vigo como porto receptor dos 
retornados de América, que o doutor Peña Novo consideraba 
infectados en máis dun 50%, tiña a triste marca de 268 de-
funcións por ano, seguido a distancia por Cangas, Vilagarcía, 
Vilanova e Marín con 47, 35 e 30 respectivamente. Cantos 
deles mozotes rebentados en plena xuventude de tanto virar 
aparellos inzados de peixe, de padexar noite e día carbón para 
a caldeira, escorregando auga até no rancho, todo por mísera 
soldada e ruín comida!14

As condicións de vida da maioría dos mariñeiros tamén de-
notaban a marxinación en que se lles tiña por parte das autori-
dades municipais; o contramestre de porto Benigno Rodríguez 
Santamaría deixounos una certeira visión do que eran os barrios 
mariñeiros na Galicia de comezos do século XX; vexamos:

14 Pereira, D., Foulas e Ronseis (Retrincos para un tratado do mar dos galegos), Positivas, San-
tiago, 2005.
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Los pescadores de Galicia ocupan, al menos los que viven en 
los puertos, habitaciones en general malísimas, desprovistas 
por completo de condiciones higiénicas; algunas son tan malas 
o peores que las reseñadas en el Cantábrico, careciendo de 
blanqueo exterior é interior, de luz y de retretes, lo cual las 
hace sumamente insanas... Hay sitios en donde, además de 
carecer de alcantarillado y retretes sus casas, carece el pueblo 
de alumbrado público; otros en que solo se encienden los faro-
les cuando no hay luna, y algunos en que los cerdos se pasean 
por sus calles tan tranquilos como personas, acostándose en 
algunas de ellas sin que se les moleste para nada, y esto no 
puede ser sano en manera alguna; y gracias a las brisas del 
mar que barren las miasmas emanadas de estas habitaciones 
y que los pescadores y sus familias paran poco en ellas, por-
que, de otro modo, no era posible que escapasen sin tener más 
enfermedades...15

Na transformación do peixe, as pescantinas eran as protago-
nistas (disque o 80% da man de obra das fábricas) dunhas tare-
fas tan intensas coma descontinuas; realizadas na perpetua hu-
midade fedorenta das máis de 150 fábricas de conserva e salgas 
que funcionaban no litoral galaico entre os anos vinte e trinta do 
século XX. Logo dun forte incremento derivado do extraordina-
rio auxe da industria nos comezos da nova centuria, entre vinte e 
trinta mil mulleres (664 homes e 6.217 mulleres, só na contorna 
de Vigo), segundo a bondade da pesca, moitas de procedencia 
rural e sen apenas cualificación, desempeñaban nelas un traballo 
considerado menor, complementario, pero non por iso menos 
escravo e mal pagado. Até ben avanzada a República, o patrón 
foi alí o amo que, mediante un férreo control da abundante man 

15 Rodríguez Santamaría, B., Los pescadores del Norte y Noroeste de España. Su vida social y 
particular por provincias, Imprenta Alemana, Madrid, 1916.
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de obra, garantía unha total submisión. Vigo, onde as pescanti-
nas estiveron organizadas dende 1899, era lugar de excepción no 
que se pagaban entre 3 e 3,50 pesetas pola xornada legal de oito 
horas na época da República, malia un mecánico andar xa polas 
dez. Pero, de seguro, na maioría das vilas da beiramar comparti-
rían a sorte das mulleres de Ribeira que, logo de traballar catorce 
horas e algunhas cobrar menos de 2 pesetas, estaban, segundo o 
voceiro socialista La Lucha:

...hasta que se les pita, al pié del fogón humilladas y mohinas 
a la vez. Pero... se dan cuenta de que se las explota indig-
namente... y de que con ese mísero jornal no tienen ni para 
comer, ni para jabón, ni para poder desinfectarse las ropas que 
manchan por bascosidad concentrada en las fábricas, en esos 
locales antihigiénicos y fuera de lo que manda la ley.16

É importante que fagamos un breve relanzo para enxergar 
as específicas características do traballo feminino no noso país, 
en xeral, e das pescantinas e outras «mulleres do mar», en parti-
cular, por canto van ser determinantes para comprender mellor 
a súa complexa relación coas sociedades de resistencia e para a 
súa incipiente incorporación á loita de clases na beiramar. 

No seu conxunto, a condición da muller traballadora ga-
lega (simbolizada de xeito acaído nas pescantinas) presentaba 
naquel tempo uns trazos singulares respecto do proletariado 

16 La Lucha, A Pobra do Caramiñal, 5/3/1932. Unha documentada descrición da condición 
social das pescantinas atopámola en Muñoz Abeledo, L. Los mercados de trabajo en las indus-
trias marítimas de Galicia. Una perspectiva histórica (1870-1936), Santiago, Universidade de 
Santiago de Compostela, 2003. Tese de doutoramento inédita. Segundo a devandita tese, 
a diferenza cando menos dun 50% entre os xornais das pescantinas respecto dos homes 
empregados nas fábricas de conserva da contorna de Vigo, apenas mudou un chisco de 
xeito favorable ás primeiras conforme avanzaba a II República. A referida tese, lixeiramente 
modificada, foi obxecto dunha recente publicación denominada Género, trabajo y niveles de 
vida en la industria conservera de Galicia, Icaria, Barcelona, 2010.
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masculino; uns trazos vinculados maioritariamente a unha des-
continuidade nos labores, derivada en boa medida dos factores 
estacionais e aleatorios da pesca da sardiña, a unha segregación 
ocupacional que a confinaba nos traballos menos cualificados, 
á mestura do «destajo» como xeito de retribución a carón do 
xornal en moitas das actividades devanditas17 e a un frecuente 
descontrol horario. A maiores, a discriminación respecto dos 
homes no apartado das retribucións ficaba fóra de toda dúbi-
da dende que, xa en 1907, o Instituto de Reformas Sociales 
sinalara que a media dos xornais percibidos polas obreiras de 
diversas fábricas de Galicia (entre 0,95 e 1,75 pesetas), era a 
metade da dos seus compañeiros de traballo de inferior catego-
ría, supoñendo igualdade de horarios. E semellante diferenza, 

17 Pescantinas, carrexadoras, escabicheiras, empacadoras ou manipuladoras do peixe combi-
naban ambas as dúas maneiras de seren retribuídas, de maneira que a cohesión do colectivo 
se resentía.

Cadro de persoal da fábrica de conservas El Marino (O Grove), na década de 1930. 
Foto cedida por Carlos Fernández.
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que daba lugar a que operarias especializadas cobrasen menos 
ca obreiros de inferior cualificación, mantívose, se ben algo 
temperada, no propio tempo republicano. 

Como exemplos da inseguridade do traballo feminino e da 
súa inestabilidade laboral, ben podería valer o funcionamen-
to das fábricas de conserva, onde a segmentación por sexo da 
forza de traballo daba lugar a unha acentuada eventualidade 
e á diversificación dos contratos laborais implícitos aplicados 
ás pescantinas (divididos en fixos, temporais e eventuais), co 
obxectivo de explotar unha man de obra abundante, barata e 
adaptable á estacionalidade da pesca e á urxencia da súa trans-
formación.18 Tamén poderiamos falar das faenas de carga e 
descarga nos portos pesqueiros e comerciais, onde decote as 
mulleres eran despedidas no mesmo intre en que houber unha 
mingua no trasfego portuario. 

Ao cabo, aqueles distintivos tan pouco favorecedores para a 
muller traballadora do noso país, parecen ter moito que ver coa 
consideración subsidiaria e complementar das súas actividades 
laborais respecto das dos seus familiares masculinos e, tamén, 
coa dedicación prioritaria das mulleres casadas aos labores do-
mésticos que, nos arrabaldes das cidades e nas vilas, incluían 
tamén o traballo da terra e o coidado da facenda. Iso explicaba 
que en moitas ocasións, diante da falla de garderías ou simi-
lares e na ausencia de métodos de contracepción dignos de 
mención, as mulleres casadas deixasen de traballar nas fábricas 
de conserva de maneira continuada cando quedaban embara-

18 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003. Ver así mesmo, «Asunción: unha vida nas conserveiras» en 
Andaina, Revista Galega de Pensamento Feminista, nº 45, outono 2006; no artigo relátase a vida 
dunha das mulleres que traballaron na fábrica de Portanet, no Areal de Vigo, en plena República: 
«Tiñámonos que levantar ás cinco da mañá para ir camiñando, á chuvia ou ao sol, dende 
Beade ata o Arenal (...). Eran longas xornadas dende as oito da mañá ata moitas veces as 
once da noite (...) e cando tiñamos moito traballo había que quedar a facer horas e cando 
non había peixe non se traballaba, pero tampouco había cartos (...). Traballábase os sábados 
e algúns domingos e non existían as vacacións, nin de Semana Santa nin de verán».
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zadas, se é que non eran despedidas por esa circunstancia, polo 
que só retornaban aos labores de maneira eventual (cobrando 
maioritariamente a «destajo» se había moito peixe) ou cando 
os fillos xa ían maiores.19 En calquera caso, a precariedade e 
a inestabilidade laboral da muller retroalimentábanse dunha 
consideración social negativa cara á súa presenza no mundo 
do traballo,20 xa que a muller acudía ás fábricas tan só como 
último recurso, xustificado pola penuria daqueles fogares onde 
os xornais dos homes non abondaban para sacar adiante a to-
talidade dos membros da unidade familiar.

As especiais condicións nas que se desenvolvía, pois, a mu-
ller traballadora no territorio galego non favorecían dende logo 
a súa integración e participación co resto do obreirismo orga-
nizado (e moito menos coas sociedades mariñeiras de clase) 
na procura das reivindicacións primixenias deste: redución da 
xornada laboral e incremento dos xornais. Naquelas circuns-
tancias, os patróns aproveitaban unha e outra vez a segmen-
tación e falla de homoxeneidade do colectivo, así como o seu 
carácter masivo e laboralmente subsidiario, para minimizar o 
custo da man de obra feminina. Tamén a influencia conserva-
dora da Igrexa católica, que reforzou o seu control ideolóxico 
sobre as mulleres dende o século XIX, e o baixo nivel cultural 
destas inducido pola discriminación da que eran obxecto no 
sistema educativo, entorpeceron o achegamento do proleta-
riado feminino ás sociedades de resistencia. Velaí o relato do 
cenetista muradán Claro José Sendón dunha xira por Cesures, 
Padrón e Porto do Son, no tempo da II República:

19 Ídem.
20 Deixouno apuntado a anarquista Federica Montseny, na súa crónica da xira que fixo por 
Galicia no devalo do ano 1935: «... En Galicia, la mujer, que trabaja tanto como el hombre, 
está relegada a la vida del hogar por las preocupaciones ambientes y la actitud masculina». 
Ver Montseny, F., Impresiones de un viaje por Galicia. A Coruña: Ateneu Libertario «Ricardo 
Mella», 1996. 
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...Pero lo malo que hay por estos lugares es la mujer. Está fa-
natizada en grado sumo; el confesor la domina de tal manera 
que solo vive para la religión. No hay hijos ni compañero; 
para ella solo hay un mandato: el del cura. En el Puerto del 
Son nos quisieron premiar con gratos recuerdos de nuestra vi-
sita y al terminar el mitin algunas mujeres nos gritaban ¡Viva 
Cristo Rey! Y eran mujeres de trabajadores, de esclavos, de 
parias del mar...21

Volvendo á pesca, nalgúns barcos a maneira de retribuír 
tamén mudou: tal e como se dixo, nos trawlers e nas parellas 
de arrastre (tamén nalgunhas tarrafas do Cantábrico) introdu-
ciuse a comezos do século XX o pago a xornal, ben diferen-
ciado entre os simples mariñeiros, o persoal de máquina e os 
patróns de pesca (estes tamén recibían adoito unha porcentaxe 
das capturas) e de cabotaxe. Pola contra, as vellas retribucións 
a xornal e a contrata pola tempada de pesca propias da arte 
da xávega, un aparello en retroceso en boa medida asociado 
aos fomentadores cataláns, ou dos traiñóns no litoral lucense, 
foron desaparecendo conforme avanzaba o século XX, e foron 
substituídas polas partillas. 

Porén, no resto dos oficios persistiu o tradicional reparto 
en quiñóns, se ben agora maquinistas e fogueiros dos vapores 
do palangre foron retribuídos dun xeito mixto, e nas moto-
ras e vapores da sardiña a porcentaxe para percibir foi tanto 
máis favorable ao armador, conforme o capital investido na 
embarcación e nos aparellos fose maior.22 Neste escenario de 

21 Solidaridad Obrera, A Coruña, 9/4/1932.
22 Deste xeito, o armador participaba en maior medida nas partillas conforme o seu barco 
fose máis grande. Entre outros moitos exemplos, podemos citar o caso de Moaña durante a 
II República; naquela vila ribeirá, logo dunha longa xeira combativa da xente do mar, agru-
pada historicamente nas diversas sociedades mariñeiras artelladas dende 1902, as partillas 
eran das máis favorables aos tripulantes de todos os portos sardiñeiros das Rías Baixas. Velaí: 
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capitalismo pesqueiro emerxente, o desenvolvemento da pesca 
da sardiña incentivou o emprego a tempo parcial, durante os 
meses nos que se realizaba a costeira tanto nas Rías Altas coma 
nas Baixas, de moitos labregos das zonas próximas á beiramar 
nas traiñeiras e nas motoras. Como resultante, a abundancia 
dunha man de obra barata que tiña acceso a outros ingresos 
procedentes das faenas agrarias, permitiu aos armadores redu-
cir os seus custos de explotación mediante unha distribución 
máis acaída para eles do sistema predominante das partillas 
ou, en menor medida, nas grandes tarrafas do Cantábrico, coa 
contención dos xornais fixos.23

A esta desigualdade no reparto do produto da pesca, vaise 
asociar a constatación de que os armadores pretenderán ao lon-
go do tempo descontar as innovacións introducidas nos barcos 
(as primeiras maquiniñas de vapor para virar aqueles pesados 
aparellos, por exemplo, ou os haladores dos palangreiros, máis 
tarde) das partes dos tripulantes, ou escatimar no pago das tra-
ballosas faenas en terra, tal e como facían os devanditos arma-
dores de Marín. Estes feitos provocaron que moitos mariñeiros, 
debruzados na pesca de baixura e retribuídos coas partillas, to-
masen conta da súa condición de clase desposuída malia non 
estaren suxeitos a xornal.

– Motoras pequenas do caldeo (sen cabina e cun máximo de 30 tripulantes): reparto da 
metade do produto neto (produto bruto ou «monte maior» menos os gastos) da pesca 
para o armador e a outra metade para os mariñeiros dividida en quiñóns.

– Barcos grandes do caldeo e da ardora (con cabina e 30-40 tripulantes): produto neto da 
pesca distribuído en 25 partes para o armador e 20 partes para os tripulantes.

– Barcos que traballaban en augas portuguesas (os máis grandes, con 22 metros de eslora ou 
máis): o produto neto da pesca distribuíase en 28 partes para o armador e 20 partes para 
os tripulantes.

Sobre a retribución dos mariñeiros, pódese consultar Rodríguez Santamaría, B., op. cit., 
1916; Giráldez Rivero, J., Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego (1880-
-1936), MAPA, Madrid, 1996 e Pereira, D., op. cit., 2005. 
23 Giráldez, J., op. cit., 1996.
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Canto ás condicións de seguridade, podería pensarse que 
co emprego do motor ou o vapor en barcos de cuberta pechada 
e de maiores dimensións diminuiría significativamente o prezo 
en vidas que todos os anos o mar semellaba reclamar. Non obs-
tante, malia que as estatísticas oficiais aínda non lles prestaban 
moita atención a estas cousas, a impresión non é tan optimista. 
Por paradoxal que pareza, os cambios no modo de produción 
propios do capitalismo pesqueiro tamén teñen a súa cota de res-
ponsabilidade nunha chea de accidentes marítimos. A reitera-
ción de sospeitosas abordaxes máis ou menos xustificadas, cons-
tatada en Vigo con alarma por Valentín Paz Andrade dende os 
editoriais do xornal Galicia no remate do ano 1922, desvelaba 
a realidade cambiante: había tempo que a pesca deixara de ser 
unha actividade sustentadora das necesidades familiares, para se 
converter nun próspero negocio que precisaba maximizar bene-
ficios e amortizar decontado fortes investimentos. 

En diante, as faenas adoeceron dunha competencia des-
coñecida até aquel intre, que non desprezaba nin arriscadas e 
insolidarias manobras, denunciadas polos propios patróns de 
costa,24 nin actitudes cada vez máis depredadoras para os recur-
sos pesqueiros, entre as que poderiamos destacar o emprego da 
dinamita para facilitar a captura da sardiña na pesca á ardora.25 
A necesidade de facer rendibles os voluminosos capitais inves-
tidos tamén obrigaba a pescar máis no menor tempo posible e, 
debido ao esgotamento dos caladoiros tradicionais da nosa pla-
taforma continental, a se desprazar a mares cada vez máis dis-
tantes (La Rochelle, Petit Sole, Grand Sole, caladoiro canario- 
-sahariano...) a toda présa, empregando perigosos atallos se era 

24 Galicia, Vigo, 24/11/1922.
25 Estas malas prácticas ficaron tamén de manifesto na asemblea pesqueira celebrada andan-
do o ano 1924 no Concello de Vigo, organizada polo Comité de Protección de la Pesca del 
Litoral Gallego. Ver Galicia, 23/5/1924. 
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preciso. Ademais, as grandes distancias que había que perco-
rrer até as zonas de pesca ocasionaban un forte consumo de 
combustible que, a falta de espazo nas carboeiras, se amoreaba 
en cuberta, na popa ou mesmo no bote salvavidas, e facía aín-
da máis vulnerables as precarias estruturas daqueles primeiros 
vapores que, de seu, xa eran demasiado lixeiras para a potencia 
que desenvolvían os motores instalados. 

A fraxilidade daquelas pequenas embarcacións, que naquel 
tempo comezaban a se arriscar nos mares de Irlanda e Gales, xa 
fora denunciada polo voceiro da anarcosindicalista Federación 
Regional Marítima, o periódico vigués ¡Despertad!; velaí:

Las constantes tragedias a que hemos sido sometidos en el litoral 
gallego nos obliga a exponer nuestras quejas y a señalar los abu-
sos y deficiencias a fin de evitar la repetición de dichas tragedias, 
que son debidas al egoísmo de algunos armadores y a la negli-
gencia de las autoridades de marina que toleran que los barcos 
pareja de escaso tonelaje vayan a pescar a caladeros alejados.26

Os afogados do Unión, do Weyler nº 8, do Estribela, do 4 
Hermanos, do República e de tantos outros vapores e motoras 
foron o triste froito da competencia desmedida, do desprezo 
ás mínimas condicións de seguridade nas embarcacións, das 
esixencias dos armadores para diminuír ao máximo o tempo 
morto dos desprazamentos...27

Esta impresión de incremento da sinistralidade no mar 
tirada da prensa da época se cadra é ratificada por algunhas 
estatísticas oficiais do primeiro terzo do século XX, malia que 
estas poidan estar deturpadas pola mestura que fan entre os 
accidentes acontecidos no mar con outros sufridos en terra, 

26 Ver ¡Despertad!, Vigo, 19/4/1930, recollido por Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2008.
27 Pereira, D., op. cit., 2005.



— 47 —

concretamente polas mulleres e nenos que traballaban nas con-
serveiras onde, como sinala a historiadora Luisa Muñoz Abele-
do, a progresiva enxurrada de accidentes laborais entre 1905 e 
1932 estaba relacionada:

...con el cambio técnico que tuvo lugar en la industria conser-
vera: toda una serie de nueva maquinaria (prensas de cortar y 
estampar, troqueles, soldadoras, cerradoras, etc.) que, impul-
sadas por mano de obra inexperta, provocaban accidentes de 
trabajo en las fábricas.28

Relata ademais a referida historiadora que a presenza, sen 
recibir apenas formación adicional, de mulleres e rapaces en 
traballos perigosos con esta nova maquinaria, algo que contra-
viña en boa medida a Lei de accidentes de traballo promulgada 
no ano 1900, era debida ao referido cambio técnico: 

...y la conflictividad social que este provocó a principios de 
siglo: los soldadores, trabajadores especializados y caros fueron 
sustituidos por mujeres y niños, mano de obra barata pero 
inexperta en el uso de maquinaria.29

Outras voces, non obstante, atribuían os accidentes ás xor-
nadas interminables e aos malos modos dos encargados; velaí 
as denuncias que José Hervés Hermo, secretario da Unión de 
Trabajadores de las Fábricas de Conservas de la Ría de Vigo 

28 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2008. A autora publica unha relación de accidentes de tra-
ballo na pesca e noutras actividades da industria alimentaria (a industria conserveira entre 
outras) producidos no devandito intervalo de tempo nas provincias da Coruña e Pontevedra; 
dela, tírase a conclusión de que, tanto nas fábricas de conserva coma no mar, os accidentes 
de traballo foron en aumento no período considerado.
29 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003. Sinala a autora que o irrisorio réxime de multas previsto 
na Lei (entre 15 e 25 pesetas no ano 1915), non disuadía a patronal de eliminar estas prácticas.
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integrada na UGT viguesa, facía diante do concello no mes de 
agosto de 1913: 

...dice que, exceptuando a los encargados de las fábricas de los 
Srs. Sueiro y Ducay de Coya, Dotras, de Guixar, Severo Vicen-
te, de Riós, y Segundo Gómez de Coya, todos los demás encarga-
dos de las fábricas de conserva de la parte sur de la ría de Vigo, 
maltratan de palabra y de obra a los menores y a las mujeres 
que ván a trabajar a dichas fábricas; que las mujeres y los niños 
no tienen jornada especial de trabajo, sinó que se hallan sujetos 
a la jornada general de nueve horas y media de trabajo, sin 
contar hora y media de descanso; que cuando hay abundancia 
de pesca, existe para las mujeres y los niños, al igual que para 
los demás trabajadores, la jornada de vela, por la noche, que 
son seis horas, sucediendo a veces que sin interrupción se enlaza 
la jornada del día con la del siguiente día; que este exceso de 
jornada crea un estado de aturdimiento, que dá por origen el 
aumento de los accidentes del trabajo, calculando el noventa 
por ciento de los que ocurren se deben a esta circunstancia...30

Precedida pola faciana benéfico-asistencial dos vellos gre-
mios de mareantes e outros colectivos máis ou menos confesio-
nais operativos no mundo do mar, dende a alborada do século 
XX a paseniña e polémica extensión da lexislación laboral e dos 
seguros sociais amparados polo Estado, medidas acaídas para 
enfrontar a desgraza e a vellez das desprotexidas capas traba-
lladoras ao tempo que mitigar a tensión social, tivo unha pe-
quena incidencia no universo marítimo (un chisco acrecentada 
na II República, contando sempre coa inimiga da patronal) 
reducida apenas a aquelas minoritarias tripulacións retribuídas 

30 Chaves Cuíñas, A.M., La UGT de Vigo. Una aproximación histórica 1898-1998, Fundación 
Luis Tilve, Santiago, 1998. 
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a xornal e contempladas nos enunciados da devandita Lei de 
accidentes de traballo e a do retiro obreiro obrigatorio. 

A primeira daba, con carácter obrigatorio a partir de 1922, 
dereito aos empregados na navegación marítima e pesqueira ás 
3/4 partes do xornal, no caso de sinistro con resultado de inca-
pacidade temporal; se a incapacidade fose permanente, o im-
porte da indemnización sería de dous anos de xornal, e se fose 
parcial, cobraría a metade. O patrón debía, así mesmo, facilitar 
asistencia médico-farmacéutica dende o primeiro momento tras 
o accidente e constituír, coas cotizacións dos seus empregados, 
mutualidades ou sociedades de seguros para efectuar o pago do 
conxunto das prestacións; neste eido, a patronal viguesa foi pio-
neira en todo o litoral español ao artellar a Mutualidad Naviera 
de Vigo que, na altura de 1926, abranguía uns 300 barcos e 
case que 5.000 mariñeiros. Por último, se o accidente producía 
a morte do mariñeiro, o armador sufragaba os gastos do sepelio 
e indemnizaba a viúva e descendentes con dous anos de xornal, 
ou cun ano se o matrimonio non tiña fillos.31

Pero en múltiples ocasións todo isto era máis que nada so-
bre o papel, porque, como testemuñan os boletíns do Instituto 
de Reformas Sociales correspondentes ao primeiro quinquenio 
do século pasado, a patronal tentaba presentar sistematicamen-
te as incidencias nos barcos como froito das imprudencias dos 
tripulantes fóra do tempo de traballo, ou debidas ás imprevisi-
bles condicións de navegación e, así, as demandas de indemni-
zacións eternizábanse nos xulgados.32 Tampouco a situación real 

31 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2008. Na II República, como veremos máis adiante, houbo 
unha reformulación das prestacións previstas nesta Lei. Unha detallada descrición sobre a im-
plantación dos seguros sociais no Estado español en Vilar Rodríguez, M., «¿Entre la limosna y el 
bienestar? Origen, desarrollo y consecuencias de las políticas sociales en Galicia (1890-1935)», 
en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 29, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
Complutense, Madrid, 2007.
32 Ver, por exemplo, a demanda presentada pola viúva dun mariñeiro falecido en accidente 
no mar contra varios armadores dun vapor de Bouzas no Xulgado de Primeira Instancia de 
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das distintas mutualidades existentes nos portos galegos no ano 
1926 era demasiado tranquilizadora á hora de cubrir as respon-
sabilidades dos armadores; velaí o informe do letrado asesor da 
Federación de Armadores de Buques de Pesca de España, Tomás 
Benet Benet, redactado tras unha visita de inspección a Galicia:

Sacó la impresión de que si bien dichas asociaciones funcionan 
con arreglo a un espíritu de extraordinaria seriedad e inmejora-
ble administración, su vida se desarrolla en forma tan precaria 
y es tan reducida la responsabilidad que asumen, que no des-
piertan entre los armadores aquel margen de confianza nece-
sario para que los asegurados se hallen enteramente tranquilos 
respecto a los riesgos que en sus buques o en su personal puedan 
ocurrirles, siendo de temer un fracaso irremediable a dichas or-
ganizaciones el día que el número de siniestros por una causa 
cualquiera alcance un porcentaje superior al normal.33

No tocante ao retiro obrigatorio, a norma tentou asegurar 
pagas vitalicias de 1 peseta ao día! a partir dos sesenta e cinco 
anos, dende a súa implantación no mesmo ano 1919; aínda 
así, moitos armadores e patróns negábanse a inscribir e cotizar 
nas Cajas Colaboradoras do Instituto Nacional de Previsión 
polos seus operarios, neste caso os mariñeiros que ían a xornal 
ou as traballadoras da conserva fixas, pois as descontinuas co-

Vigo en maio de 1907, recorrida posteriormente en varias ocasións polos demandados e 
sentenciada no Tribunal Supremo en novembro de 1909; Boletín do Instituto de Reformas 
Sociales, Tomo abril de 1913, Madrid. A práctica era recorrente, posto que o periódico socia-
lista vigués Solidaridad persistía en denunciala andando o ano 1923 e a casuística do impago 
dos armadores, inacabable: asegurar os mariñeiros por un xornal inferior ao real, asumir os 
gastos médico-farmacéuticos pero non os derivados da incapacidade, presionar a mutua para 
a reincorporación do operario antes da súa curación, pagar indemnizacións proporcionais ao 
tempo de traballo na empresa, etc. Sobre esta cuestión, Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2008.
33 Ver acta da xuntanza do Consejo de Dirección de la Federación de Armadores de Buques 
de Pesca de España, celebrada os días 13-16/10/1926. Debo a consulta destas actas á xene-
rosidade do historiador Jesús Giráldez.
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tizaban e cobraban de acordo coas xornadas de traballo efec-
tivamente realizadas. Estas reticencias patronais tan só foron 
parcialmente vencidas máis que nada na frota industrial grazas 
á presión dos sindicatos mariñeiros, pois no ano 1928 estaban 
asegurados pouco máis de 19.000 pescadores, que representa-
ban arredor do 40% do censo de traballadores do mar.34

Chegada a República, a devandita extensión da lexislación 
laboral e da previsión social á frota industrial debeu enfrontar a 
firmeza da patronal á hora de rexeitar numerosas medidas que o 
Ministerio de Traballo porfiaba en pór en práctica, por exemplo 
o descanso dominical, a rebaixa da xornada de traballo ás oito 
horas diarias e corenta e oito semanais, a retribución das horas 
extras, as vacacións pagadas, as leis de Contrato de Traballo e 
Control Obreiro, a anulación da aplicación das ordenanzas mi-
litares nos barcos, ou a propia modificación da Lei de Accidentes 
pola que os patróns deberían aboar agora o 50% do xornal do 
accidentado con incapacidade total polo resto da súa vida.35

No que atinxe aos mariñeiros que cobraban mediante as 
partillas, tan só na II República foron apenas beneficiados me-
diante unha modificación da antedita Lei de accidentes de 
traballo, acometida en 1929 mediante un Real Decreto que 
obrigaba os armadores que traballaban á parte a crear mu-
tualidades cunha porcentaxe da pesca capturada, para facer 
fronte aos sinistros. A devandita reforma só foi aplicada na 
práctica unha vez creada por Decreto do Ministerio de Traba-
llo, promulgado en novembro de 1931, unha Mutualidad de 
Accidentes del Mar y de Trabajo engrosada cun 1,5% do valor 
da pesca, feito que, como veremos máis adiante, resultou ser 

34 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2008. Respecto das xeralizadas reticencias dos armadores, ver 
Vilar Rodríguez, M., op. cit., 2007.
35 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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moi polémico. Até daquela, a indefensión dos mariñeiros da 
baixura era total:

...as máis das embarcacións á parte... pertencen xeralmente 
a xentes de mar, mariñeiros e patróns, de tan escasos recur-
sos económicos que non lles permiten asegurar ós numerosos 
tripulantes das súas embarcacións nas compañías de seguros 
por estaren expostos a non poderen paga-las primas. Así é que 
ata hai poucos anos estas xentes saían ao mar renunciando 
previamente ás indemnizacións correspondentes ós accidentes 
de traballo, fórmula que se aceptaba nas Subdelegacións Ma-
rítimas posto que do contrario implicaba a paralización das 
embarcacións e como consecuencia a miseria e a fame...36

Foi tamén no devalo deste tempo republicano cando uns 
poucos mariñeiros da frota artesanal e das motoras sardiñeiras, 
que cobraban á parte e cotizaban unhas pequenas cantidades 
nas seccións de paro forzoso dos pósitos pescadores, comeza-
ron a percibir destes a través do Montepío Marítimo Nacional, 
tutelado dende 1926 por un organismo estatal denominado 
Caja Central de Crédito Marítimo, e do chamado Patronato 
de Homenaje a la Vejez y Paro Forzoso, uns pequenos subsi-
dios de vellez que, en marzo de 1939, foron universalizados 
polo triunfante réxime franquista.

Fóra dos supostos anteditos, calquera outra continxencia 
(paro, enfermidade ou naufraxio, por exemplo) era sinónimo 
de fame e miseria e cumpría superala, quer co apoio familiar, 
quer con diversas propostas de carácter mutualista desenvolvi-
das de xeito insuficiente ao longo do tempo por determinadas 

36 Correspondencia do dirixente do Pósito de Pescadores de Moaña José Costa Alonso, datada 
o 16/7/1937, reproducida e traducida ao galego en Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., 
Historia de Cangas, 1900-1936. Unha ribeira de pescadores, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 2005.
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correntes (pósitos de pescadores, por exemplo, coa axuda do 
Estado mediante a susodita Caja Central de Crédito Maríti-
mo) do asociacionismo mariñeiro. Cando non había que reco-
rrer ao aparato da caridade pública, proclamada aos catro ven-
tos xusto por aqueles que, nun afogado ruxe-ruxe que apenas 
agromaba en letra escrita, eran sinalados como responsables 
máis ou menos directos das desgrazas...

No que atinxe ás obreiras das fábricas de conservas, o Se-
guro de Maternidad instaurado durante a II República non 
deixou contento a ninguén. De feito, a súa implantación no 
outono de 1931 a instancias do Ministerio de Traballo, pro-
vocou unha importante confrontación sociolaboral, que en-
volveu un mundo de mulleres debruzadas naqueles estable-
cementos nas rías galegas, xa que a súa capitalización non 
tiña en conta nin a precariedade dos xornais das operarias, 
nin o seu maioritario carácter descontinuo; volveremos so-
bre esta cuestión cando nos ocupemos do período republi- 
cano.37 Cómpre engadir, asemade, que no tempo da II Repú-
blica se vai regular, mediante inspeccións periódicas, o traballo 
de menores de dezaseis anos nos obradoiros de construción de 
envases e que a devandita reforma da Lei de accidentes igualou 
as operarias fixas coas eventuais á hora de cobrar o 75% do 
xornal no caso de sinistro laboral.38

Retornando á pesca, a explotación dunha forza de traballo 
habituada ás duras faenas no mar, abundante, peor retribuída 
que noutras zonas do litoral español39 e, nun comezo, submi-

37 Sobre este importante conflito, pódese consultar, Fernández, E. e Pereira, D., «Mulleres 
libertarias na Galiza (1931-1939)», en A II República e a Guerra Civil, Actas do II Congreso 
da Memoria, Culleredo, decembro 2005, Asociación Cultural Memoria Histórica Demo-
crática, Ferrol, 2006.
38 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2008.
39 Sabemos, por exemplo, que no tempo republicano os mariñeiros enrolados nos arras-
treiros de Pasaia (Gipuskoa) cobraban arredor de 250 pesetas/mes, mentres que en Vigo,  
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sa, non foi, por suposto, allea ao desenvolvemento das novas 
modalidades pesqueiras que, como xa apuntamos, non fixeron 
senón incrementar a desigualdade e o antagonismo nas rela-
cións entre os compoñentes da poboación mariñeira galega, 
nun proceso conflitivo que xa é doado de ver dende o tempo 
da introdución das traiñeiras.40

A confrontación, pois, acompañou a transición pesqueira; 
unha conflitividade que vai estar presente no período en todos 
os estadios do ciclo produtivo e que será especialmente visible 
no caso do peixe voandeiro por excelencia, a sardiña. Aínda que 
aquí os enfrontamentos entre artes sardiñeiras xa tiñan historia 
dabondo: o episodio da masiva utilización no século XVIII da 
xávega polos fomentadores cataláns e a súa guerra contra o xeito 
e o cerco real é ben coñecido por todos e todas. 

Esta conflitividade que, como veremos, terá múltiples con-
secuencias nas relacións sociais dos portos, pode ser clasificada 
en catro grupos, segundo atendamos a cada unha das etapas do 
proceso produtivo na pesca:

– Captura: enfrontamentos vinculados á introdución de 
novos aparellos ou técnicas de pesca (cerco xareta, tarra-
fa, cerco á ardora, arrastre...). Confrontacións de clase 
relativas á duración das faenas e á mellora das condicións 
de seguridade e habitabilidade nas embarcacións.

– Comercialización: conflitos pola baixa do prezo do peixe 
versus penurias derivadas da súa ausencia.

– Reparto do produto: conflitividade laboral de clase (xor-
nais, partillas, dotación dos barcos e contratación, reco-

A Coruña ou Ferrol a retribución non sobrepasaba as 240 pesetas e no porto de Marín non 
superaba as 200 pesetas.
40 Brey, G., Économie et mouvement syndical en Galice (1841-1911), Tese de doutoramento 
inédita, Atelier National de Reprographie des Thèses, Lille, 1990.
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ñecemento dos accidentes de traballo, retribución das ta-
refas de terra...) entre armadores e mariñeiros.

– Transformación do peixe: conflitividade laboral de clase, 
entre propietarios das fábricas de conserva e salgadura 
(adoito, como xa apuntamos, armadores de pesca) e os 
traballadores e traballadoras destes centros produtivos; 
tamén entre armadores e os homes e mulleres encargados 
do carrexo, manipulación e empaquetado de peixe.

Nesta tipoloxía conflitiva, aínda poderiamos engadir de 
xeito transversal o que de maneira xenérica denominariamos 
melloras profesionais, que afectarían tanto á demanda de me-
llores infraestruturas para o desenvolvemento da pesca (portos, 
lonxas, sinais marítimos...), coma ao fomento do ensino profe-
sional ou á extensión da atención médico-sanitaria e da protec-
ción social en xeral. Neste eido destacará o labor do deputado 
galeguista durante a II República, Ramón Suárez Picallo.41

Na práctica, non obstante, non será tan doado distinguir 
unhas confrontacións das outras, e a presenza, ou non, dos sin-
dicatos ou asociacións de clase no mar determinará a inclusión 
dos diversos tipos de conflitividade en cuestión no apartado da 
complexa, e específica, loita de clases desenvolvida no espazo 
marítimo entre os armadores, conserveiros, remitentes e vende-
dores, detentadores dos medios de produción (en non poucas 
ocasións, tamén do poder político) e os desposuídos do mar: 
pescantinas das fábricas, persoal auxiliar nos portos e tripulantes 
enrolados nas embarcacións matriculadas no litoral galego.

E como a función lle fai ao órgano, o proceso (conflitivo) 
de cambio tamén veu acompañado dunha eclosión do asocia-
cionismo no sector, representativo das diversas capas do colec-
tivo mariñeiro (tamén, pero de maneira máis lenta e matizada, 

41 Castro, X., O galeguismo na encrucillada republicana (2 vols.), Dep. de Ourense, 1985.
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nas mulleres do mar), cada vez máis conscientes dos seus inte-
reses e organizadas para a súa defensa. Un proceso que acada 
o seu cénit na II República, período no que o antagonismo de 
clases no mar se agudiza e amosa a súa faciana máis conflitiva. 
Un tempo no que as chamadas xentes de orde evocaban con 
nostalxia e non pouca xenreira a figura dos mariñeiros doutro-
ra, que «con la gorra en la mano y cuadrados recibían órdenes 
de sus patronos, a quienes respetaban cual si fuesen jefes de algún 
barco de guerra».42

Pero cómpre ir devagar.

42 Rodríguez Santamaría, B., op. cit., 1916. Se cadra nunha confusión entre as causas e os 
efectos, o autor chegaba a atribuír dende unha óptica paternalista a miseria e marxinación dos 
pescadores galegos e das súas familias á súa nula capacidade de aforro, á pouca relixiosidade, á 
falta de educación e disciplina e aos seus excesos coas «bebidas brancas» (enténdase augarden-
te), antes que ao desigual reparto do produto da pesca, ao abandono das autoridades, á dureza 
e inseguridade dos labores no mar ou á esquilmación dos caladoiros polas novas e intensivas 
artes de arrastre, utilizadas de xeito abusivo polos bous ou as parellas de distintos países no 
albor do século XX. Outra visión do consumo de bebidas alcólicas por parte dos pescadores en 
Saralegui, A., «Instrucción y educación de los pescadores. Medios de lograr su mejoramiento 
técnico y social», en Boletín de Pescas, Ministerio de Marina, Dirección General de Navegación 
y Pesca / Instituto Español de Oceanografía, agosto-decembro 1920, Madrid.



II. TRAXECTORIA DO ASOCIACIONISMO  
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Antecedentes

Canzón dos traiñeiros de Laxe:
¡Ala panos, peneireiro,
ala panos, Manuel
ala panos, peneireiro
ala panos, eu tamén!
¡Ei!... ¡raina!... ¡Ei!... ¡raina!
  («Alando a traíña», Antón Zapata García)

No meio do rueiro aldeán, geocentro d’aquel mundo primiti-
vo, avístase a taberna da Trenla. N’ela vive inscrita a histo-
ria d’aquel núcleo humán, chea de inédito heroismo. Casino 
onde grandes e pequenos, alleos ao conceuto clasista, xogan 
nas noites d’invernía, lendo no libro das corenta a mais outa 
leición de democracia. Bulsa e banco, despacho e ucha de cau-
dales, alí fanse as partixas da Compaña peixeira, recibindo 
cada compañeiro o produto enteiro do seu traballo; cada un 
ten aberta unha conta corrente con tanto creto como poida 
dar o capital comun da tradicional irmandade. Sociedade de 
mútua axuda, de infinda solidaridade, sin carta orgánica, 
sin estatutes, sin outra ley que a ley da Tradicción, alí cobra 
«o quiñón do náufrago» a viuda a quen o mar deixou sin 
compañeiro, e aos cativiños sin pai. Xuntoiro ledicioso nas 
festas de gardar, cén parexas dixéronse seu amor, e xurdiron 
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cen fogares onde se cumpríu o outo mandado de «medrade 
e multiplicaivos». Tribunal inapelabel, alí repártese xusticia, 
sin estranas intervenciós das hocas leises alleas, sob a guidan-
za somentes do mais vello compañeiro, cuía sabidencia, en 
asuntos de xusticia, está grabada no espello cristaiño da sua 
concencia, limpa coma a auga da fonte parroquial. Xuntorio 
da fé, ten n’un recuncho unha boeta onde todos botan a súa 
parte pra que Ela, Nosa Señora do Carme, teña a festa mais 
soada da comarca, con mais foguetes, mais gaiteiros na festa 
do adral, e con mais devotos na sua procesión mariñeira, es-
coltada rendidamente por dornas e botes, lanchas e minuetas, 
gamelas e traineras, co choupar monorrítmico dos remos.
¡Taberna da Trenla, esprito e corazón da aldea mariñeira!

(Ramón Suárez Picallo, «Galicia», Centro Gallego 
de Montevideo, vol. 12, nº 151, 1929)

O hábito dos pescadores de se xuntar para realizar os la-
bores no mar, duros e inseguros de seu, pérdese no noso país 
na brétema dos tempos. Como xa se vén apuntando nalgúns 
traballos recentes, a compañía como exemplo de organización 
laboral comunitaria, onde o barco, os aparellos, o traballo e 
a súa ordenación son postos en común existindo ou non a 
propiedade colectiva dos medios de produción, é anterior aos 
gremios medievais e chegou até hoxe.1 Canda ela, veu tamén 
a maneira especial de distribuír o produto entre o traballo e o 
capital, copartícipes nas faenas pesqueiras doutrora e moitas 

1 A comezos do século XX aínda ficaban restos de posta en común tanto de barcos como de apa-
rellos cando menos na Guarda e nas rías de Vigo e da Coruña, onde numerosas traiñeiras eran 
de propiedade compartida. Ver Brey, G., op. cit., 1990 e Álvarez Pérez, J. R., «Un comenzo do 
asociacionismo mariñeiro. As compañías á parte», en Galicia Mare Nostrum: A importancia do 
mar en Galicia, VIII Semana Galega de Historia, Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 
2001. Referíndonos á Idade Moderna e no que atinxe ao devalar das compañías e dos gremios, 
é indispensable o espléndido traballo de Canoura Quintana, A., A pesca na Galicia do século 
XVII, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos da Xunta de Galicia, Santiago, 2008.



— 61 —

das de hoxe en día: o sistema das partillas, tamén chamado par-
zaría marítima, no que se comparten retribucións e beneficios 
de xeito proporcional ao valor total das capturas.

As compañías, como agrupamentos organizados de indivi-
duos para o quefacer colectivo das faenas pesqueiras, se cadra 
estiveron na orixe dos gremios de mareantes que inzaron a nosa 
beiramar entre os séculos XIII e XIX, baixo diversas advocacións 
do santoral católico: Pontevedra, coa súa potente Confraría do 
Corpo Santo que chegou a xuntar máis de 2.000 mariñeiros da 
vila do Teucro e localidades veciñas, Baiona, Muros, Betanzos, 
A Coruña, Noia, Porto do Son, Redondela, Cangas..., alber-
garon aquelas organizacións relixioso-laborais que ordenaron a 
pesca marítima, mesturando xerarquía e monopolio a carón do 
espírito comunitario e o carácter benéfico-asistencial. O gre-
mio, como marco profesional forte e cohesionado que foi, vai 
permitir a autoxestión dos recursos por parte dos mariñeiros e 
vai posibilitar, despois da conformación de compañías no seu 
seo, o emprego de grandes artes do cerco (chamadas cercos 
reais) no interior das rías para fornecer de sardiña as nacentes 
urbes medievais.2 Aqueles grandes aparellos, que pola súa com-
plexidade eran pouco acaídos para a apropiación individual, 
precisaban entre 40 e 100 homes, un trincado e varias lanchas 
auxiliares; ademais, eran artes compostas onde cada mariñei-
ro achegaba panos de rede propios para a conformación do 
conxunto, segundo as súas posibilidades. 

Do traballo en común non derivaba, porén, igualitarismo no 
reparto, pois á hora de distribuír os beneficios segundo as cap-
turas (logo de descontar os numerosos gravames eclesiásticos e 
feudais, claro está) non era o mesmo ser o amo do trincado que 
ter un mísero quiñón de rede; esa mesma desigualdade reflectíase 

2 Fernández Casanova, C. (coordinadora), Historia da pesca en Galicia, Biblioteca de Divul-
gación, Universidade de Santiago de Compostela, 1998.
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logo na propia estrutura do gremio, pois os vigairos, procuradores 
e atalieiros rectores deste, sempre se escollían entre os mariñei-
ros acomodados.3 En realidade, as coñecidas ordenanzas de pesca 
gremiais non facían outra cousa que respaldar o monopolio dos 
grandes cercos e dos mariñeiros ricos, respecto dos pescadores po-
bres que, decote, empregaban artes máis selectivas.4 Lonxe, pois, 
da nosa intención transmitir unha visión idílica daquela «cristia-
na y equitativa economía comunal de los cercos» gremiais,5 segundo 
a erudita ao tempo que interesada pluma de quen achanzara o 
camiño para a implantación da Empresa Nacional de Celulosas 
(ENCE) no fondal da ría de Pontevedra.

O sentido comunitario daquelas pescas manifestábase, 
non obstante, tanto no xeneralizado hábito de dedicarlle un 
lance ou un quiñón á divindade de culto local (algo que che-
gou xusto á alborada do século XX, tempo no que os ventos 
laicos arrombaron esta práctica), coma na atención benéfica 
aos avatares da azarosa existencia dos traballadores do mar e 
das súas familias: dende o quiñón das viúvas propio dos volan-
teiros da Guarda e as lanchas de Póvoa de Varzim, onde a peza 
do compañeiro falecido seguía a pescar para os seus até que 
rachase,6 até os quiñóns que se separaban en múltiples portos 
da xurisdición do gremio pontevedrés para axudar a enfermos, 
orfos, ou posibilitar un enterro digno. Tamén, cando no século 
XVIII os mariñeiros tiveron que se inscribir na Matrícula de 
Mar e poñerse ao servizo da Armada dende os catorce aos se-
senta anos, algúns gremios como o de Corcubión devengaron 
axudas para os que ían servir o rei sine die, a costa dos seus 
achegados e da boa marcha das compañías.7

3 Carmona Badía, X., op. cit., 1989.
4 Calo Lourido, F., Xentes do mar. Traballos, tradición e costumes, A Nosa Terra, Vigo, 1996. 
5 Filgueira Valverde, J., Archivo de Mareantes, Instituto Social de la Marina, Pontevedra, 1946. 
6 Graça, S., O Poveiro, 2.ª Edición, Cámara Municipal, Póvoa de Varzim, 1982.
7 Álvarez Pérez, J. R., op. cit., 2001.
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A desfeita das grandes empresas comunitarias de pesca me-
diado o século XVII, moi prexudicadas pola perda de merca-
dos provocada polas guerras dinásticas, pola división interna 
nos gremios ou, nos casos pontevedrés e noiés, pola progresiva 
colmatación dos fondos das rías, precede nun século á deca-
dencia do edificio gremial iniciada tras a chegada dos cataláns 
á beiramar galega, andando o século XVIII. Ao abeiro dunha 
incipiente liberdade de pesca superadora do monopolio gre-
mial, contando con novas artes máis intensivas e depredado-
ras (a xávega) e con métodos de salga máis produtivos, aqueles 
mariñeiros tocados de barreto e fala descoñecida que zafaban 
de xeito tan notorio as obrigas da Matrícula e o arrenegado 
pago dos décimos da pesca ao clero, fixéronse nun vira-vira non 
só coas factorías de salga onde ensaiaron novidosas técnicas de 
transformación do peixe dende Foz ate Baiona, senón tamén 
con lanchas, aparellos e barcos de transporte.8 Non foi alleo 
a este proceso a perda por parte dos establecementos de salga 
autóctonos dos mercados de Portugal e do Norte de Europa 
tras as guerras sustentadas pola monarquía borbónica, mentres 
os acabados de chegar fomentadores cataláns conservaban fron-
te á competencia anglosaxoa os seus mercados tradicionais no 
Mediterráneo. A dos cataláns foi, en todo caso, unha decisión 
estratéxica exitosa e de fondo calado para o país, apoiada máis 
que nada na abundancia de peixe e na man de obra barata, in-
tegrada basicamente polas mulleres dos mariñeiros «patrianos».

Á beira destas novidades, os forasteiros trouxeron unha 
práctica máis individualista da pesca, apoiada inequivocamen-
te no lucro e no espírito mercantil (precursores pois do capita-
lismo pesqueiro) obviando os custos do sistema de solidarieda-
de e beneficencia propios de gremios e compañías. Un século 

8 Fernández Casanova, C., op. cit., 1998 e Díaz de Rábago, J., La industria de la pesca en Gali-
cia. Un estudio sociológico, Sociedad Económica de Amigos del País, Santiago, 1885.
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máis tarde, a recuperación dos medios de produción por parte 
dos patrianos tras a crise padecida pola industria da salgadura 
na primeira metade do século XIX, non impediu o definitivo 
esfarelamento do tradicional corporativismo mariñeiro repre-
sentado até entón polos susoditos gremios de pescadores e ma-
reantes. Nesta pesca artesanal, protagonizada outra volta polos 
mariñeiros do país, seguiu a estar presente a figura da compa-
ñía até ben entrado o século XX: o exemplo dos mariñeiros 
das dornas mecas do Grove que ían ao marisco cos rascos ou á 
lagosta coas nasas entre Fisterra e Leições, facendo mareas de 
até tres semanas e constituían agrupacións de catro ou cinco 
daquelas embarcacións, perdurou até despois da Guerra Civil.9 
E tamén nesta pesca familiar cun aquel comunitario, seguiuse 
a aplicar un criterio solidario no recrutamento dos tripulantes, 
de maneira que decote embarcaba xente de máis para que todo 
o mundo puidese levantar o seu quiñón, un hábito propio da 
pesca artesanal do noso país até hai ben pouco.10

Desprotección do mariñeiro (1864-1895)
A desaparición forzosa dos gremios de mar e as antigas 

confrarías de pescadores de carácter relixioso, certificada a par-
tir da Real Orden de 11 de xuño de 186411 e con eles a súa 

9 Pereira, D., op. cit., 2005. Unha referencia ás compañías no Grove para a pesca do centolo 
e a lagosta, ver Parada, M. «Fálame de dornas» en III Encontro de Embarcacións Tradicio-
nais, Revista de Cultura Marítima, O Grove, 1997. Sobre as compañías na arte do xeito en 
Cangas, ver Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
10 Calo Lourido, F., op. cit., 1996.
11 Segundo o seu artigo 8, «Los matriculados quedan como todos los españoles en plena liber-
tad para continuar asociados particularmente o para asociarse de nuevo con el fin que tuvieren 
convenientes, sujetándose a lo que determinen las leyes». O desmantelamento dos gremios de 
mareantes, culminouse coa lei de 22 de marzo de 1873, que suprimía a Matrícula de Mar, 
consagrou de xeito definitivo o libre exercicio das industrias marítimas no litoral do Estado 
español e rematou un proceso iniciado no século anterior tras a entrada en vigor das «Orde-
nanzas Generales de la Armada» no ano 1748. Ver López Losa, E., «Derechos de propiedad 
informales y gestión comunal de las pesquerías en el País Vasco. Un enfoque ecológico 
institucional», en Revista de Historia Económica, nº 1, inverno 2003. No País Vasco e San-
tander continuaron a existir, reconvertidas arredor de funcións cooperativas, mutualistas e 
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función benéfica, de socorros, e mesmo de ordenación dos 
recursos, consolidou en Galicia unha progresiva diminución 
da capacidade asociativa no mar e unha paralela deterioración 
das condicións de vida e de traballo dos mariñeiros. Ao abeiro 
do devandito Decreto, persistiron no noso litoral, ademais de 
diversos agrupamentos para as faenas da pesca (os xa mencio-
nados volanteiros na Guarda, ou no cerco real na Coruña), 
algúns gremios reformados, caso dos de Mareantes de Ponte-
vedra e o Berbés, ou os de Mar no Porto do Son (Sociedad de 
Mareantes de la Villa y Puerto del Son), Ares e A Guarda, que 
cumprían unhas mínimas tarefas benéficas como sufragar en-
terros e atender os doentes, máis que nada. 

Voces procedentes da Igrexa católica denunciaron a referida 
situación de indefensión dos pescadores, criticaron a desfeita 
dos gremios sen antes reformalos salvando algún dos seus servi-
zos e alentaron a constitución de asociacións confesionais para 
o socorro dos mariñeiros desamparados. Ese foi o caso da Socie-
dad Marítima de Socorros Mutuos do Berbés-Vigo, creada en 
1878 baixo a inspiración do clero e das autoridades marítimas. 
Tamén o bispo da diocese de Tui, «profundamente conmovido 
con la narración de los naufragios y otros siniestros marítimos acae-
cidos poco tiempo há en nuestras costas», artellou en 1886 unha 
asociación para, por medio de párrocos e cóengos, encanar a 
caridade para coas familias dos náufragos.12

Outros intelectuais galegos vinculados ao catolicismo so-
cial, como Joaquín Díaz de Rábago ou Alfredo Brañas, com-
partiron a mesma postura da xerarquía católica e alentaron 
asociacións de pescadores que recollesen a tripla faciana mu-

de regulación da venda do peixe, diversas confrarías de pescadores e mareantes. Segundo 
Benigno Rodríguez Santamaría, na alborada do século XX estes colectivos vivían unha crise 
terminal, endebedados e incapaces de cumprir os seus obxectivos mutualistas; Rodríguez 
Santamaría, B., op. cit., 1916.
12 La Concordia, Vigo, 29/5/1886.
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tualista, cooperativa e de crédito,13 para recuperar algunhas das 
funcións das antigas corporacións. Brañas, saudoso dos vellos 
gremios, constituíu en 1894 na vila de Cambados a Asocia-
ción Cambadesa de Marineros, baixo a advocación da Divina 
Pastora. Esta entidade, pioneira do asociacionismo mixto14 na 
beiramar de Galicia, nacía en principio para tentar suplir as 
necesidades de asistencia médica e socorro ás viúvas en caso de 
morte, que ninguén atendía. E debeu ser bastante celebrada no 
seu tempo porque até foi incluída no Diccionario Espasa, onde 
se sinalaba que, despois de dous anos de andaina, a asocia-
ción tiña 3.500 pesetas en caixa «después de satisfechas todas sus 
obligaciones». Aínda que outros, caso dos redactores do xornal 
pontevedrés Unión Republicana, alertaban da inequívoca in-
fluencia clerical e opinaban con retranca que o colectivo máis 
ben debería chamarse La Funeraria, xa que o seu obxecto prin-
cipal non era outro que «dar velas para el velatorio y entierro de 
los que mueran y una cantidad para pagar sacerdotes que asistan a 
los funerales».15 O irreverente periódico remataba aconsellando 
ao novo colectivo preocuparse máis dos vivos ca dos mortos.

O novo colectivo vía a luz, é verdade, nun universo pes-
queiro artesanal caracterizado polo seu fondo tradicionalismo 
e relixiosidade, onde os mariñeiros de San Tomé de Cambados 
aínda se descubrían á altura da Torre de San Sadurniño e aco-
llíanse á Virxe das Angustias cando ían ao mar... De calquera 
maneira, Brañas foi quen de acadar que os patróns máis reco-
ñecidos da vila arousá participasen na agrupación e, malia o 
esmorecemento progresivo da devandita logo da morte do seu 
inspirador, aínda se puido albiscar por última vez o seu pen-

13 Díaz de Rábago, J., op. cit., 1885. No ámbito do Estado español, ver Francisco García 
Solá, Memoria sobre la industria y legislación de pesca, 1874-1879, Madrid, 1880.
14 Ou sexa, composto quer por pequenos armadores, quer por mariñeiros, aínda que neste 
caso habería que engadir tamén os cregos.  
15 Unión Republicana, Pontevedra, 7/9/1894.
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dón, con bandeira galega incluída, na festividade da Pastora do 
ano 1910.16 Aos exemplos anteditos, sumados a algunha expe-
riencia mutualista en Cangas e nos arrabaldes de Vigo (Bouzas, 
Alcabre, Coia), redúcense as realizacións daquel primixenio 
asociacionismo mixto de matiz confesional que, no devalo do 
século XIX, tiña pretensión de pechar as portas ao sindicalismo 
de clase no mundo do mar. 

A conflitividade nesta primeira etapa, aínda pouco estuda-
da, semella limitarse ás reclamacións salariais desenvolvidas en 
1872 por parte dos mariñeiros das xávegas retribuídos a xornal 
na ría de Pontevedra e no porto de Palmeira, pouco despois 
de que a Lei de desestanco do sal (1870) dese un derradeiro 
pulo aos fomentadores cataláns propietarios, tanto das fábricas 
de salgadura como daqueles grandes aparellos que peneiraban 
o mar, alcumados moi graficamente na ría de Arousa como 
paredes de arrastre.17

Ao abeiro deste contexto acaído para a exportación do 
peixe salgado (sardiña, mais tamén de atún, pescada e con-
gro) a diversos portos do Mediterráneo, constituíuse a pri-
meira asociación de carácter patronal da que temos noticia: 
a Sociedad de Fomentadores y Armadores de la Ría de Mu-
ros, cuxos estatutos foron redactados o 17 de maio de 1875.18 

16 Pereira, D., Sindicalistas e Rebeldes, A Nosa Terra, Vigo, 1998.
17 Moreno, X., «A Primeira Internacional en Galicia (1868-1874)» en AA.VV., O movemento 
obreiro en Galicia. Catro ensaios, Edicións Xerais, Vigo, 1990. Os conflitos no mar da épo-
ca inmediatamente anterior, entre eles a negativa dos pescadores patrianos «proletarizados» 
polos fomentadores cataláns ao pagamento do devandito décimo do mar, foron analiza-
dos por Alonso Álvarez, L., Industrialización y conflictos sociales en la Galicia del Antiguo 
Régimen, 1750-1830, Akal Editor, 1976. Tampouco queremos dicir aquí que non existise 
conflitividade no mundo do mar de carácter «pre-clasista» en épocas anteriores, tan só que 
apenas contamos con investigacións ao respecto; unha excepción é o traballo de González 
Fernández, J. M., «Una manifestación de la conflictividad en la Galicia protoindustrial: la 
huelga de los descargadores de la sal de Vigo de 1797-99» en Boletín del Instituto de Estudios 
Vigueses, Ano I, nº 1, 1995, Vigo.
18 Romaní, A., Unha industria salgadeira catalana en Galicia. Orixe, Apoxeo e Ocaso, Conse-
llería de Pesca, Santiago, 1997.
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O colectivo tivo, non obstante, unhas finalidades exclusiva-
mente comerciais, limitándose a asegurar os fretes das expor-
tacións de peixe salgado nos veleiros de cabotaxe propiedade 
daqueles fabricantes de Muros, Serres, Esteiro, Portosín e Por-
to do Son.

Auxe do asociacionismo mixto. Xénese das sociedades  
de resistencia na pesca (1895-1910) 

¡Hoy es Año Nuevo!... ¡Y allí la traiña! 
¡Y aquí vuestras redes!
¡Y allí los que llevan al mar la rapiña!
¡Y aquí los que traen del mar las mercedes!
  («El Canto del Jeitero», Luis A. Mestre)

A introdución e o desenvolvemento do capitalismo pes-
queiro nos portos de Vigo, A Coruña e, timidamente, no de 
Marín, achanzou, na década dos noventa do século XIX, o ca-
miño para a xénese das primeiras sociedades de resistencia na 
pesca. En 1899, ao mesmo tempo que se produce unha folga 
por diverxencias arredor das bases de traballo, os tripulantes dos 
vapores palangreiros con base no peirao do Berbés constitúen 
a súa Sociedad de Marineros-Pescadores, fedérana na organiza-
ción obreira local de carácter socialista e animan os mariñeiros 
das traiñeiras e mesmo aos que ían á arte do xeito a integrarse 
nela.19 Aos poucos, artéllanse a Sociedad de Maquinistas y Fo-
goneros El Vapor, tamén no Berbés, e a Sociedad de Obreros 
Pescadores de Bouzas, en estreita relación coas agrupacións pro-
letarias olívicas; axiña, as devanditas espallan a súa influencia 
ao persoal enrolado nos vapores sardiñeiros de Marín que, no 

19 Giráldez Rivero, J., El movimiento obrero en Vigo, 1890-1914, Memoria de licenciatura 
inédita, Universidade de Santiago, 1984. 



— 69 —

outono do ano en cuestión, constitúe a súa Sociedad de Ma-
rineros Pescadores, limitada aos tripulantes das embarcacións 
de propulsión mecánica que empregaban os aparellos do cerco 
xareta. Esta sociedade foi integrada na Federación Local de Tra-
bajadores orientada pola militancia socialista marinense.20 

Paralelamente, a organización da patronal fai a súa aparición 
en xullo daquel ano, data de constitución da Sociedad Maríti-
ma de la Villa de Bouzas, máis coñecida como La Marítima, 
integrada, primeiro polos armadores dos vapores palangreiros e, 
algo máis tarde, polos propietarios das parellas de arrastre daquel 
porto, moitos deles antigos patróns dos faluchos armados con 
vela latina que a fins do século XIX faenaban no alto na procu-
ra da pescada cos palangres de superficie e, polo tanto, estaban 
ben curtidos nos traballos do mar. Esta sociedade, de andaina 
moi delongada, tivo unha influencia social que superou a súa 
propia función de clase na antiga vila de Bouzas, cuxo concello 
se integrará en Vigo no ano 1904 a instancias das parroquias de 
Matamá e Coia e coa oposición da poboación mariñeira, que 
representou a perpetuación e a defensa dos sinais de identidade 
vinculados ás actividades marítimas daquela poboación.21 

Pouco despois da constitución de La Marítima, correndo 
xa o ano 1901, os armadores de Vigo e Bouzas foron quen de 
alumear unha proposta mutualista, pioneira no litoral español, 
que axudou non pouco a cohesionar na práctica aos propieta-
rios dos vapores de pesca do Berbés e Bouzas: estámonos a refe-
rir á Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo. Esta me-
ritoria e lonxeva sociedade, que chegou até os nosos días, naceu 
para asegurar a solidariedade entre os armadores dos vapores 
de pesca no caso da perda dunha embarcación, quer por acci-
dente fortuíto, quer por culpa dos seus tripulantes. Así, grazas 

20 Maná, O., op. cit., 1994.
21 Ver Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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ás contribucións dos socios, posibilitábase a recuperación do 
65% do valor da embarcación. Aqueles, xa na altura de 1912, 
eran a totalidade dos armadores inscritos na Comandancia de 
Mariña de Vigo, de maneira que existían dúas seccións, unha 
en Vigo e outra en Bouzas.22 En Marín os propietarios dos 
vapores de pesca non se organizaron até 1904, ano no que se 
constituíu un colectivo patronal denominado La Constancia.

O antedito ano de 1899 trae outra novidade: por vez pri-
meira na súa historia, 600 pescantinas de seis fábricas radicadas 
en Vigo e arredores organizan a súa sociedade de resistencia 
coa axuda da Federación Socialista. En resposta, o recentemen-
te constituído Sindicato Patronal procede ao despedimento 
das asociadas e impón un regulamento draconiano que, entre 
outras cousas, endurecía o «destajo», impedía cantar ás ope-
rarias durante os seus labores, impuña un réxime de multas e 
incrementaba a xornada laboral.23 Daquela, os militantes so-
cialistas, liderados polo zapateiro Benito Feijóo, vanse volcar 
en apoio das pescantinas e dos soldadores que, tras dous meses 
de lock-out, retornarán aos centros de traballo en condicións 
favorables.24 Por certo, o Sindicato Patronal, artellado por va-
rios conserveiros vigueses (Dotras, Aranda, Curbera, Rodolfo 
Alonso, Antonio Alonso e Barreras Massó) co concurso do-
utros industriais da zona marítima do Cantábrico e mesmo 
dalgúns portugueses, nacera coa finalidade de establecer prezos 
mínimos de venda das conservas nalgúns mercados exteriores 
para evitar a competencia desleal, pero ben cedo atopou o seu 

22 O seu regulamento foi aprobado polo Goberno Civil o 5 de novembro de 1901, e máis 
tarde modificado o 19 de xaneiro de 1906. Ver García Ramos, A., Arqueología jurídico-
consuetudinaria-económica de la Región Gallega, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 
Madrid, 1912.
23 Solidaridad, Decenario Socialista Obrero, Suplemento nº 27, Vigo, 18/11/1899. Ver ta-
mén o periódico de ideario federal La Lucha, Vigo, 24/12/1899.
24 Chaves Cuíñas, A. M., op. cit., 1998.
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principal alicerce no exercicio das funcións dunha patronal clá-
sica na negociación colectiva destes primeiros conflitos nas fá-
bricas. A falta de disciplina respecto dos acordos tomados ver-
bo dos prezos de venda acabou con esta primeira organización 
patronal na industria conserveira, pero serviu de experiencia 
inicial para un feixe de propietarios de fábricas na ría de Vigo 
que non tardarán en implementar en febreiro de 1904 a Unión 
de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, convertida anos 
andados nunha das patronais máis fortes e organizadas do Es-
tado español, de traxectoria paralela á patronal armadora coa 
que mantivo estreitos vinculos de clase.25 O seu exemplo ser-
viu, aos poucos (1910), de inspiración á homónima Unión de 
Fabricantes de Conservas de la Ría de Arosa y Muros. 

No tocante a Pontevedra, o temperán (1897) influxo da 
organización obreira local está detrás do licenciamento de 59 
mariñeiros das xávegas, xustificado polos propietarios na ten-
tativa daqueles de implantar unha sociedade de resistencia.26 
Na cidade do Teucro, aínda haberá que agardar a 1902 para 
que vexa a luz a Sociedad de Marineros Pescadores alentada 
polo obreirismo socialista pontevedrés.27 A devandita socieda-
de estaba organizada dentro da Federación Obrera de Ponteve-
dra, orientada maioritariamente por cadros socialistas; ao ano 
seguinte da súa constitución produciuse a expulsión dos pa-
tróns e pequenos propietarios de lanchas, que nun comezo se 
adheriran ao colectivo, de xeito que entón converteuse nunha 
sociedade de resistencia de carácter clasista.

25 Ver Carmona Badía, X., «Desarrollo industrial y asociacionismo empresarial en la histo-
ria del sector conservero gallego», en AA.VV., 1904-2004. 100 años de Unión Conservera, 
ANFACO, Vigo, 2004
26 Unión Republicana, Pontevedra, 4/11/1897.
27 Ver regulamento da Sociedad de Marineros Pescadores de Pontevedra y sus contornos, 
Pontevedra, Imprenta y Comercio de R. Quintas, 1902. 
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Naquel ano, traballadores das traiñeiras con base no porto 
da Coruña responden á organización dos patróns-armadores 
nunha asociación denominada El Progreso, artellando unha 
sociedade de resistencia titulada La Humanidad Libre; daque-
la, intégrana na Federación Local Obrera (FLO) de inspiración 
libertaria e, acto seguido, esixen o descanso semanal enfrontán-
dose aos armadores e ao potente republicanismo local,28 como 
limiar dunha intensa xeira conflitiva da que se farán eco os 
boletíns do Instituto de Reformas Sociales correspondentes aos 
anos 1904, 1905 e 1906. Neste último ano, precisamente, 400 
tripulantes asalariados dos bous de arrastre herculinos asócian-
se na Unión Marítima, tamén integrada na FLO, presentan 
aos armadores as reivindicacións de incremento dos xornais, 
descanso dominical e recoñecemento da agrupación e, diante 

28 El Combate, A Coruña, 28/9/1902.

Folga no porto da Coruña na primeira década do século XX. Foto Ferrer.
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da negativa da patronal armadora, manteñen unha durísima 
loita, para a que contaron coa axuda do colectivo portuario 
coruñés.29 Pouco despois, no ano 1908, constituíase no propio 
porto da Coruña outro colectivo, a Sociedad de Fogoneros y 
Similares La Aurora, que ratificaba tamén no mar a tendencia 
ao asociacionismo de oficio predominante no obreirismo te-
rreo.

Un caso especial, polo temperán, deste sindicalismo de 
clase nas vilas mariñeiras está representado pola Sociedad La 
Protección Obrera de Porto do Son, constituída o 4 de outu-
bro de 1901, nun tempo no que as sociedades obreiras de re-
sistencia, aparecidas nas urbes galegas a comezos da década dos 
setenta do século XIX, comezaban a ter presenza nas pequenas 
localidades da beiramar e do interior. Este carácter clasista, 
fundamentado na democracia de base, ficaba ás claras na re-
dacción dos seus estatutos; velaí:

– Era unha sociedade que agrupaba tan só traballadores 
asalariados, incluíndo nesta categoría os mariñeiros retri-
buídos coas «partillas». Estes podían ser de diversos ofi-
cios, de mar ou de terra, por non haber na vila número 
suficiente de cada profesión para establecer sociedades de 
oficio independentes, tal e como acontecía nas cidades.

– Pretendía crear un centro obreiro e practicar a solidarie-
dade entre todos os oficios e individuos asociados.

– Tiña un declarado carácter de resistencia, dirixido a ob-
ter melloras na condición moral e material dos obreiros 
asociados na procura da súa emancipación.

29 Brey, G., op. cit., 1990 e boletíns do Instituto de Reformas Sociales correspondentes aos 
anos 1906, 1907 e 1908. A prolongación do conflito influíu para que tres das máis impor-
tantes sociedades que explotaban os bous de arrastre herculinos, as encabezadas polos arma-
dores Canosa Cierto, Dionisio Tejero e Luis Lamigueiro, trasladasen parte dos seus buques 
a Barcelona, Cádiz e Donostia, respectivamente. Este último, ademais, debeu aturar unha 
enguedellada folga nun «trawler» da súa propiedade, o «General Gordon».



— 74 —

– Admitíanse traballadores de ambos os dous sexos; non 
obstante, o paternalismo e a consideración do papel 
subsidiario da muller imperante naquela época ficaba ás 
claras no seu artigo 13: «Las hembras no podrán asistir 
a las sesiones y discusiones, ni tendrán voz ni voto, y para 
representarlas, defenderlas y oir sus peticiones, se nombrará 
una comisión compuesta de tres individuos que será elegida 
por votación cuando se elija la Junta Directiva».

– O seu funcionamento, excepción feita do anterior, era 
fondamente democrático e horizontal. A soberanía re-
caía na asemblea xeral.30 

30 Pereira, D., A Sociedade La Protección Obrera de Porto do Son, Cartafol da Memoria 1, 
Concello de Porto do Son, 2003.

No trawler General Gordon, de matrícula coruñesa, tivo lugar un longo conflito laboral 
mediada a primeira década do século XX. Foto cedida polo Museo do Mar de Galicia.
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Neste período vaise producir unha das confrontacións que 
máis influirán na traxectoria do asociacionismo mariñeiro na 
nosa beiramar: estamos a falar da «guerra das traíñas», desen-
volvida entre 1897 e 1905 como consecuencia da introdución 
dos cercos xaretas, empregados dende as veloces traiñeiras che-
gadas dende o Cantábrico. Na derradeira quincena do século 
XIX, comezaron a se utilizar o aparello do cerco xareta (tamén 
chamado cerco americano) e a traiñeira, primeiro polas rías do 
Norte (de Viveiro a Camariñas) e despois, a partir dos anos 
noventa daquela centuria, polas Rías Baixas. Esta nova técnica 
de pesca viña apadriñada polos fabricantes de conservas, expor-
tadores de peixe fresco31 e de salgadura, xa que era moito máis 
intensiva ca as artes sardiñeiras en activo naquela altura (xeito, 
xávega, cedazo, traiñóns e boliches). Con esta técnica podían 
tomar máis de 50 cestas de 100 quilos nun lance, cando un 
xeito dificilmente chegaba ás 8. Ademais, as capturas da nova 
arte eran moito máis regulares ca as do xeito e as das xávegas e, 
proporcionalmente, empregaban moita menos xente. Á indus-
tria conserveira convíñalle garantir, no posible, unha subminis-
tración de sardiña abundante, estable e a baixo prezo nun intre 
de gran expansión. E, precisamente, esta depreciación situaba 
os xeiteiros a piques da ruína, xa que non tiñan nin de lonxe a 
capacidade produtiva das traíñas.

Ramón Cabanillas describirá cun estilo poeticamente pre-
ciso, quer a dura condición mariñeira na agonía do século XIX, 
quer aquela etapa de transición que acabou cos mariñeiros 
cambadeses debruzados nas postas da arte na illa de Sálvora, 
transmutados en tripulantes das traiñeiras arribadas do Cantá-
brico, primeiro, e das motoras sardiñeiras, despois; velaí:

31 Chamados popularmente «fresqueiros», moi en alza dende o enlace Vigo-Madrid polo 
camiño de ferro, acontecido en 1885.
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Duro era el trabajo, una quimera labor lejos del hogar, en 
soledad de mar y cielo, entre las rocas de la isla que cierra la 
boca de la ría, atalaya sobre la costa brava, halando sin des-
canso en escuradas y luzadas, y remendando pacientemente, 
en los escasos ratos de ocio, la ropa humilde maltratada por el 
cinturón de las jábegas.
Todo pasa. Las fuertes redes sardineras de las antiguas artes 
catalanas fueron vencidas y fenecieron en derrota, al aparecer, 
plenas de gracia y aleteos, sobre la tersura espejante de nuestras 
aguas, las velas latinas de las traineras cantábricas que, al co-
rrer de los días, como bandada de gaviotas heridas en el vuelo, 
huyeron también asustadas por las trepidantes explosiones de 
las modernas motoras...32

Nestes anos do devalo secular, o xeito empregaba no li-
toral galego máis de 20.000 mariñeiros, concentrados na súa 
maioría nas Rías Baixas. Os xeiteiros, tripulantes de dornas e 
lanchas familiares, viron da noite á mañá perigar o seu medio 
de vida. Neste contexto vai xurdir a partir de 1897 unha im-
presionante protesta mariñeira, primeiro na ría de Vigo, con 
Cangas como mascarón de proa, que se radicalizaría co novo 
século na ría de Arousa, daquela a que máis densidade xeiteira 
presentaba. 

Mentres en Vigo o influxo dos fabricantes e da frota do 
pincho que utilizaba a sardiña como carnada, unido á mobi-
lización das obreiras da conserva e dos, cada máis numerosos, 
mariñeiros que tripulaban as traiñeiras, facilitou a progresiva 
implantación da nova arte na ría malia a profusión de liortas e 
prohibicións gobernativas, na Arousa o importante peso social 
dos xeiteiros opuxo forte resistencia á presenza das traíñas no 

32 Cabanillas, R., «Flor y espejo de marinería», en Revista Mar, «Boletín informativo de la Fe-
deración Gremial de Pósitos Marítimos del Oeste de España», Vigo, nº 9, novembro 1939.
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interior dunha liña trazada entre cabo Falcoeiro (por fóra de 
Aguiño) e a illa de Ons.33 

Xa no primeiro ano das disputas, os portos de Camba-
dos, O Grove e Vilanova pediron, xunto cos representantes 
mariñeiros da ría de Pontevedra, a prohibición das traíñas. Fa-
vorecidas pola actitude vacilante do goberno, abundaban as 
«saragatas» na boca da ría, onde polo día largaban ao caldeo os 
traiñeiros e á tardiña chegaban os xeiteiros ás mesmas zonas de 
pesca. Lesionados, aparellos destruídos a coiteladas, pelexas ás 
portas das fábricas..., eran o pan de cada día. Mesmo chegou a 
correr o rumor de que a raba34 era velenosa, polo que o prezo 
da sardiña ao caldeo caeu dun xeito tan espectacular que tivo 
que se malvender para fertilizante. En xaneiro de 1898, cin-
cocentos mariñeiros do Grove e Cambados armados de paus 
e coitelos invadiron os almacéns que o fabricante Carreró tiña 
no Pombal de Fefiñáns, para asegurarse de que alí non había 
xaretas. Aos poucos, no entroido cambadés, fíxose popular 
unha cantiga que comezaba dicindo:

Fuera las traíñas de la mar,
y venga el xeito a pescar...

Diante das presións dos fabricantes da ría de Vigo, que 
chegaron a boicotear a sardiña dos xeitos, os tripulantes que 
empregaban a devandita arte comezaron a se organizar. Segun-
do o rexistro de asociacións do Goberno Civil de Pontevedra, 
entre 1899 e 1902 constituíronse tan só naquela provincia 42 
sociedades mariñeiras (incluídas cinco de clase e unha patro-

33 Brey, G., op. cit., 1990. Unha detallada descrición do conflito das traíñas, con Cangas 
en primeiro plano, atopámola en Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, M., op. cit., 2005.
34 Ovas de bacallau de procedencia nórdica, empregadas como engado na pesca diúrna cos 
cercos xareta denominada ao caldeo.
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nal), entre elas as de Cangas (dúas sociedades, unha de xeitei-
ros en decembro de 1898 e outra, máis serodia en 1904, de 
traiñeiros), Teis (con outras dúas sociedades, de xeito seme-
llante a Cangas), Moaña (no mesmo caso que Cangas e Teis), 
Marín (os xeiteiros artellaron unha sociedade distinta da dos 
mariñeiros dos vapores), Baiona, Panxón, Aldán, Meira, Bueu, 
Vilaxoán, A Illa, Vilanova, O Grove, etc. Tamén Ribeira, Fiste-
rra, Cabo de Cruz, Palmeira, Porto do Son (onde, na alborada 
do século XX, coinciden na petición de prohibición das traíñas 
o vello e tradicionalista Gremio de Mareantes e a acabada de 
crear Protección Obrera, de arrecendo nidiamente esquerdis-
ta...), no sur da beiramar coruñesa, coñeceron ao abeiro da-
quel contencioso a súa organización mariñeira primixenia que, 
como a dos portos das Rías Baixas, maioritariamente adoitaba 
ter un carácter mixto e unha finalidade mutualista, instrutiva 
e de «mellora da clase pescadora», sen facer distingo ningún. 
No estrondo do combate, aquel monte de asociacións mariñei-
ras foron quen de acadar unha certa coordinación, artellando 
unha comisión negociadora cos diversos grupos políticos pre-
sentes no Parlamento de Madrid, encabezado polo presidente 
dos mariñeiros da Pobra do Caramiñal, o avogado daquela lo-
calidade e deputado pola Coruña, Luis Santos Hermo.35 

No golfo Ártabro e na ría ferrolá, non obstante, a confron-
tación tivo menor virulencia e a primeira organización mari-
ñeira de Mugardos, Barallobre, Redes ou Ares, semella ter o seu 
principal incentivo na loita contra do gravame dos consumos, 
aplicado ao peixe que accedía ao mercado da cidade depar-
tamental.36 Canto ao Cantábrico lugués, con pouca tradición 
pesqueira cando agroma a nova centuria debido ás dificultades 
que presentaban os seus portos na invernía, se acreditamos no 

35 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, M., op. cit., 2005.
36 Ver Unión Nacional, Pontevedra, 5/7/1900. 
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testemuño de Benigno Rodríguez Santamaría, as asociacións 
de mariñeiros, mixtas ou de clase, brillaban pola súa ausencia 
no remate da primeira década do século XX. 

Aínda que o traballo do devandito Rodríguez Santama-
ría como comisionado do Ministerio de Marina levado a cabo 
entre 1907 e 1910 e logo publicado en 1916 é dun gran valor 
sociolóxico, chama a atención que o autor ignorase a evolución 
asociativa na pesca en Galicia e apuntase que daquela tan só 
existían dúas asociacións, unha con carácter de clase na Coruña 
«que no tiene mas fin que la unión y resistencia para las huelgas» 
e outra de carácter recente en Mugardos. Ademais, para Rodrí-
guez Santamaría un mariñeiro a xornal non era máis que un 
operario dependente en todo do seu patrón, malpagado e im-
posibilitado para exercer a profesión de mariñeiro propiamen-
te dita, asimilada esta ao protagonismo na toma de decisións 
nas faenas no mar e á propiedade dos medios de produción, 
polo que non precisaba «ni asociación, ni dirección, ni cosa algu-
na marinera».37 Adiántandose a posturas semellantes tal que a 
do referido Emerenciá Roig, dende o seu punto de vista, e sen 
ter en conta nin a tendencia ao desenvolvemento acelerado do 
capitalismo pesqueiro en numerosos portos nin as actividades 
que xa non se podían conceptuar como tradicionais ou artesa-
nais (certas pescas da sardiña con aparellos de cerco, primeiro 
dende as traiñeiras e logo dende as motoras, por exemplo), os 
proletarios, as sociedades de resistencia e a loita de clases eran 
unha anomalía no mundo do mar, que se pretendía caracteri-
zar por unha idealizada maioría social (os chamados daquela 
«pescadores libres») composta por pequenos propietarios indi-
viduais ou asociados con outros, aos que habería que engadir 
os mariñeiros suxeitos ás «partillas». Segundo esta concepción, 

37 Rodríguez Santamaría, B., op. cit., 1916.
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os segmentos devanditos, convenientemente disciplinados po-
los principios morais da relixión católica («o principio de au-
toridade», entre eles, como xa quedou de manifesto) estaban 
chamados a organizar a produción e a distribución en socieda-
des cooperativas lideradas polos pequenos patróns e afastadas 
dos colectivos de resistencia.38 

Naquel intre, Rodríguez Santamaría, por outra parte en 
absoluto partidario dunha volta atrás na introdución de novas 
artes e na recuperación da extinta rixidez gremial, enlazaba en 
certa maneira coa visión crítica cara aos perigos asociados ao 
capitalismo propia dos intelectuais do catolicismo e do cor-
porativismo social decimonónico, para os que a loita de clases 
aparellada ao novo sistema era unha clara ameaza para a esta-
bilidade do edificio social. Máis adiante, co gallo da creación 
e desenvolvemento dos colectivos mariñeiros que tomarán a 
denominación de «pósitos de pescadores», volveremos ás po-
sicións mantidas por Benigno Rodríguez Santamaría, non moi 
diferentes ás que transmitiu neste seu relevante libro sobre as 
xentes de mar.

Retornando outra volta á guerra das traíñas, no verán do pri-
meiro ano do século XX e nun ambiente cada vez máis crispado, 
catro mil barcos do xeito e máis de 20.000 manifestantes pedían 
en Vilagarcía a intervención do Goberno no seu favor. Non obs-
tante, e malia os sucesivos decretos contrarios ás actividades das 
traíñas no interior das rías, os intereses dos máis de cen fabrican-
tes da ría de Arousa favorecían a penetración da sardiña barata 

38 Esta recorrencia ao cooperativismo dende unha visión reformista, contraria á confronta-
ción clasista, foi común naqueles primeiros anos do século XX, nos que outros activistas 
socialcristiáns fixeron propostas semellantes; velaí, no caso vasco, o Senador do Reino Fer-
mín Calbetón, Darío de Areitio ou Tomás Balbás. Ver Ansola Fernández, A., op. cit., 2007 
e Calbetón, F., «Proyecto de organización de los pescadores libres para fines sociales», Boletín 
de Pescas, Dirección General de Navegación y Pesca Marítima / Instituto Español de Ocea-
nografía, agosto-setembro 1918, Madrid.
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dos traiñeiros das rías de Vigo e Pontevedra, en prexuízo da máis 
cara dos xeiteiros de Arousa, onde, por certo, escaseaba bastante. 

Con este panorama, a desesperación, e con ela a violencia 
dos mariñeiros arousáns chegou ao seu cumio. No outono de 
1901 os xeiteiros de Vilaxoán, Ribeira, Corrubedo e A Pobra 
impediron pola forza a entrada da sardiña viguesa nas fábricas 
da ría e pouco tempo despois comezaron a producirse abor-
daxes aos galeóns dos compradores que a transportaban. Os 
xeiteiros agardaban polos balandros agachados tras Ons, abor-
dábanos, mallaban nas súas tripulacións e guindaban a sardiña 
ao mar. Así, no outono de 1902 tivo lugar unha verdadeira 
batalla naval nas augas daquelas illas, entre centenares de xei-
teiros e unha frota de galeóns das fábricas. Poucos días despois 
o Goberno Civil disolvía a Sociedad de Marineros Pescadores 
de Ribeira, e os tripulantes de 17 dornas do Grove foron deti-
dos, acusados de participaren nos incidentes.39

As liortas continuaron durante algún tempo e con elas as 
acusacións aos traiñeiros de impedir a entrada da sardiña na 
ría. Máis unha vez, as cantigas do entroido cambadés reflecti-
ron certeiramente o que acontecía:

Entre traineras y medios mundos
fué la ruína de nuestro mar
vienen a tierra sin ganar nada
de afiladores tienen que andar.

Porén, a introdución das xaretas na ría de Arousa era un 
feito entre 1904 e 1908, cinco ou seis anos máis tarde ca na ría 
de Vigo. A tensión rebaixouse tamén pola entrada de peixe na 
ría a partir de 1903, e a suba dos prezos, froito da expansión 

39 Pereira, D., op. cit., 1998.
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da industria conserveira, permitiu subsistir a un bo número 
de xeiteiros. De feito, no ano 1907 aínda faenaban na ría de 
Arousa máis de 6.000 xeitos, o 80% de toda Galicia, e o em-
prego dos cercos de xareta, aínda que importante, era de me-
nor entidade que nas rías do Sur.

En conclusión, a conflitividade desatada en todo o litoral 
entre xeiteiros e cerqueiros levou de seu a necesidade da orga-
nización mariñeira para defender o oficio do xeito. Descoñe-
cemos na maioría dos casos a ideoloxía dos impulsores destas 
primixenias sociedades mariñeiras, mais algúns datos ciscados 
pódennos facer pensar que sinalados persoeiros republicanos, 
federais nalgún caso, non andaron moi lonxe: velaí o poeta 
Luís Antonio Mestre, o director do periódico antidinástico  
El Eco de Marín, Sabas Catá, o tamén xornalista José Arcos 
Moldes, o médico Eugenio Sequeiros (falecido en 1903, en ple-
na confrontación), ou o seguidor de Emiliano Iglesias, Balta-
sar de Paulos, exercer de alicerces societarios no Grove, Marín, 
Rianxo, Cangas/Aldán e Bueu, respectivamente. Asemade, nal-
gunha vila, caso de Porto do Son, detectamos a presenza tanto 
dos socialistas coma dos liberais monteristas no primeiro rotei-
ro asociativo, mentres que na Pobra do Caramiñal Luis Santos 
Hermo, sedicente republicano, se presentou a deputado polo 
Partido Conservador e na vila de Pontedeume son os membros 
de Solidaridad Gallega os que conforman o primeiro colecti-
vo mariñeiro. Parece, pois, que os promotores destas novidosas 
propostas asociativas no mundo do mar non eran profesionais 
da pesca, procedían das capas medias (comerciantes, profesións 
liberais, xornalistas...) e pertencían, en non poucas ocasións, a 
algunha das correntes ideolóxicas marxinadas polo réxime caci-
quil da Restauración. De calquera maneira, o agromar do aso-
ciacionismo mariñeiro conforma un proceso que non podemos 
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desvincular da expansión finisecular do societarismo agrario e 
operario, nas parroquias e vilas galegas.

En diante, ademais, cumprirá ter en conta a perdurable 
influencia que os emilianistas terán no ambiente mariñeiro do 
Morrazo, logo das sonoras campañas a prol dos xeiteiros le-
vadas a cabo na primavera de 1900 polo voceiro republicano 
pontevedrés El Centinela, baixo a dirección do que anos anda-
dos será a man dereita de Lerroux. As simpatías que por alí des-
pertaban Emiliano Iglesias e os seus correlixionarios quedaron 
de manifesto nos mitins celebrados nos locais das sociedades 
mariñeiras de Cangas, Moaña, Bouzas e Bueu no transcurso 
do ano 1903.

Naquel contexto, a potencia emerxente do obreirismo nas 
cidades, a súa solidariedade (ou cando menos a neutralidade) 
cos xeiteiros e o radical enfrontamento destes coa burguesía 
conserveira, vinculada á introdución das novas artes, influíu 
non pouco na simpatía de certas asociacións mariñeiras verbo 
do societarismo operario de tendencia socialista, maioritario 
no proletariado terrestre das vilas e cidades das Rías Baixas:40 
son os casos da Asociación de Marineros y Oficios Varios do 
Grove, constituída en setembro de 1900 con preto de 1.000 
socios, e a dos mariñeiros da Illa de Arousa, que conservarán 
até a Guerra Civil un comportamento progresista logo da de-
cidida intervención da Sociedad de Oficios Varios, de talante 
socialista, ao seu favor.41 Esta asociación, ademais, levou adian-
te, entre 1902 e 1903, os primeiros conflitos de pescantinas e 
soldadores das fábricas de conservas da Illa, se ben con pouco 
éxito inicialmente tal e como sinalaba o xornal El Eco Compos-
telano correspondente ao 22 de xullo de 1903: 

40 Brey, G., op. cit., 1990.
41 Pereira, D., op. cit., 1998.



— 84 —

La exigencia de los operarios de la Isla de Arosa, pertenecientes, 
casi todos a sociedades obreras que pedían un aumento de suel-
do y minoración de las horas de trabajo, aparte otras pretensio-
nes, han impulsado al Sr. Goday á tomar la resolución radical 
de cerrar su magnífica fábrica, y a los demás conserveros de 
aquel punto a disminuir el número de cajas elaboradas en años 
anteriores. Como consecuencia de esta medida, han sido despe-
didos todos los obreros asociados, quedando sólo en la fábrica 
los trabajadores desligados de todo compromiso socialista.

O achegamento de moitas daquelas agrupacións xeiteiras 
ao sindicalismo de clase vai quedar patente na folga de 150 tri-
pulantes dos vapores palangreiros integrados na sociedade de 
resistencia de Bouzas, conflito acontecido a fins do ano 1901 
e motivado polo reparto do produto da pesca. No seu trans-
curso as sociedades de mariñeiros do xeito, encabezadas pola 
de Cangas, acordaron boicotear os armadores negándolles a 
subministración de sardiña para encarnar os palangres. O mo-
tivo?: a neutralidade observada noutrora polas dotacións dos 
vapores na guerra das traiñas, na que se enfrontaran ás presións 
dos seus patróns, aliados dos conserveiros a prol do emprego 
dos deostados cercos xareta.42 

Se cadra animados pola experiencia e tamén pola integra-
ción na UGT durante o ano 1903 de asociacións de pescadores 
como a devandita Protección Obrera de Porto do Son, a So-
ciedad de Marinos Maquinistas y Trabajadores del Puerto de 
Vilagarcía e Carril (107 asociados), dúas asociacións viguesas 
(que reunían 242 integrantes) ou a sociedade de mariñeiros de 
Sanxenxo, os militantes socialistas pontevedreses albiscaron a 
organización dos colectivos mariñeiros dispersos nunha Federa-

42 El Socialista, Madrid, 20/12/1901.
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ción Provincial.43 Ao cabo, a devandita posibilidade abortouse 
coa rápida intervención de asociados próximos aos partidos de 
orde que, naquel mesmo ano 1903, convocaron un congreso 
para aprobar un regulamento que rexeitaba o achegamento das 
sociedades mariñeiras ás súas homólogas agrarias e obreiras.44 
A pesar de todo, a Federación Local de Trabajadores de Vigo 
(UGT), rexistraba en 1904 durante o seu II Congreso, a pre-
senza dos delegados da Asociación de Marineros (85 socios), 
das manipuladoras e empacadoras de peixe fresco, xunto cos 
maquinistas e fogueiros dos vapores.45 

De calquera xeito, para o sindicalismo de clase no mundo do 
mar, moi minoritario e circunscrito aos catro portos nomeados 
até a segunda década do século XX, non era máis ca o principio.

Na altura de 1910, xa ficaban algunhas cousas claras:

– A asociación de clase na pesca chegaba con trinta anos de 
atraso en relación coa de terra. A falta dun proletariado 
mariñeiro, ou sexa, dun colectivo cunhas relacións de pro-
dución antagónicas nos barcos, foi decisiva nesa demora.

– O devandito enfrontamento de intereses conduce á esci-
sión do colectivo pesqueiro e a un primeiro agrupamento 
de forzas opostas: a asociación dos armadores precede tanto 
en Vigo coma na Coruña en pouco tempo á dos tripulan-
tes. Non obstante, esta bipolarización limítase a estes dous 
portos e, en menor grao, a Marín46 e Pontevedra. A cativa 
conciencia de clase dos mariñeiros do resto das localidades 

43 La Revista Socialista, Madrid, 1/11/1903.
44 La Emancipación, Pontevedra, 31/1/1903.
45 Boletín do Instituto de Reformas Sociales, nº 3, setembro 1904 e Chaves Cuíñas, A. M., 
op. cit., 1998.
46 A primeira folga dos mariñeiros embarcados nos vapores matriculados en Marín tivo lugar 
no abrente de 1904. Este feito provocará catro meses despois a constitución da primeira 
organización patronal naquela vila. Ver Gaceta de Galicia, Santiago, 8/1/1904.
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e mesmo dos empregados na pesca tradicional nos devan-
ditos portos ás veces incidiu negativamente no desenlace 
dos conflitos abertos, fundamentalmente no porto da Co-
ruña.47 E, como consecuencia, formulou a necesidade de 
estender as ideas societarias ás vilas costeiras máis próximas.

– A pervivencia, alí onde nacen as sociedades mariñeiras 
de clase, dun importante sector artesanal que abrangue 
numerosos oficios, cuxo soporte son as artes e as pe-
quenas embarcacións tradicionais, leva de seu non só o 
xermolo da insolidariedade, senón, contraditoriamente, 
a posibilidade de resistencia dos mariñeiros en loita, xa 
que poden subsistir indo aos chamados oficios baixos. 
Esta práctica (denominada axeitadamente como a «folga 
sen folguistas») inaugurada nos xa nomeados conflitos 
dos vapores do Berbés e de Bouzas, onde 170 mariñeiros 
en folga habilitaron barcos de vela para faenar por conta 
propia, será moi utilizada até a Guerra Civil.48

– As sociedades de clase baseadas no oficio, predominan-
tes na terra, esténdense tamén polo mar: as asociacións 
de mariñeiros retribuídos á parte coexistían nun mesmo 
porto coas dos tripulantes asalariados dos vapores que, 

47 A conflitividade no porto pesqueiro coruñés, vehiculizada a partir de 1906 polos tripulantes 
dos bous e das parellas de arrastre, estivo condicionada polo vaivén da solidariedade non só 
dos pescadores das traiñeiras e doutras embarcacións que aínda empregaban a vela de traballo, 
na Coruña ou nos pequenos portos veciños, senón tamén do colectivo portuario e das pescan-
tinas; ver Brey, G., op. cit., 1990. As dificultades que a «Unión Marítima» tivo para concluír 
de xeito favorable diversas folgas debido, en ocasións, á falla do concurso solidario dalgún dos 
colectivos citados, determinaron o seu esmorecemento e a súa desaparición en 1912.
48 El Socialista, 22/11/1901. Botando man ao chou dun par de exemplos, a devandita táctica 
vai ser posta en práctica sen ir máis lonxe en dous episodios tan importantes como o asañado 
conflito dos vapores sardiñeiros e das parellas de arrastre de Marín, andando o ano 1915, e 
na delongada paralización que sufriron durante máis de nove meses as motoras de Moaña 
dacabalo entre 1933 e 1934. Para o caso de Marín, pódese consultar o devandito traballo 
de Odile Mana; para o episodio de Moaña, ver González Fernández, X. M. e Villaverde 
Román, X. C., Moaña nos anos vermellos. Conflictividade social e política nun concello agrario 
e mariñeiro (1930-1937), Edicións do Castro, Sada, 1999.
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á súa vez, se dividían nas de mariñeiros, persoal de má-
quina (maquinistas e fogueiros) e patróns. As diferenzas 
na contía e no xeito de retribución, así como na xerar-
quía (no caso dos patróns) e na consideración por parte 
da administración do cargo que ocupaban, ao que ha-
bería que engadir as tendencias corporativas, trouxeron 
como consecuencia continuos desencontros entre as di-
versas categorías profesionais que tripulaban os vapores 
pesqueiros e as motoras, de maneira que nos principais 
portos (Bouzas, Vigo, Marín, A Coruña…) existiron du-
rante todo o período sociedades de mariñeiros arredadas 
das de patróns, maquinistas e fogueiros.49 

– Así mesmo, a interdependencia das profesións presentes 
na industria pesqueira, tanto de mar coma de terra, posi-
bilitaba, máis unha vez contraditoriamente, quer a solida-
riedade entre todas elas, quer o ás veces indesexado efecto 
de arrastre nas folgas provocadas por calquera das socie-
dades obreiras presentes nos portos. Os éxitos ou fracasos 
nestas confrontacións iniciais tiveron moito que ver con 
esta interdependencia e, ao tempo, coa súa atomización e 
descoordinación. En diante, o sindicalismo mariñeiro de 
clase tiraría as súas conclusións ao respecto.50

– As reivindicacións pendentes nas discordias de clase foron: 
descanso semanal, aumento das dotacións dos vapores, suba 
dos xornais ou das partillas correspondentes aos tripulantes, 
retribucións das tarefas en terra, mellora da seguridade e da 

49 Mesmo en ocasións, igual que na xa comentada folga dos vapores de Marín acontecida en 
1915, as diversas sociedades de oficio tiveron duros enfrontamentos entre si; ver Mana, O., 
op. cit., 1994 e Delgado Cendagortagalarza, A., op. cit., 1998. Tan só no tempo da II Repú-
blica, vaise temperar parcialmente o devandito afastamento coa conformación dos Sindicatos 
de Industria Pesquera que, ao abeiro da CNT, pretendían abranguer todas as profesións vin-
culadas á pesca.
50 Brey, G., op. cit., 1990.
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habitabilidade a bordo, recoñecemento sindical e control 
das contratacións. A súa práctica totalidade reaparecerán, 
unha e outra vez, nas liortas habidas até a Guerra Civil.51

– O asociacionismo mixto, ás veces cun aquel elitista, era 
o único existente na gran maioría dos portos, ancora-
dos na pesca tradicional. Un bo exemplo era a asociación 
Auxilio Marítimo da Guarda, creada en 1905 e presidida 
polo indiano retornado de Puerto Rico, Manuel Álvarez 
Vicente. Significativamente, as súas funcións consistían 
non só na «mutua protección de sus individuos, sino tam-
bién la defensa de la industria a la que los socios se dedi-
can». Desta finalidade se derivaba a elevada cota de en-
trada de 10 pesetas, prohibitiva para moitos mariñeiros 
humildes.52 Persistía, así mesmo, algunha manifestación 
residual do vello asociacionismo confesional, tal que a 
Hermandad Marítima de Pontedeume artellada en 1908 
baixo a protección da «Virgen Santísima del Carmen» e 
posteriormente animada pola militancia de Solidaridad 
Gallega.53 A identificación e a relativa mobilidade social 
entre os patróns de pequenas embarcacións e os mariñei-
ros neste tipo de pesca (identificación non só ideolóxica 
senón física, xa que abundaban os cativos armadores e 
mariñeiros a tempo parcial),54 a representatividade e de-
fensa dunha arte determinada, a persistencia do sistema 

51 Compárense senón coas bases de traballo discutidas ao redor da circia conflitividade man-
tida polos mariñeiros das parellas de Bouzas durante o primeiro bienio da II República; ver 
Colectivo Xerminal, op. cit., 1990. 
52 José Uris Guisantes, «Sociedad Auxilio Marítimo», en www.galiciasuroeste.info.
53 Ver atado 1801, Fondo Goberno Civil A Coruña, Puentedeume-Puebla del Caramiñal, 
Arquivo do Reino de Galicia (ARG).
54 No Cambados pre-republicano, por exemplo, non era raro atopar mariñeiros que facían a 
campaña da sardiña como tripulantes das motoras da ardora, mentres que no inverno patro-
neaban lanchas ou dornas da súa propiedade na procura da vieira ou do marisco cos rastros 
ou cos tramallos. Para o caso de Bermeo, ver Delgado Cendagortagalarza, A., op. cit., 1998.
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retributivo das partillas e a confrontación sempre laten-
te cos fabricantes de conservas e salgadura, verdadeiros 
dominadores do mercado na pesca da sardiña, favore-
cían o desenvolvemento deste tipo de asociacionismo de 
carácter mixto, verbo das sociedades de resistencia. As 
semellanzas co modelo bretón son grandes, aínda que o 
rápido crecemento do capitalismo pesqueiro nos portos 
da Coruña, Vigo e Marín provocou un maior pulo ini-
cial no sindicalismo de clase no noso país.55

Extensión do sindicalismo mariñeiro de clase (1910-1930)
Sinalaba o veterano axitador social radicado en Moaña, 

Eusebio Alonso, que na altura de 1911 apenas existían aso-
ciacións mariñeiras en activo.56 Segundo Alonso, as sociedades 
creadas co gallo da guerra das traíñas xa non daban sinais de 
vida e os mariñeiros estaban «manejados por los caciques y explo-
tados desconsideradamente por el capital». 

A desaparición da sardiña nas Rías Baixas dende 1907 ate 
1913, algo que moitos atribuían ao uso e abuso da dinamita na 
boca das rías por parte das motoras que ían ao cerco na modali-
dade da ardora, ou ás traiñeiras que na ría de Vigo empregaban 
o trabuquete (boliche) co embalo, deu bo motivo para reto-
mar as vellas sociedades que ficaban no ostracismo tras a ma-
tizada derrota dos xeiteiros. De maneira que, promovida pola 

55 Geslin, C., Le syndicalisme ouvrier en Bretagne, jusqu’à la Première Guerre Mondiale, París, 1982.
56 Antes de recalar en Moaña, Eusebio Alonso distinguiuse como un dos militantes (exerceu, 
na derradeira década do século XIX, de tipógrafo e xornalista) que máis contribuíu á conso-
lidación do obreirismo de Santiago de Compostela, sempre dende un inconcreto ideario a 
cabalo entre o socialismo e o republicanismo. Co gallo da folga xeral de 1898 foi obxecto de 
boicot por parte da patronal compostelá. Este feito fíxolle trasladarse a Vigo (onde dirixiu 
o periódico republicano federal La Lucha durante a mudanza de centuria), primeiro, e a 
Moaña correndo xa a 1ª década do século XX; nesta localidade levou a cabo unha intensa ac-
tividade como organizador de sociedades agrarias e mariñeiras na beiramar sur do Morrazo e 
tamén como colaborador dos voceiros lerrouxistas da capital pontevedresa. Ver La Libertad, 
Pontevedra, 10/6/1911.
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Alianza Marinera de Teis, entre 1909 e 1916 espallouse pola 
beiramar unha accidentada campaña contra da pesca á ardora 
empregada polas motoras de Marín, Vigo e Cangas. A iniciativa 
levantou unha vaga de solidariedade tanto nos medios mariñei-
ros coma agrarios e operarios, e, máis unha vez, a intervención 
da Federación Local de Trabajadores viguesa e da conxunción 
republicano-socialista local na defensa dos mariñeiros de Teis, 
co gallo dos graves incidentes producidos nunha manifestación 
de antiardoristas, provocou a simpatía dos mariñeiros cara aos 
socialistas. O propio Pablo Iglesias tivo unha celebrada compa-
recencia no Congreso, para interceder polos pescadores deste-
rrados e represaliados a resultas do episodio.57 

Neste contexto de combatividade recuperada, tivo lugar 
unha certa renovación do tecido asociativo. Constituíuse, en-
tre outras a Sociedad de Marineros La Marina, alentada no ano 
1913 en Moaña polo devandito Eusebio Alonso coa finalidade 
de organizar os mariñeiros das traiñeiras, descontentos coa es-
peculación que da raba e do salvado facían os amos das trai-
ñeiras e dos cercos xareta, unha temática que será recorrente 
mesmo nos vindeiros días da II República. En calquera caso, e 
malia os esforzos dos detractores da ardora, a partir de 1916 foi 
permitido o emprego da devandita modalidade de pesca fóra 
do límite das tres millas da boca das rías.

Por volta da I Guerra Mundial, o espectacular desenvol-
vemento da frota de arrastre en parella nos portos de Bouzas 
e Marín, sumado á introdución dos motores de explosión que 
posibilitaban a persecución da sardiña voandeira até as augas 
portuguesas onde se concentraba, mudaron as relacións labo-
rais na maioría das vilas mariñeiras das Rías Baixas e posibili-
taron a implantación do sindicalismo de clase en moitos da-

57 El Heraldo de Vigo, Vigo, 5/7/1912.
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queles peiraos. Así, entre 1913 e 1920, vaise producir entre os 
tripulantes de vapores e motoras que tiñan a súa base naqueles 
portos unha notoria axitación, que comeza no albor da Gran 
Guerra primeiro coa constitución (1914) das respectivas Alian-
zas Marineras de Marín, Cangas (presidida polo canteiro socia-
lista Lorenzo Corbacho Rodal, sen dúbida o líder obreiro máis 
coñecido no Morrazo neste período) e Pontevedra e, un chisco 
máis adiante, de El Adelanto Marinero de Bueu (1917) e La 
Alianza Marinera de Moaña xunto coa de Chapela (1919).58 

58 «La Alianza Marinera, Pescadores de Moaña y sus contornos» foi constituída o 14 de febreiro 
de 1919, segundo a inscrición que consta no Goberno Civil de Pontevedra. Os seus alicerces 
foron os xa mencionados Lorenzo Corbacho e o axitador agrario-obreirista Eusebio Alonso. 

Directiva da Alianza Marinera de Cangas. O primeiro pola esquerda é Manuel Nores 
Taratola e o segundo, Lorenzo Corbacho. Foto cedida polo Proxecto Nomes e Voces.
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Todas elas, estarán en maior ou menor medida na órbita da 
UGT dende o comezo da súa traxectoria, que, no caso de Can-
gas, provoca ás poucas semanas a conformación da primeira 
patronal pesqueira organizada na vila, presidida polo armador 
Manuel Moldes Iglesias: El Progreso Pesquero. Propietarios 
de Vapores de Pesca del Puerto de Cangas, que estará durante 
toda a súa andaina vencellada a La Marítima de Bouzas.

É importante sinalar que, seguindo o modelo da de Can-
gas, os regulamentos das Alianzas permitían non só a pertenza 
de pequenos armadores, senón que os cargos das xuntas di-
rectivas puidesen ser cubertos por persoas non «matriculadas» 
nos oficios do mar, «por razones de conveniencia de la orga-
nización». De feito, en Cangas a Alianza Marinera foi presi-
dida en múltiples ocasións por activistas terreos, caso do pro-
pio Corbacho (canteiro, malia andar embarcado un tempo), 
Bernardino González Paz (republicano, en 1916), o devandito 
Eusebio Alonso (1917), o ferroviario socialista José Gómez 
Ossorio (secretario en 1919), o mestre republicano-socialista 
José Viñas del Monte (1922 e 1923), etc.59 Cómpre subliñar 
que, contrariamente ao que aconteceu en zonas de Euskadi 
(Bermeo, sen ir máis lonxe), onde os socialistas se cadra a partir 
dunha ríxida aplicación do marxismo rexeitaron até a II Repú-
blica traballar no eido mariñeiro, ao considerar propietarios 
aos tripulantes non retribuídos a xornal fixo, no litoral galego 
e facendo gala dun pragmatismo moi deste país, os socialistas 

Nos primeiros anos da década dos vinte integrouse na UGT, malia o influxo que sobre o co-
lectivo tiña o republicanismo radical na persoa do seu líder José Romero Piñeiro, encadeado 
durante tres meses a fins de 1922 debido á denuncia dun armador. Nos derradeiros anos da 
Ditadura de Primo de Rivera o colectivo foi perseguido polas novas autoridades e esmoreceu. 
Foi refundado coa denominación de Sociedad de Marineros del puerto de Moaña y Contornos 
Solidaridad Marinera, de carácter autónomo e inscrita no Goberno Civil o 26/1/1930.
59 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. En Vigo acontecía outro tanto, 
pois correndo o ano 1916 a secretaría da Sociedad de Marineros-Pescadores estaba ocupada 
polo coñecido militante socialista Ramón González Brunet, funcionario municipal.
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non tiveron empacho ningún para intervir xa dende moi cedo 
nos colectivos onde os mariñeiros cobraban á parte.60

Coincidindo cos «anos vermellos» que circunscribiron a Re-
volución Rusa, as reivindicacións de incremento das dotacións, 
xornais e partillas, retribución das tarefas de terra, etc., defen-
didas a comezos de século nos grandes portos de Vigo e da Co-
ruña, vanse estender así mesmo ao Morrazo, onde provocarán 
unha intensa conflitividade nas rúas de Marín e Cangas, máis 
que nada entre os mariñeiros que cobraban ben a xornal (no pri-
meiro porto), ben coas «partillas» (no segundo). Neste contexto, 
aparece en 1914 a efémera Federación de Marineros del Mo-
rrazo, axiña substituída por unha cobizosa Federación Regional 
de Obreros de la Industria Pesquera de Galicia, que integraba 
sociedades de mariñeiros, maquinistas e patróns de cabotaxe e 
cuxa secretaría radicou en Marín. Alentada por militantes so-
cialistas como os xa mencionados José Hervés61 e Lorenzo Cor-
bacho, a Federación foi un primeiro xermolo de coordinación 
do sindicalismo de clase no mar que tentou intervir no control 
dos aparellos depredadores, así como na teima da erradicación 
da dinamita nas faenas pesqueiras, para o que deu en convocar 
diversas xuntanzas de sociedades mariñeiras. 

60 Delgado Cendagortagalarza, A., op. cit., 1998. Neste eido, os socialistas vascos coincidían 
con visións dabondo conservadoras que arelaban afastar os mariñeiros non retribuídos a 
xornal dos organismos de clase, caso do xa mencionado Fermín Calbetón ou do propio 
Benigno Rodríguez Santamaría.
61 Como xa quedou dito, José Hervés Hermo, aparece en 1913 ocupando a secretaría da 
potente Unión de Trabajadores de las Fábricas de Conservas de la Ría de Vigo, constituída 
en xaneiro de 1912 e integrada na Federación Local de Trabajadores de Vigo. A presidencia 
ocupábaa nada menos que Enrique Heraclio Botana, sempiterno líder do socialismo vi-
gués. Significativamente, ningunha muller integraba a xunta directiva dunha sociedade de 
resistencia de maioritaria afiliación feminina. Na altura de 1913, a devandita organización 
levou adiante unha campaña contra o traballo de menores de idade na industria conservei-
ra, campaña da que se fixo eco o voceiro do PSOE vigués Solidaridad. Ver Chaves Cuíñas, 
A. M., op. cit., 1998.
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A primeira, levada a cabo pola Federación Local de Traba-
jadores de Vigo (UGT) xa que a devandita Federación Regional 
aínda estaba en pleno labor de constitución, tivo lugar na Casa  
do Pobo no mes de xullo do ano 1915; alí estiveron represen-
tados 4.028 pescadores de Vigo, Bouzas, Teis, Marín, Ponte-
vedra, Cangas, Moaña, Redondela e Baiona, que decidiron 
redactar un proxecto de Estatutos da Federación e propór aos 
poderes públicos a supresión dos cercos xareta, nasas, bous e 
rapetas, así como a prohibición das faenas dos bous de arras-
tre a menos de 30 millas da boca das rías.62 A segunda, acon-
tecida na vila de Ribeira en agosto de 1920 dentro da cam-
paña anti dinamita desenvolvida pola Alianza Marinera de 
Cangas, reuniu sociedades mariñeiras de nutrida afiliación como  
El Adelanto Marinero de Bueu, La Necesaria de Ribeira, as 
Alianzas Marineras de Marín, Moaña e Aldán, Unión Agraria 
Marinera de Sanxenxo e Portonovo, Unión Marinera de Cha-
pela, Unión Marítima de Pescadores de Bouzas e Protección 
Obrera de Porto do Son, que acordaron boicotear os barcos que 
empregasen explosivos.63

Mentres, na ría de Arousa, a identidade entre armadores e 
fabricantes marcou as dúas primeiras folgas de mariñeiros das 
que se ten noticia naquela ría: na Pobra do Caramiñal no ano 
1913 e en Ribeira andando 1919. En ambas, a folga afectou ás 
operarias das fábricas de conserva e aos mariñeiros dos vapores 
que traballaban para elas. En Ribeira, 2.000 obreiras e mariñei-
ros afiliados a La Necesaria mantiveron o paro durante quince 
días, para protestar pola decisión dos armadores-fabricantes de 
levantar catro partes máis e para solicitar unhas mellores bases de 

62 Boletin del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, nº 134, agosto 1915.
63 Rodríguez Santamaría, B. Diccionario de Artes de Pesca de España y sus posesiones, Sucesores 
de Rivadeneyra S.A. Artes Gráficas, Madrid, 1923; Reedición fascímil a cargo da Consellería 
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Santiago, 2000.
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traballo, tanto para os tripulantes coma para as pescantinas. A re-
solución do conflito, que moderaba a suba da participación dos 
armadores nas partillas, regulamentaba os traballos de carrexo, 
augada e carboneo, e implantaba o control dos mariñeiros sobre 
as vendas mediante a figura do delegado de barco, era demos-
trativa do novo tipo de relacións laborais que estaba a xurdir.64

Certamente, sen esquecer o labor sociocultural dalgunhas 
veteranas sociedades mariñeiras de clase como La Solidaridad 
Marinera de Moaña ou La Protección Obrera de Porto do 
Son,65 o asociacionismo de clase tivo unha identidade baseada na 
resistencia fronte a unha realidade inxusta, sen que esta visión se 
compatibilizase con outra máis, se cadra, construtiva e coopera-
tiva. Segundo o historiador Iago Santos Castroviejo, este foi un 
aspecto fracasado das sociedades de clase, «xa que un desenvol-
vemento reivindicativo sen un contrapeso de construcción das 
bases da producción autónoma dos traballadores é incompleto 
e desequilibrado».66 O propio Santos Castroviejo, non obstante, 
deixa ben ás claras as dificultades desta faciana cooperativa dentro 
do asociacionismo de clase; velaí o caso de Cangas:

...a retribución á parte sostiña un sistema moi inxusto de dis-
tribución: os armadores estaban unidos coma unha piña a 

64 Bases asinadas o 25/9/1919 pola Sociedad de Marineros La Necesaria e a representación 
dos armadores de Ribeira: nos barcos menores de 17 metros a distribución do produto da 
pesca, unha vez descontado os gastos do «monte maior», era de 30 partes para o armador e 
20 para os tripulantes; nos barcos maiores de 17 metros que faenaban en augas galegas, o 
armador levantaba 32 partes por 20 os mariñeiros; por último, naqueles barcos maiores de 
17 metros que pescaban na costa portuguesa, os armadores tiñan dereito a 38 partes fronte 
ás 20 da tripulación. Ver Galicia Nueva, Vilagarcía, 1/10/1919. En relación co atraso da 
conflitividade de clase no mar de Arousa, se a comparamos coa desenvolvida nas rías de Vigo 
e Pontevedra, pódese consultar Pereira, D., op. cit., 2005.
65 Sobre a incidencia social do asociacionismo mariñeiro de clase en Moaña e Porto do Son, 
ver Pereira, D., A CNT na Galicia, 1922-1936, Editorial Laiovento, Santiago, 1994 e Perei-
ra, D., op. cit., 2003, respectivamente.
66 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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unha patronal de Vigo totalmente identificada con prestamis-
tas, fabricantes, remitentes e vendedores que sostiñan sobre o 
prezo baixo do peixe os seus negocios. Polo tanto, os armadores 
á parte –especialmente os armadores de vapores e motoras– 
admitían, se non de bo grao, o envilecimento do prezo do 
peixe e os altos prezos dos insumos en prexuízo dos intereses 
dos tripulantes, mentres os ingresos dos mariñeiros son baixos, 
irregulares... e durante unha menor parte do ano (o que dura 
a ceifa). Os enfrontamentos entre armadores e tripulantes son 
moi acedos en todo o período, polo menos dende 1914 a 1936, 
acaso coa excepción da Ditadura 23-29 en que está latente o 
conflito, e nestas circunstancias o programa de cooperación 
«entre armadores e tripulantes e outros mariñeiros» está per-
manentemente comprometido.67

As experiencias, ás que logo nos referiremos máis devagar, que 
levou a cabo a Solidaridad Marinera de Moaña durante a Repúbli-
ca, canto á eliminación dos intermediarios e ao control do prezo 
da raba utilizada na pesca da sardiña, son taxativas ao respecto.

Non é posible dar conta aquí da enxurrada de confrontacións 
mariñeiras acontecidas no período comprendido entre 1914 e 
1919 en Vigo, Bouzas, Bueu, Cangas ou Marín, nun contexto 
de crise pesqueira alentada polas periódicas fallas da sardiña e 
polos efectos da contenda mundial. Neste tempo, apuntaremos 
que a progresiva paralización das faenas no mar por causa da 
Gran Guerra (carestía de carbón, malletas e cables dos aparellos 
de arrastre, folla de lata, entre outros inputs) levou en abril de 
1916 ao paro forzoso por uns días aos 2.500 tripulantes dos va-
pores que tiñan porto base en Vigo e Bouzas e aos 6.000 obrei-
ros e pescantinas das fábricas de conserva. Nun ambiente de pre-

67 Ídem.
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ocupación e respondendo ao chamamento feito polo Concello e 
o conxunto de entidades patronais e obreiras, que puxeron unha 
paréntese nos seus enfrontamentos clasistas, 30.000 vigueses e 
viguesas desfilaron polas rúas da cidade esixindo do Goberno 
a concesión de cargamentos de carbón de suficiente calidade a 
un prezo asequible, xa que as dificultades de aprovisionamento 
podían dar lugar ao amarre definitivo da frota, e a mellora das 
comunicacións ferroviarias co interior de España. 

Por todos estes motivos, precisamente, nacerán aos poucos 
en Vigo dúas entidades patronais de longo percorrido, que cer-
tificaban canto aos intereses de clase a integración vertical das 
distintas actividades relacionadas coa pesca: a Sociedad de Ar-
madores, Vendedores y Exportadores La Necesaria, radicada no 
Berbés e constituída a fins daquel ano, e a Asociación Gene-
ral de Industrias Pesqueras y sus Derivadas, denominada nun 
principio Comité de Industrias Pesqueras de Galicia, posta en 
marcha a xeito de «lobby» económico con ámbito galaico no 
mes de outubro do ano 1917, baixo a presidencia do prestixio-
so construtor naval, conserveiro e armador vigués José Barreras 
Massó. Estas asociacións representaban no seu inicio 94 vapores 
de arrastre e 24 fabricantes de salgadura e conserva da ría de 
Vigo. Dous anos máis tarde, este colectivo, que non pretendía 
intervir na cuestión social, xa representaba os armadores de 202 
vapores e os propietarios de 43 fábricas de conserva e salga, dos 
portos de Vigo-Bouzas, Pontevedra, Marín, Bueu, Muros, Illa 
de Arousa, Ribeira, A Guarda, O Grove, A Pobra do Caramiñal, 
Panxón, Moaña, Aldán, Cangas e Corcubión, que empregaban 
por xunto máis de vinte mil mariñeiros e operarias das fábricas 
de conserva. Chama a atención, con todo, a ausencia de arma-
dores e conserveiros da Coruña e das Rías Altas. No seu primei-
ro ano de vida, a asociación presionou para proseguir a pesca en 
augas do litoral portugués (moi contestada pola opinión pública 



— 98 —

lusitana), mellorou o servizo de aguada no porto de Vigo e foi 
quen de asegurar a subministración de carbón asturiano para 
a frota pesqueira, mercé á intervención de Augusto González 
Besada, pola que se adquiriron 12.000 toneladas a un bo prezo; 
en reciprocidade, a asociación agasallou ao político pontevedrés 
cunha requintada limusina fabricada en Inglaterra.68

A sardiña, peixe voandeiro onde os haxa, tivo dende sempre 
periódicas e inesperadas ausencias que, ás veces, se delongaron 
de máis. Mesmo hai quen di que estas faltas duraban sete anos, 
número de fonda tradición hermética.69 As consecuencias eran 
sempre as mesmas: barcos amarrados, peche das fábricas, fiado 
nas tendas, emigración e a fame por riba de todas as cousas. Pero 
tamén, grazas á imaxinación e á capacidade de adaptación dos 
mariñeiros, introdución de novas artes, embarcacións, técnicas 
de pesca e diversificación das capturas. Coas crises da sardiña 
apenas se producían loitas sociais: cada un zafaba da miseria 
como podía. Uns, máis acomodados, indo ao marisco, largando 
unha rapeta ou uns tramallos da súa propiedade; se ademais ti-
ñan forno na casa, podían dicir que nela «había Dios». Outros, 
emigrando ás Américas ou deixando os seus fillos e fillas como 
criados nas aldeas do interior, onde cando menos había caldo 
e pan centeo para almorzar todos os días. E, ao cabo, os máis 
desprotexidos converténdose en pobres de pedir.

68 Giráldez, J., op. cit., 1996. Malia o seu inicial ámbito galaico, a directiva estaba dominada 
ao completo polo que hoxe chamariamos complexo mar-terra vigués, coa presenza do presi-
dente da Unión de Fabricantes de Conservas, Federico Barreras Massó, ou do idéntico cargo 
de La Marítima de Bouzas, Benigno Montenegro Feijóo; o carácter integrador do colectivo, 
era, así mesmo, explícito. Ver «Memoria correspondiente al año 1919, publicada por el 
Comité de la Asociación General de Industrias Pesqueras y sus Derivadas», en Boletín de 
Pescas, Ministerio de Marina, Dirección General de Navegación y Pesca/Instituto Español de 
Oceanografía, xuño-xullo 1920, Madrid; tamén os números correspondentes a maio-xuño 
e agosto-decembro de 1920.
69 Romaní, A., La pesca de bajura en Galicia, Edicións do Castro, A Coruña-Sada, 1981.
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Con todo, nos anos 1917 e 1918, devalando xa a I Guerra 
Mundial, aconteceu na beiramar das Rías Baixas unha forte pro-
testa social, que tivo como trasfondo a persistente ausencia de 
sardiña nas rías, prolongada case que até o ecuador da década 
dos vinte. Nese tempo había que se desprazar até Leixões ou 
Aveiro para tomar peixe, e iso tan só o podían facer os vapores 
ou as motoras máis grandes e potentes. Na Arousa, un mundo 
de pescadores do xeito e os seus familiares sufriron nas súas car-
nes a penuria, agravada pola suba do prezo dos alimentos básicos 
(millo, trigo, ovos...), como consecuencia do seu acaparamento 
polos especuladores e posterior exportación incontrolada aos paí-
ses belixerantes no conflito. As familias mariñeiras que non tiñan 
terra bastante foron as máis prexudicadas e o desespero dexene-
rou en motíns populares acontecidos nese tempo en Cambados, 
Ribeira e A Pobra, onde se asaltaron almacéns de acaparadores 
e carruaxes que transportaban subsistencias aos portos de em-
barque. Na Pobra, as consecuencias da crise foron desastrosas 
dabondo: no ano 1925 as 9 fábricas de conserva e as 18 de salga-
dura que existían naquel litoral estaban inactivas; a maioría dos 
vapores con base naquel porto trasladáronse de xeito definitivo a 
Setúbal ou ao Mediterráneo; conserveiros como Díaz de Rába-
go e Legarda levantaron novas fábricas en Almería e Ayamonte, 
respectivamente; máis de 1.500 pescadores da zona emigraron a 
América... A Pobra mariñeira nunca se recuperou deste golpe.70 
Como dicía a cantiga recollida no Grove:

A Levante se van los fabricantes
para prosperar
si se quedan aquí en Galicia
se van a arruinar.

70 Carreras y Candi, F., Geografía del Reino de Galicia, Barcelona, 1934.
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Ou en Cambados:

La sardina no se ve, no se ve
a Portugal se marchó
y el marinero gallego
re, mi, fa, sol, la, si, do.

A crise da sardiña e a desfeita das actividades de transfor-
mación do peixe na Pobra tamén remataron coas combativas 
sociedades de pescadores, soldadores e obreiras das fábricas de 
conserva do Areal, colectivos que a comezos da segunda década 
do século foran artellados por Antonio Ferreiro Montenegro, 
un senlleiro axitador socialista emparentado con Valle Inclán 
que tivo notorio protagonismo na devandita folga de 1913.71 
Ferreiro fundou e dirixiu un semanario socialista e anticaciquil 
denominado La Razón, dende o que, a cabalo entre 1916 e 
1917, tentou manter a unidade entre os colectivos menciona-
dos no transcurso de diversos conflitos laborais, malia que os 
efectos da contenda mundial e a desaparición da sardiña entre 

71 Referímonos á Sociedad de Hojalateros y Soldadores (1913) e Unión de Trabajadores de 
la Conserva de la Ría de Arosa (1915), ambas presididas por Ferreiro. En Cangas houbera 
un proceso constituínte semellante ao de Vigo e A Pobra, pois La Unión de Soldadores 
y similares, que abranguía tamén as escabicheiras e operarias das fábricas de conserva e 
salgadura, foi inscrita no Goberno Civil en xaneiro de 1912 tras a convocatoria feita polos 
canteiros socialistas Luciano Barreiro e Serafín Martínez, no local da uxetista Sociedad de 
Canteros; no ano 1922 a devandita sociedade declaraba ter 370 afiliados e afiliadas. Ver 
Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. A substitución daquela man de 
obra moi especializada e, relativamente, cara representada polos soldadores vaise producir 
en toda a industria a partir da I Guerra Mundial, mediante unha serie de adiantos técnicos 
que permitirán a mecanización de moitos dos seus labores, que agora serán atendidos por 
man de obra feminina, menos cualificada debido á carencia de formación para o manexo das 
novas máquinas e moito peor retribuída. A devandita substitución farase non sen provocar 
unha importante conflitividade laboral e un notorio incremento dos accidentes laborais nas 
fábricas de conserva. Ver, máis unha vez, Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003.
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1917 e 1924 acabaron por finiquitar até a II República con 
todo dinamismo social naquela vila arousá.72

Como vimos de apuntar, a devandita crise sardiñeira que 
estragou as Rías Baixas por aqueles anos causou unha forte emi-
gración de mariñeiros nas numerosas vilas afectadas. No caso 
do Porto do Son, moita xente marchou aos EE.UU., Arxentina 
ou Cuba; tamén, en diante, fóronse conformando colonias de 
pescadores do Son enrolados nos vapores de pesca con base na 
Coruña, Vigo, Xixón, Pasaia, Huelva, Málaga, Cádiz, etc., e 
radicados naqueles portos de mar. Na altura de xuño de 1920, 
esta emigración forzosa creou non poucas dificultades para o 
funcionamento da veterana sociedade La Protección Obrera, 
pois, segundo se notificaba ao gobernador civil, o feito de mar-
char ao estranxeiro o presidente, vicepresidente, contador e vi-
cesecretario obrigou a reorganizar a Xunta Directiva e recaeu a 
Presidencia no curtido e veterano militante socialista, Belarmi-
no Torrado, quen protagonizou a delegación do colectivo na 
sobradita asemblea convocada no verán daquel ano en Ribeira 
pola Federación Regional de Obreros de la Industria Pesquera 
de Galicia. Nun futuro inmediato, as nutridas colonias de mari-
ñeiros do Son aveciñadas nas devanditas localidades, terán unha 
importancia senlleira no devir da organización sonense.73

Voltando á multiplicación das folgas de clase no mar na-
quel tempo revolto, salientar tan só que no porto de Marín, logo 
do fracaso colleitado tras catro meses e medio de amarre das 
motoras sardiñeiras e das parellas de arrastre no ano 1915,74 os 
tripulantes destas últimas xa acadaran no outono de 1919 un 
incremento de 30 pesetas no xornal acompañados polo descan-

72 Ver La Razón, semanario fundado por Ferreiro o 30/4/1916 e que tirou 37 números até 
a súa desaparición en xaneiro de 1917. Tamén, Villaverde García, E., Heroes e mártires. 
A Segunda República e a Guerra Civil no Barbanza, Tórculo, Santiago, 1995.
73 Pereira, D., op. cit., 2003.
74 Mana, O., op. cit., 1994.
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so quincenal, a resultas dunha encirrada e longa loita na que se 
solidarizaron os tripulantes das motoras sardiñeiras, e onde as 
peixeiras e as operarias das fábricas de conserva xogaron un papel 
de apoio e mobilización cidadá tan importante ou máis ca o dos 
homes. Neste conflito, os 800 mariñeiros dos vapores de arrastre 
e das motoras sardiñeiras aturaron o amarre saíndo ao mar «en 
pequeñas embarcaciones para traer el pan del día».75

A conflitividade mariñeira no Morrazo e no resto da ría 
de Vigo, tamén moi intensa no porto de Bouzas durante o 
ano 1919 posto que unha folga dos tripulantes da frota das 
parellas de arrastre durou cinco meses, chegou ao seu cume 
no Nadal daquel ano, por mor do paro xeral que viviu pri-
meiro o porto e logo todos os oficios de terra de Vigo, en 
apoio da loita que os mariños mercantes levaban a cabo en 
toda a beiramar do Estado español. Naqueles vinte e oito 
días de paralización das actividades portuarias, salientaron 
tanto a unanimidade da resposta patronal como a solidarie-
dade dos traballadores e traballadoras de todas as profesións 
vinculadas á pesca (mesmo as pescantinas, os soldadores e os 
metalúrxicos que traballaban a folla de lata), quer do Areal,  
O Berbés e Bouzas, quer de Cangas, Moaña e Pontevedra, onde 
os mariñeiros provocaron a interrupción de todos os labores 
nas súas respectivas localidades.76 O fracaso final da mobiliza-
ción e as rabexadas represivas posteriores se cadra foron decisi-
vas para o esmorecemento da Federación Regional que, malia 
ser reorganizada sete meses despois baixo a denominación de 
Comité Regional de los Obreros de la Industria Pesquera y 
derivados de Galicia aproveitando a devandita xuntanza de 
Ribeira,77 deixou de funcionar nos primeiros intres da Dita-

75 Nueva Aurora, Pontevedra, 20/6/1920 e Galicia Nueva, Vilagarcía, 7/8/1919 e 26/10/1919. 
76 Nueva Aurora, Pontevedra, 15/1/1920.
77 O Comité estará domiciliado outra volta en Marín dende comezos de 1921.
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dura de Primo de Rivera por razóns que aínda descoñecemos, 
pero que puideran estar relacionadas co enfrontamento aberto 
entre os militantes socialistas e os libertarios. Aos poucos, estes 
últimos, incentivados pola negativa resolución da devandita 
folga xeral, comezaron a competir polo control da Federación 
a través do anarcosindicalista Sindicato del Transporte Maríti-
mo y Terrestre e dalgúns simpatizantes afiliados á veterana So-
ciedad de Maquinistas y Fogoneros El Vapor, ambas de Vigo.78 

A maiores, a desaparición do Comité Regional de los 
Obreros de la Industria Pesquera y derivados de Galicia veu 
precedida no tempo polo bulir no sur do Morrazo de varios 
cadros mariñeiros emilianistas de moita valía: referímonos a 
José Viñas del Monte e Manuel Nores Sotelo Taratola, en Can-
gas, e a José Romero Piñeiro, en Moaña, cuxa influencia nas 
sociedades de pescadores das vilas en cuestión vai perdurar até 
ben entrada a II República, en detrimento do PSOE e da UGT, 
desprestixiados así mesmo por un cúmulo de irregularidades 
que se deron no interior das sociedades mariñeiras radicadas 
nas vilas en cuestión e que culminaron en xaneiro de 1922 co 
incendio do local de La Alianza Marinera de Cangas, seica para 
encubrir un desfalco a cargo dun directivo.79

Mentres, na beiramar coruñesa, cunha presenza societaria 
moito máis cativa no seu conxunto, os anarcosindicalistas in-

78 Entre estes cómpre salientar a Severino Estévez, militante anarquista curtido no sindicalismo 
portuario de Bos Aires, que pouco antes integrara a directiva da devandita sociedade. Anos 
andados, un metalúrxico anarcosindicalista de Vigo, Serafín Campos Quintela, afirmaba na 
prensa confederal que a desfeita de 1919 facilitara o acceso dos libertarios á directiva da Casa 
do Pobo (UGT) viguesa. Parece que esta situación tamén foi aproveitada por relevantes cadros 
sindicais como José Villaverde ou Eduardo Collado, para espallar entre certas asociacións de 
traballadores do mar da bisbarra viguesa ou do Morrazo (Cangas, Moaña, Marín, Teis, Bou-
zas...) as súas teses, baseadas na acción directa e no arredamento societario da política partida-
ria. Ver Solidaridad Obrera, Barcelona, 1/5/1932.
79 Para Moaña, ver González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999. 
Para o episodio de Cangas ver Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005; tamén 
José Villaverde, «Federación de Rabadanes», en Solidaridad Obrera, A Coruña, 18/10/1924.
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tegrados na Federación Local Obrera (CNT) herculina apro-
veitaron as leccións dos pasados enfrontamentos e traballaron 
por organizar algúns dos oficios presentes no porto nunha única 
sociedade: se cadra influído pola folga xeral da frota mercante 
española acontecida en maio de 1914 e na que se reclamou unha 
regulamentación dos traballos a bordo dos navíos, así como a 
creación dun Montepío Marítimo Nacional que asegurase as 
pensións de retiro, nacía a fins do ano devandito un dos colecti-
vos máis lonxevos e representativos da CNT herculina, a Socie-
dad de Marineros, Fogoneros y Patrones El Despertar Marítimo, 
que agrupaba os referidos tripulantes da Mariña mercante e de 
servizo de porto, ademais das dotacións dos buques de pesca re-
tribuídos a xornal. Velaí, segundo o enunciado dos seus estatutos 
redactados por coñecidos sindicalistas herculinos, como Enrique 
Taboada ou Emilio Genís, a finalidade do colectivo:

Artículo 1º.- Para cumplir una misión muy justa y humani-
taria, se constituye en La Coruña una Sociedad de resistencia 
compuesta por individuos matriculados en buques mercantes 
y de pesca, cuya denominación es «Despertar Marítimo» a 
la cual podrán pertenecer todos los marineros, fogoneros, pa-
trones y habilitados. El objeto de esta Sociedad es el procurar 
para sus asociados toda clase de mejoras morales y materiales.80

O seu homólogo de Vilagarcía de Arousa, constituído de 
xeito efémero un ano despois logo da intervención directa da 
militancia coruñesa representada por Emilio Genís e Cayetano 
Castriz, engadía tamén os estibadores.81 A perda dun longo 
contencioso mantido durante máis de dous meses coas consig-

80 Regulamento da Sociedad de Marineros, Fogoneros y Patrones El Despertar Marítimo, 
A Coruña, 11/12/1914. Asinados por Enrique Taboada, Emilio Genís e José Rodríguez 
Orro. Arquivo privado.
81 Galicia Nueva, Vilagarcía, ver os meses novembro de 1915 e xaneiro de 1916.
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natarias e a patronal de Vilagarcía, en orde a controlar as con-
tratacións de mariñeiros e estibadores nas tarefas portuarias, 
determinou a escisión destes últimos que pasaron a integrar 
unha colla patronal. A partir de entón, El Despertar Marítimo 
vilagarcián vai atender, e por breve tempo, as reivindicacións 
dos mariños mercantes máis que nada, un sector de difícil or-
ganización pola súa dispersión e sometemento a unha ríxida 
disciplina.

Con anterioridade a 1920, e fóra da folga que mantiveron 
por cuestións salariais en 1916 as parellas de arrastre de Bouzas 
que descargaban no Muro coruñés,82 o Despertar herculino de-
dicouse de xeito principal á teima por regulamentar as condi-
cións laborais dos mariños mercantes, cuxa seguridade no em-
prego estaba ameazada tanto polas incidencias da Gran Guerra 
coma pola masiva venda dos barcos ás nacións contendentes. 
As reivindicacións dos mariños mercantes naqueles días da 
I Guerra Mundial resumíanse deste xeito:

– Oposición á venda das embarcacións aos países en guerra.
– Creación dun montepío financiado co 4% das primas á 

navegación para posibilitar o cobro do retiro. 
– Dotación polo Estado de escolas especiais de náutica 

como centros de capacitación profesional.
– Regulamentación por lei dos traballos a bordo.83 

Co trasfondo da guerra europea e os ataques a barcos mer-
cantes de bandeira neutral, este abano reivindicativo xerou en-

82 O paro foi rebentado polo embarque de numerosos crebafolgas nos barcos, que comeza-
ron a descargar o peixe en Ferrol posto que os estibadores coruñeses fixeron causa común 
cos mariñeiros. O feito trouxo de seu o traslado temporal das parellas de Bouzas ao porto 
ferrolán e a creba de relacións entre o proletariado organizado de ambas as dúas cidades. Ver 
El Correo Gallego, Ferrol, maio-xuño de 1916.
83 Ver folla voandeira de El Despertar Marítimo da Coruña, datada o 8/3/1917. 
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tre 1914 e 1918 unha morea de conflitos laborais, levados a 
cabo en toda a beiramar do Estado español por un feixe de 
colectivos de carácter socialista ou libertario que integraban o 
persoal subalterno (tanto da mercante coma da pesca), acom-
pañados por agrupacións restrinxidas aos profesionais titula-
dos (capitáns, pilotos, maquinistas navais), con notoria reper-
cusión nos principais portos galegos e nas rías que, como a 
de Arousa, contaban con numerosos mariñeiros embarcados. 
Debruzado nesta tesitura, atopamos outra volta o activista 
arousán Antonio Ferreiro, cabeza visible andando 1916 dunha 
nova folga xeral da mercante como delegado naquela ría da 
sociedade barcelonesa La Naval, cuxos 6.000 socios estaban 
naquel tempo integrados na UGT, e contaba tamén con senllas 
sucursais en Vigo, Coruña e Vilagarcía.84

Nese clima de confrontación, os traballadores do mar or-
ganizados no porto da Coruña participaron de maneira sina-
lada na constitución dunha Federación Nacional Marítima, 
tamén chamada Federación de Obreros de la Navegación y 
Transporte de España, de carácter unitario, que abranguía so-
ciedades de mariñeiros, fogueiros e maquinistas subalternos, 
así como de obreiros estibadores en varios portos do Estado es-

84 Ver Galicia Nueva, 17/3/1917 e o semanario socialista La Razón, A Pobra do Caramiñal, 
nº 1-37, abril a decembro de 1916. Unha perspectiva xeral a escala estatal do asociacionismo 
e da conflitividade na Mariña mercante, tanto de carácter estritamente profesional coma 
de clase, en: Zamora Terrés, J., Notas para una historia del movimiento obrero en la marina 
mercante española, Museu Maritim de Barcelona, 2003. Segundo este autor, na altura de 
1914 existían na beiramar galega algunhas asociacións profesionais dos oficiais da mercante 
titulados: a Asociación Náutica (120 afiliados) e a Asociación General de Maquinistas Nava-
les (59 socios), ambas as dúas da Coruña, xunto coa Asociación de Marineros y Fogoneros 
de Ferrol. No tocante a La Naval, seica evolucionou en diante cara a posturas colindantes co 
lerrouxismo. Dende outra perspectiva e sempre na mariña mercante, é interesante coñecer a 
experiencia dun orixinal «sindicalismo de oficio de base étnica» desenvolvida na costa leste 
dos EE.UU. por inmigrantes maioritariamente galegos de ideoloxía libertaria, a través do 
combativo percurso da Unión de Fogoneros, Cabos y Engrasadores, que abrangue dende a 
derradeira década do século XIX ate a I Guerra Mundial. Ver Alonso, B., Obreiros alén mar. 
Mariñeiros, fogoneiros e anarquistas galegos en New York, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2006.
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pañol. As sesións, ás que tamén asistiron representantes da So-
ciedad de Maquinistas, Fogoneros y Descargadores del Puerto 
de Ferrol, de carácter libertario, e a Sociedad de Estibadores y 
Trabajadores del Puerto de Vigo, de tendencia socialista, ce-
lebráronse a fins de setembro do ano 1915 na Casa do Pobo 
de Bilbo; alí ficou establecido un equilibrio de forzas, presen-
te na determinación de deixar en liberdade as seccións para 
decidir se empregaban ou non as canles legais de mediación 
que representaban as Juntas Locales de Reformas Sociales.85 
O Congreso atendeu, asemade, as reclamacións relativas ao 
xornal e ao descanso dos tripulantes dos vapores pesqueiros 
maiores de 25 toneladas que, daquela en pequeno número, 
faenaban na altura.

O importante papel xogado polos coruñeses na devandita 
federación ficou de manifesto cando, na primavera de 1917, 
un novo congreso organizado en Barcelona decidiu trasladar a 
secretaría á capital herculina, onde foi asumida por quen exer-
cía daquela o cargo de presidente da potente Federación Local 
Obrera (FLO), o tipógrafo anarcosindicalista Juan Nó Iglesias, 
ben secundado polo antigo membro da Agrupación Socialista 
e agora cadro da FLO Cayetano Castriz, daquela embarcado 
nos transatlánticos da carreira de América. Nó encabezou a 
Federación Nacional Marítima até o seu pasamento en marzo 
de 1920 cando tan só tiña trinta e tres anos; unha morte pro-
vocada pola tuberculose e tamén polas persecucións que sufriu 
na súa vida de militante operario. De feito, o enterro de Juan 
Nó congregou preto de 4.000 persoas e foi o máis concorrido 
na capital herculina tras o do poeta Curros Enríquez. Deuse a 
circunstancia de que a totalidade dos barcos que estaban ama-

85 Mentres os libertarios, seguidores da acción directa, rexeitaban a devandita participación 
institucional, as organizacións de tendencia socialista eran proclives a utilizalas. Ver Boletín 
del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, outubro de 1915.
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rrados no porto coruñés tiveron durante dous días a bandeira 
a media hasta, en sinal de dó por quen fora de tanta utilidade 
para aquel organismo marítimo.86 Finalizada a I Guerra Mun-
dial, moitas das sociedades federadas vanse afiliar á CNT, caso 
da Unión Marítima de Xixón, nun ambiente de forte confliti-
vidade na Mariña mercante.87 

A visión globalizadora, sectorial, superadora dos oficios, 
foi aprobada no Congreso da CNT celebrado no Teatro da Co-
media de Madrid a fins do ano 1919, cando os mariñeiros 
coruñeses da frota industrial afiliados á central anarcosindica-
lista xa tiñan compaña naqueles mares, primeiro por parte da 
devandita sociedade ferrolá (1912), despois en Pontedeume,88 
con posterioridade na propia cidade herculina onde se consti-
tuirá outro colectivo denominado La Humanidad Libre engro-
sado polos mariñeiros das traiñeiras retribuídos coas partillas, 
e, ao cabo, nalgúns pequenos portos veciños caso de Mera, 
Santa Cruz, Malpica (El Despertar Marítimo), ou na vila arousá 
de Ribeira. Tamén estivo dalgún xeito influída polas tácticas 
sindicais da CNT, a primeira sociedade de resistencia organi-
zada no porto de Cariño, unha localidade dominada por unha 
ducia de armadores que, ao tempo, eran fabricantes de salga-
dura ou conserveiros. A Asociación de Trabajadores Terrestres 
y Marítimos del Puerto de Cariño naceu naquel ano de 1919 
da man do mestre republicano Manuel Lugilde, ao abeiro das 
reivindicacións dos mariñeiros relativas ao incremento de 10 

86 España Nueva, Madrid, 15/3/1920.
87 Bar, A., La CNT en los años rojos: del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo (1910-
-1926), Editorial Akal, Madrid, 1981.
88 A Sociedad de Marineros Pescadores La Unión daquela vila mariñeira legalizouse o 
2/12/1914, e nos seus estatutos facíase referencia ao emprego da acción directa e da solidarie-
dade para «la emancipación económica y social de todos los trabajadores», polo que rexeitaban, 
igualmente, os cargos retribuídos. Atado 1801, Fondo Goberno Civil, Puentedeume-Puebla 
del Caramiñal, ARG. O roteiro desta asociación estivo vinculado en boa medida á figura de 
Francisco Salgado, un militante moi coñecido por aquel tempo nos medios operarios de Fe-
rrolterra, cuxo activismo nas ringleiras libertarias chega até as portas da Guerra Civil.
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pesetas mensuais, para aqueles tripulantes das tarrafas que fo-
sen a xornal, e un mellor reparto das partillas para os que es-
tivesen retribuídos deste xeito. Tras a negativa e o fulminante 
lock-out dos armadores, a asociación declarou unha folga que 
durará un mes e, malia a asesoría dos avezados sindicalistas 
coruñeses de El Despertar Marítimo, rematará sen resultados 
positivos para os mariñeiros, de maneira que o colectivo deixa-
rá de funcionar aos poucos.89

Retornando ao Congreso da CNT, alí estiveron represen-
tados, ademais dos 300 membros de El Despertar Marítimo e 
os 65 afiliados da sociedade de maquinistas, fogueiros e descar-
gadores ferrolá que, por certo, respondía ao rótulo de La Acti-
va, a sociedade La Unión de Pontedeume con 350 pescadores 
adheridos, a Sociedad de Pescadores de Traineras da Coruña 
con 40 socios e a Sociedad de Pescadores La Humanidad Libre 
de Mera, con 190 tripulantes, todos eles retribuídos á parte.90 
O pragmatismo da delegación galaica deixouse sentir no comi-
cio, cando a Asociación Náutica de Xixón e a delegación anda-
luza teimaron na necesidade de abolir a retribución por partillas 
nos traballos pesqueiros, asimilándoa ao «destajo». Conscientes 
das características socioeconómicas da pesca no ámbito territo-
rial que lles correspondía, os delegados galegos fixeron daquela 
a precisión de que no seu litoral abundaban, tanto as embarca-
cións tripuladas por mariñeiros que faenaban por conta propia, 
coma as traiñeiras de propiedade compartida, e nelas a distri-
bución do produto polas partillas era equitativa. Esta era a mo-
dalidade de retribución elixida por varias sociedades mariñeiras 
afectas á Confederación por considerárena a máis próxima aos 

89 Piñeiro de San Miguel, E. e Gómez Blanco, A., A pesca e os mariñeiros. Cedeira, Cariño, 
Ortigueira e Mañón, Grafitec, Ferrol, 2001.
90 Elorza, A., «Actas del Congreso del Teatro de la Comedia», celebrado en Madrid o 
10/12/1919, en Revista del Trabajo, nº 49-50, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1975.
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seus ideais comunistas. Diante da resposta dos asturianos, para 
os que o problema estaba nas tripulacións que ían por conta 
allea, a Sociedad de Tipógrafos coruñesa, representada polo an-
tedito Cayetano Castriz, precisou que:

...nuestros infelices compañeros, si perciben un sueldo, se verían 
precisados a trabajar diariamente aún en tiempos de borrasca y 
galerna, lo cual les expondría a perder sus vidas para al fin y al 
cabo no obtener la ganancia que hoy consiguen, en tiempo bo-
nacible, trabajando a la parte, pues en la actualidad, algunas se-
manas, si la pesca es abundante, consiguen 40, 60 u 80 duros.91

Ao cabo, chegouse a unha avinza entre as partes discrepan-
tes, mediante un ditame onde o relatorio consideraba:

...que ha de abolirse radicalmente el trabajo a destajo y a la 
parte, dejando sin embargo a las organizaciones obreras la 
facultad de conservarlos en aquellos casos en que lo consideren 
ventajoso.92 

Ao abeiro das decisións congresuais, dirixidas á organi-
zación de sindicatos únicos ou de industria superadores das 
vellas sociedades de oficio, no peirao coruñés vaise consolidar 
esta nova concepción sindical de ramo andando 1920, unha 
vez que El Despertar Marítimo mudase en sección do Sindi-
cato Único del Transporte Marítimo y Terrestre, que agrupaba 
todas as profesións vinculadas ás tarefas portuarias, quer no 
mar, quer na terra, tanto pesqueiras coma da Mariña mercante. 
Consciente do seu poderío, manifestado de xeito contundente 
nese mesmo ano co paro delongado por máis de cinco meses 

91 Elorza, A., op. cit., 1975. Tamén España Nueva, Madrid, 15/12/1919.
92 Ídem.
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das parellas de arrastre que tiñan Coruña como porto base, a 
organización herculina comezou a presionar os tripulantes da-
queles vapores arrastreiros matriculados nos portos de Marín 
e Bouzas pero que descargaban no Muro, para que se desen de 
baixa na UGT e se incorporasen á Confederación, iniciando 
unhas liortas que tan sequera a implantación da Ditadura de 
Primo de Rivera sería quen de cortar. Con todo, o número 
de asociados ao sindicato coruñés mediado o ano 1922 (750 
afiliados), deixa albiscar que as estratexias desenvolvidas polos 
anarcosindicalistas coruñeses deran bos resultados.

En conclusión, á altura de 1920 e cunha poboación abru-
madoramente empregada na pesca tradicional, o asociacionis-
mo mariñeiro de clase, aínda minoritario, espallouse polo lito-
ral colindante aos seus núcleos primixenios, Vigo, A Coruña e 
Marín, que foron fortalecidos numérica e organizativamente e 
experimentaron asemade con novas fórmulas federativas. Por 
outra parte, e debido ao auxe que cobrou a pesca a bordo dos 
barcos movidos por propulsión mecánica, a partir de agora as 
propostas organizativas para os traballadores da mercante e da 
pesca tomaron rumbos distintos. 

Prodúcese, ademais, un proceso de atracción das socieda-
des mariñeiras mixtas, alí onde a transformación pesqueira se 
leva a cabo neste tempo. Cangas, Moaña, Bueu, Teis ou Cha-
pela son exemplos nos que a presenza de pequenos armadores 
e patróns nas sociedades non impide que as súas reivindica-
cións sexan progresivamente de carácter proletario. Ademais, 
a alianza entre sociedades mariñeiras, obreiras, xunto cos agra-
rios influenciados pola conxunción republicano-socialista, deu 
espectaculares resultados no Morrazo, onde acadou en 1920 a 
alcaldía de Cangas e, dous anos máis tarde, tamén en Moaña, 
nas persoas de José Pereira Laje e Adolfo Cordero, vinculados 
ás respectivas Alianzas que, en 1922, reunían 1.550 e 970 aso-
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ciados cada unha.93 Por certo, nesta bisbarra e por este tempo, 
a drástica metodoloxía común ás confrontacións agrarias (cha-
podar as viñas polo pé, por exemplo) tamén foi habitual nos 
conflitos do mar.

No campo da CNT, rexístranse novidades no tempo que 
antecede á Ditadura de Primo de Rivera. Ampliando o seu ra-
dio de acción, até agora limitado ao contorno coruñés, o ac-
tivismo do grupo libertario ¡Despertad!, composto por mili-
tantes de Vigo, Marín e Tui, nos que comezan a despuntar o 
carpinteiro de ribeira de orixe compostelá José Villaverde Velo 
e o tamén carpinteiro ferrolán afincado en Marín, Eduardo 
Collado, faise sentir na beiramar do sur pontevedrés contra 
1920, nun contexto de asañado enfrontamento cos cadros ma-
riñeiros da UGT. De feito, os derradeiros plenos coñecidos do 
Comité Regional de Obreros de la Industria Pesquera de Gali-
cia y derivados, reflicten a tensión, de maneira que unha xun-
tanza deste colectivo celebrada no ano 1922 en Pontevedra e á 
que asistiron 22 seccións, se posicionou contra do Sindicato de 
Transporte Marítimo Terrestre, de carácter anarcosindicalista e 
implantado en Vigo e mais en Bouzas, e contra a organización 
mariñeira coruñesa, á que se esixiu o recoñecemento das socie-
dades afiliadas ao Comité.94 Pouco despois, no transcurso do 
ano 1923 e como resultado do traballo militante dos liberta-
rios, nacen o Sindicato General de Trabajadores da Guarda e o 
homónimo de Ribeira, que posuían sección pesqueira, e ponse 

93 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
94 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. O devandito Sindicato de Trans-
porte Marítimo Terrestre, participou no I Congreso Nacional del Ramo del Transporte 
Marítimo celebrado en xullo de 1921, sendo representado polo antigo vicepresidente da 
Sociedad de Marineros-Pescadores de Bouzas e afiliado á CNT, Generoso Costas. Este Con-
greso debeu ser unha tentativa dos anarcosindicalistas encamiñada a procurar un recambio 
á devandita Federación Nacional Marítima, esfarelada logo da morte de Juan Nó polas con-
frontacións entre partidarios da Confederación e da UGT. Ver Solidaridad Obrera, Vigo, 
3/7/1921. Debemos estas referencias á xenerosidade do investigador vigués Víctor Oia.
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en cuestión a hexemonía socialista na vila de Marín, logo do 
dilixente apoio cenetista ás loitas das mulleres empregadas nas 
fábricas de conserva e das descargadoras de carbón, así como á 
folga dos tripulantes das parellas a prol do descanso semanal.95 
E o que foi máis importante, a Sección Flota Pesquera integra-
da dende 1922 no Sindicato General de Trabajadores de Vigo e 
que incorporaba tanto mariñeiros coma maquinistas e patróns, 
comezou a comerlle terreo á delongada influencia socialista en 
Bouzas e no Berbés, contando coa colaboración da potente e 
combativa organización coruñesa.96

Coa chegada da etapa agrisada da Ditadura de Primo de 
Rivera, o clima represivo trouxo de seu a desaparición ou o es-
morecemento do societarismo mariñeiro na maioría das peque-
nas vilas; daquela, son suspendidas, clausuradas ou disoltas, de 
grao ou por forza, entre outras, La Alianza Marinera de Moaña 
(dada de baixa na UGT no ano 1927), El Adelanto Marinero de 
Bueu, El Despertar del Valle Marineros Pescadores y similares de 
Panxón, a Unión Marinera Marineros y Tripulantes de Domaio-
Moaña, a sociedade de pescadores La Unión de Pontedeume 
(reconvertida dende 1920 en Sindicato Único de Pescadores), o 
colectivo La Justicia Manipuladoras y Empacadoras de Pescado 
de Vigo, a Unión Marinera-Pescadora de Aldán, etc. Noutras 
ocasións, como aconteceu coa Alianza Marinera, marinense, as 
Conserveras y Trabajadoras del Puerto de Marín, a Sociedad de 
Empacadoras y Manipuladoras de Pescado «La Unión» de Vigo, 
así como coas organizacións mariñeiras confederais de Ribeira, 
Malpica, Sada, Mera e Ferrol (integrada esta no Sindicato de 
Transportes), a presión gobernativa rematou por asolagar a acti-

95 Galicia, Vigo, 18/4/1923. No Congreso constituínte da Confederación Regional Galaica 
da CNT (CRG), levado a cabo no salón Ideal Cinema de Vigo o 21 de agosto de 1922, xa 
estiveran representadas por Eduardo Collado as pescantinas e os carpinteiros de ribeira de 
Marín.
96 Pereira, D., op. cit., 1994.
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vidade societaria e levou de seu a autodisolución. Outras, afoga-
das polo ambiente opresivo, subsisten sen máis; velaí o caso da 
Alianza Marinera de Cangas (a piques de desaparecer en 1927 
e dada de baixa na UGT no ano 1928), ou de La Protección 
Obrera do Porto do Son, da que pouco sabemos, agás que se 
mantivo na legalidade malia o recorte das liberdades públicas e 
que estivo a piques de desaparecer por inanición: a súa afiliación 
descendeu no ano 1926 a 11 asociados, unha cifra ben próxima 
ao límite de disolución do colectivo, fixada polos estatutos nun 
mínimo de 6 socios.97

Non obstante, tamén no primeiro ano do réxime de Primo 
de Rivera vaise producir unha encirrada competencia entre o 
Sindicato General de Trabajadores anarcosindicalista (axuda-
do polo Despertar Marítimo coruñés) e a Federación Local de 
Obreros Marítimos,98 integrada no Comité Regional de Obre-
ros de la Industria Pesquera de Galicia y similares e presidida 
por Lorenzo Corbacho, polo control do porto vigués, conscien-
tes anarcosindicalistas e socialistas da súa importancia en can-
to centro, quer do aprovisionamento e das descargas de peixe, 
quer da contratación do persoal. Paralelamente, as sociedades 
mariñeiras afiliadas á UGT e á CNT en Vigo-Bouzas, A Coruña 
e Marín ían desenvolver unha intensa campaña para esixir a 
aplicación do regulamento do descanso dominical, implantado 
polas novas autoridades en todos os oficios de terra, aos tripu-
lantes dos vapores do pincho e das parellas de arrastre dos tres 
portos devanditos, así como ás operarias das fábricas de conser-

97 Pereira, D., op. cit., 2003. Para o caso de Moaña, onde os dirixentes de La Alianza Mari-
nera mesmo foron encadeados, ver González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., 
op. cit., 1999.
98 Estaba composta pola xa coñecida sociedade El Vapor de maquinistas e fogueiros, La 
Unión de empacadoras e La Alianza de manipuladoras do peixe en fresco; aos poucos, estas 
derradeiras sociedades vanse fusionar baixo a presidencia do panadeiro socialista Ignacio 
Seoane Fernández. Ver Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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va e ás empacadoras e manipuladoras do peixe, tal e como acon-
sellara o Consello do Instituto de Reformas Sociales en abril 
de 1924. Ao cabo, a CNT fixo valer a súa hexemonía e mellor 
organización no peirao coruñés, onde descargaban e repostaban 
numerosas parellas de Bouzas e de Marín, de xeito que a maio-
ría dos asociados á referida Sociedad de Maquinistas y Fogone-
ros El Vapor solicitou no ano 1925 a súa integración na Sección 
Flota Pesquera do Sindicato General de Trabajadores, logo das 
xestións do fogueiro coruñés Manuel Montes Don, presidente 
de El Despertar Marítimo dende o ano 1919.99

Os socialistas, no entanto, continuaron a controlar na al-
borada da Ditadura de Primo de Rivera o traballo das fábri-
cas de conservas dende o seu voceiro vigués Solidaridad, moi 
crítico coas condicións laborais do establecemento do indus-
trial radicado en Cangas, Francisco Fernández Cervera, ao que 
acusaron de transgredir a lexislación en materia de xornadas, 
descanso dominical, traballo infantil, xornais e pagamento do 
retiro obreiro. Segundo os socialistas olívicos, aquel propieta-
rio tiña traballando na súa fábrica en tarefas prohibidas pola lei 
rapaciñas de dez e doce anos, retribuídas con míseros xornais 
de 70 e 90 céntimos e ademais non ingresaba as cantidades 
correspondentes ao Retiro Obrero na Caja Regional, etc. Ser-
víndose da actitude intervencionista das novas autoridades, os 
socialistas tamén supervisarán a cabalo entre 1923 e 1924 a 
aplicación, quer de novas tarifas para a retribución do traba-
llo a «destajo», quer do descanso dominical en todas as tarefas 
de carga e manipulación do peixe na ribeira do Berbés, que 
afectaban ás escabicheiras, empacadoras e manipuladoras do 
peixe.100

99 Solidaridad Obrera, Santiago, 29/8/1925.
100 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. Ver, así mesmo, as Bases de 
Traballo asinadas o 19 de agosto de 1924 diante do delegado gobernativo pola Patronal, 
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Desaparecido o Comité Regional de Obreros de la Indus-
tria Pesquera de Galicia y similares a partir de 1925 e acadado 
o control, ou cando menos unha forte influencia, nos portos 
da Coruña, Bouzas e Vigo; axudados por cadros societarios dos 
portos de Ferrol, Ribeira e Marín, que estaban desorganizados 
pola presión gobernativa; contando, ao cabo, co concurso do 
Sindicato de Industria Pesquera de Pontevedra malia o influxo 
comunista101 e do sindicato de pescadores de Xixón, onde fi-
guraban unha chea de mariñeiros galegos embarcados naquel 
porto, os anarcosindicalistas artellaron no devalo de 1925 a 
Federación Regional Marítima, coa arela de agrupar todas as 

representada por Fernando Enríquez, Miguel M. Botas e José Carracedo, e a Sociedad de 
Empacadoras y Manipuladoras de Pescado «La Unión», representada polo denvandito Lo-
renzo Corbacho, Benigna Martín e Rosalía Vázquez. Debemos esta información ao noso 
compañeiro Víctor Oia.
101 Ver o Libro de Actas do Sindicato de Industria Pesquera de Pontevedra y sus contornos, 
xuntanza celebrada o día 25/4/1926, Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.

Fábrica de conservas de Francisco Fernández Cervera, Cangas. Foto cedida polo  
Proxecto Nomes e Voces.
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profesións vinculadas ao mar, con especial referencia á pesca. 
A xuntanza constituínte tivo lugar en Compostela o día 6 de 
decembro, concretamente no local social da Sociedad de Can-
teros compostelá, sita na rúa do Pombal. A ela asistiron o se-
cretario da Confederación Regional Galaica da CNT, Manuel 
Fandiño; o director do periódico Solidaridad Obrera, Ezequiel 
Rey; Manuel Montes, Julio Sanjurjo, Eugenio Pérez e Ángel 
Castro, polo Despertar Marítimo da Coruña; Florentino Rosa-
les, de Ferrol; Gabriel Sanjorge, de Marín; o fogueiro Casto Co-
rrea, Baltasar García, Francisco Fernández, Raimundo Cortés e 
José Villaverde, por Vigo e Bouzas. Ademais, recibíronse senllas 
adhesións por escrito procedentes de Ribeira e Xixón. Fóra do 
acordo de crear a Federación, tivo importancia o debate sobre 
o carácter desta: nacional ou rexional. Ao cabo, adoptouse o 
exposto por José Villaverde Velo, consistente en que:

...por el momento debe ser regional con aspiraciones de nacio-
nal, y creada la federación marítima gallega, con hechos se les 
puede demostrar a las demás regiones las ventajas que tiene la 
organización.

Con sede na Coruña, a devandita Federación Regional 
Marítima102 legalizouse no ano seguinte baixo a denominación 
de Federación Regional Galaica de la Industria Pesquera y sus 
Derivados (FRGIP) e tivo durante toda a etapa da Ditadura a 
Manuel Montes como secretario e a José Villaverde, liberado da 
Sección Flota Pesquera do Sindicato General de Trabajadores 

102 Ver oficio datado o 30/12/1925; Fondo Goberno Civil da Coruña, Asociacións, 
A Coruña, carpeta El Despertar Marítimo, ARG. A «Federación Marítima del Litoral Galle-
go», tal e como se lle chamou naquela asemblea, foi, pois, precursora da futura estruturación 
da CNT en federacións de industria, decidida no Congreso de 1931, e devanceira da Federa-
ción Nacional de Obreros de la Industria Pesquera y sus Derivados artellada igualmente en 
novembro de 1931. Falaremos de todo iso máis adiante. 
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vigués, como encargado da 
redacción do seu voceiro El 
Despertar Marítimo.103 Fi-
nalizaban así máis de cinco 
anos de traballos para or-
ganizar a Federación pes-
queira confederal, pois as 
tarefas de conformación do 
organismo xa foran anun-
ciadas durante o congreso 
da CNT celebrado no ma-
drileño Teatro da Comedia.

Nos anos 1926 e 1927, 
e superando a desorgani-
zación do tecido asociati-
vo en boa parte do litoral 

pola abafante presión das autoridades, a presenza da FRGIP 
deixouse sentir nos ambientes mariñeiros da Coruña e Vigo, 
onde a obrigatoriedade do descanso dominical, regulamenta-
da mediante Decreto pola Ditadura coa oposición da patronal 
da pesca de altura organizada na Federación de Armadores de 
Buques de Pesca de España, deu azos renovados aos sindicatos 
mariñeiros para trasladar o precepto legal á práctica.

Daquela, as opinións dos armadores ían dende parar a fro-
ta para esixir a retirada do devandito regulamento do descanso 
dominical, xa que entendían que era «absurdo cualquier régimen 
de descanso, por cuanto el personal pesquero lo tiene sobradamente 
con los días en que no realiza trabajo alguno debido a los tempo-
rales, averías, etc.», até negociar co Goberno a modificación da 
norma, de maneira que se respectase a liberdade dos propieta-

103 A Federación Regional Galaica de la Industria Pesquera y sus Derivados figura inscrita no 
ano 1926, Fondo Goberno Civil da Coruña, Asociacións, A Coruña, carpeta G-2657/13, ARG.

Lendo El Despertar Marítimo. Vigo.
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rios dos barcos para pactar co seu persoal o réxime de descan-
so.104 Estes argumentos foron rebatidos enerxicamente polos 
anarcosindicalistas na escrita de José Villaverde, quen lembrou 
que en Marín os mariñeiros das parellas de arrastre cobraban 
un xornal de 6,30 pesetas de fame, traballaban dezaoito ou 
vinte horas, suspendíaselles de emprego e xornal durante as 
reparacións en terra e todo iso para asegurar a amortización 
íntegra dun capital de 100.000 pesetas nun ano ou dous, polo 
que en absoluto o descanso dominical comprometía a conti-
nuidade da industria, tal e como concluían os armadores: 

Por tercera vez los armadores de España se reúnen en cónclave 
en Madrid, y dicen al Ministro del Trabajo que la aplicación 
del decreto sobre el descanso es ruinoso para la industria pes-
quera. Manifiestan ¡pobrecitos! que pagan jornales al año a 
sus obreros sin que estos trabajen. Lo que ocultan al ministro 
es lo que roban; lo que callan es como y de que manera, na-
ciendo casi todos ellos miserables llegaron a poseer capitales 
enormes y hacer vida de grandes burgueses. 
De seguir quejándose vamos a tener que recurrir al me-
dio filantrópico de indemnizarles de tan sensibles pérdidas. 
¡Pobrecitos!105

En Marín, diante da negativa dos armadores e da desorga-
nización societaria posterior á referida folga dos tripulantes das 
parellas, o asunto pasou no ano 1924 á Junta Local de Reformas 
Sociales e implantouse de maneira precaria co perpetuo boicot da 
patronal. No caso de Vigo, onde a devandita Junta Local, na que 
participaban os socialistas Heraclio Botana, Ossorio e o omnipre-

104 Ver acta da xuntanza do Consejo de Dirección de la Federación de Armadores de Buques 
de Pesca de España, celebrada o 13-15 de xaneiro de 1927.
105 El Despertar Marítimo, Vigo, 1/6/1927 e 1/7/1927.
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sente Corbacho, determinou naquel mesmo ano o descanso dun 
día entre dúas mareas para as embarcacións de altura. O descanso 
dominical obtívose contra o parecer dos armadores en 1926 para 
os tripulantes dos vapores do pincho da ribeira do Berbés e das 
parellas de arrastre que faenaban preto da costa e descargaban a 
diario.106 Malia o éxito parcial no porto vigués, a organización 
confederal foi esmorecendo alí, en parte polos atrancos das au-
toridades, que enviaron a José Villaverde á cadea por tres meses 
tras un conflito laboral no ramo da construción e suspenderon 
sine die o periódico, mais tamén pola descontinuidade societaria 
inducida polas delongadas mareas das parellas de altura, cuxas 
dotacións constituían a base da sección de Flota Pesquera integra-
da na FRGIP.107 Na Coruña, mentres, os asociados do Despertar 
Marítimo souberon facer fronte ás reiteradas persecucións das 
que foron obxecto no transcurso do período e acadaron o des-
canso dominical no mesmo ano 1926 tras moitas discusións coa 
patronal, que tentou recortar o dereito facendo traballar a mañá 
do domingo na descarga do peixe os mariñeiros que tripulaban as 
parellas que chegaban a porto na noite do sábado.108

En resumo, a FRGIP conservou unha mínima estrutura 
na Coruña, sostida polo Despertar Marítimo que, zafando da 
persecución gobernativa que chegou a clausurar a sociedade 
nalgunha ocasión e mandou a Manuel Montes ao trullo no 
ano 1928, desenvolveu unha actividade continua mesmo nos 
derradeiros anos da Ditadura. Tamén o seu voceiro ¡Despertad! 

106 Estas parellas de arrastre do día denominábanse en Vigo «pastilleras». Sobre esta temática, 
ver Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. O regulamento do descanso non 
afectaba aos mariñeiros da frota litoral retribuídos á parte, xa que se non traballaban non 
cobraban.
107 ¡Despertad!, Vigo, 26/7/1930. Este quincenario substituíu entre 1928 e 1930 ao devandi-
to El Despertar Marítimo, tras a súa suspensión pola censura. Unha ampla referencia sobre 
a importancia deste voceiro no devalar da CRG no tramo final da Ditadura de Primo de 
Rivera, pódese consultar en Pereira, D., op. cit., 1994.
108 ¡Despertad!, 1/6/1929.
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realizou dende Vigo e durante o período 1928-1930 un impor-
tante labor de enlace e cohesión entre as organizacións máis ou 
menos operativas da Coruña, Vigo e Marín, nun intre de forte 
caída da actividade pesqueira debido á crise económica, que 
provocou a baixada do prezo do peixe e a creba dalgunhas im-
portantes empresas armadoras.109 Por conseguinte, a CNT ga-
laica contou cun armazón sindical no mar que se demostraría 
moi útil de cara ao espallamento societario, cando a descompo-
sición da Ditadura posibilitou a reorganización da totalidade 
do sindicalismo mariñeiro de clase.  

Superación do localismo por parte das patronais  
pesqueira e conserveira

Na outra beira, os armadores de vapores e motoras, as 
autoridades, a Igrexa e algúns propagandistas, defensores da 
propiedade privada dos medios de produción e dun capitalis-
mo pesqueiro máis ou menos humanizado, fitaban receosos a 
extensión do societarismo clasista. Daquela, a súa estratexia foi 
dupla. En primeiro lugar, procuraron debilitar as sociedades de 
oficio no mar, alentando divisións, presionando sobre aqueles 
cuxo status fose diferente ao do mariñeiro (patróns, maquinis-
tas e fogueiros), ou mesmo sobre os pequenos patróns-arma-
dores que estaban nas sociedades de resistencia (caso de Marín, 
Cangas, Moaña e Bueu), para que se integrasen nas respecti-
vas patronais, ou cando menos constituísen novas sociedades 
dirixidas por elementos de orde, que pretendesen harmonizar 
capital e traballo.

Os exemplos de Marín e Cangas son ilustrativos. No 
primeiro porto, durante os meses de xullo e agosto de 1914 
conformáronse as propostas organizativas que protagoni-

109 Giráldez, J., op. cit., 1996. Algunhas desas empresas foron Pescaderías Coruñesas, radica-
da na Coruña, e Sociedad Anónima Mamelena, en Donostia.
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zarán as múltiples confrontacións sociais no mar, ás que xa 
temos aludido; velaí, Sociedad de Armadores y Patrones de 
la Comandancia Marítima de Pontevedra con residencia en 
Marín (4/7/1914), Unión de Pescadores La Alianza Marine-
ra (14/7/1914) e Hélice y Rueda, Maquinistas, Fogoneros y 
Patrones de Cabotaje del Puerto de Marín (28/8/1914). Pois 
ben, naquel intre os armadores xa deixaban ben ás claras nos 
seus estatutos a intención de disciplinar os patróns de cabotaxe 
no seo do colectivo patronal, afastándoos das posturas manti-
das polas sociedades de resistencia; así, no artigo 18 do referido 
regulamento recollíase:

Todo acuerdo tomado en Junta general, será obligatorio para 
todos los Armadores y coopartícipes, y si se diera el caso que 
alguno de éstos fuese Patrón de Costa o de Pesca y se negase a 
cumplir algún acuerdo tomado, sus demás compañeros coo-
partícipes lo pondrán en conocimiento de la Junta Directiva, 
quedando obligados los demás Armadores a no admitirlo en 
ninguno de sus vapores, ni como Patrón, ni como simple tri-
pulante.110

Na vila de Cangas, en marzo de 1920 unha nova orga-
nización patronal dos vapores e motoras denominada El Por-
venir del Morrazo,111 acordou, xunto cos fabricantes de Vigo, 
boicotear as descargas de sardiña das traiñeiras cuxos patróns 
non se adherisen á nova organización dos armadores. O obxec-

110 Reglamento de la Sociedad de Armadores y Patrones de la Comandancia Marítima de 
Pontevedra con residencia en Marín, Pontevedra, Tip. de la Viuda e Hijos de Antúnez, 1914.
111 A flamante organización patronal, que integrou nun principio tan só os propietarios dos 
vapores e motoras, daquela estaba presidida polo fabricante Francisco Fernández Cervera e a 
secretaría ocupábaa nada menos que o vello axitador Eusebio Alonso, progresivamente afas-
tado das súas antigas actividades societarias e agora enfrontado persoalmente a Lorenzo Cor-
bacho tras do paro solidario que Alianza Marinera impuxo nas faenas pesqueiras, por mor do 
conflito desenvolvido no porto vigués a fins de 1919. La Libertad, Pontevedra, 22/1/1920.
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tivo?: incrementar a solidariedade interpatronal e impedir que 
os mariñeiros dos vapores e motoras embarcasen nas traiñeiras 
cada vez que levaban adiante unha folga, tal e como adoitaban 
facer.112 A tirapuxa, que durou dous meses e afectou a mil mari-
ñeiros, estendeuse máis tarde con idéntico obxectivo a Bueu113 
e logo, a fins do ano 1921, a Moaña, onde La Alianza Marinera 
aturou un lock-out de nove meses por non querer aceptar a 
presenza de mariñeiros e patróns non asociados nas motoras e 
unha rebaixa nas Bases de Traballo.114

Continuando coa estratexia dos armadores organizados, 
estes déronlle pulo á expansión territorial e ao reforzamento 
solidario dos colectivos patronais. Deste xeito alentaron orga-
nismos superadores do ámbito local, sempre dende unha de-
fensa numantina do dereito natural atribuído aos propietarios 
dos medios de produción (ou a quen eles delegasen, caso dos 
patróns de pesca, asimilados á patronal) respecto da admisión 
e o despedimento do persoal nos barcos e nas fábricas de trans-
formación do peixe, polo que rexeitaron de plano o control 
societario nesta cuestión. Volvendo ao devandito regulamento 
da Patronal pesqueira de Marín, o artigo adicional (A) era taxa-
tivo neste asunto:

Será potestativo de los Patrones de pesca de Motoras el desig-
nar los tripulantes marineros hasta el número de 23, inclu-
yéndose el mismo Patrón de pesca, no pudiendo nunca exceder 
de dicho número y tienen el derecho de despachar y admitir 
quienes a ellos convengan.115

112 Nueva Aurora, Pontevedra, 28/3/1920.
113 Nueva Aurora, Pontevedra, 23/5/1920.
114 Pereira, D., op. cit., 1994.
115 Reglamento de la Sociedad de Armadores y Patrones de la Comandancia Marítima de 
Pontevedra con residencia en Marín, Pontevedra, Tip. de la Viuda e Hijos de Antúnez, 1914.
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Visto dende unha certa perspectiva, se ben é perceptible 
que a combatividade e a capacidade organizativa das socieda-
des mariñeiras nas rías de Pontevedra e Vigo vai medrando até 
chegar ao seu cénit na folga xeral de 1919, non o é menos que 
as patronais da ría de Vigo e do conxunto do Morrazo, que 
agora contaban tamén cunha recentemente (1922) constituí-
da Asociación de Armadores de barcos pesqueros de la Ría de 
Pontevedra con sede en Cantodarea-Marín, representaban xa 
daquela unha forza social de primeira orde que tiña superada 
a inicial atomización e desenvolvía naquel territorio estratexias 
comúns con notoria eficacia. De feito, a alianza máis ou menos 
explícita entre as patronais pesqueiras e conserveiras deste ám-
bito territorial, foi unha constante até a Guerra Civil.116

Canto a influencia social, velaí o exemplo de La Maríti-
ma de Bouzas, que asumiu a defensa dos intereses económi-
cos da localidade, exercendo de Concello na sombra,117 ou o 
do Comité Provincial de Armadores a la Parte de Pontevedra, 
organizado xa en plena República. Precisamente, ás dúas orga-
nizacións de Vigo e Bouzas, xunto coa Unión de Fabricantes 
de Conserva de la Ría de Vigo, débese o artellamento en 1924 
do Comité de Protección de la Pesca del Litoral Gallego, cuxa 
finalidade foi tentar atallar o esgotamento dos caladoiros tradi-
cionais, mediante a regulación do esforzo pesqueiro, a prohibi-
ción da dinamita e o control dos aparellos de cerco e arrastre.118 

Outras, como a devandita Asociación General de Indus-
trias Pesqueras y Derivados de Vigo, que alumeou en Vigo no 
ano 1927 a revista Industrias Pesqueras como voceiro patronal 
das aspiracións do sector, tiveron un papel sobranceiro no pulo 
da referida superación do ámbito local por parte dos armadores 

116 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. 
117 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
118 Galicia, Vigo, 23/5/1924.



— 125 —

e fabricantes organizados na beiramar do noso país, ou, cando 
menos, das Rías Baixas.

En primeiro lugar, semella que nos anos posteriores á Gran-
de Guerra se pretenderon dar pasos cara a unha estruturación 
a nivel galego da Patronal pesqueira, sequera para respostar ás 
Federacións «rexionais» impulsadas por socialistas e libertarios. 
Manexamos algunhas novas ao respecto: velaí a organización na 
cidade olívica baixo patrocinio da susodita Asociación General 
dun Sindicato de Armadores de vapores pesqueros de Galicia 
correndo o mes de agosto de 1919; un colectivo que no ano 
en cuestión estaba presidido polo consignatario e empresario 
vigués Manuel Otero Bárcena. Aínda que carecemos de infor-
mación respecto da traxectoria desta entidade, a súa finalidade 
consistía en asegurar a solidariedade patronal en todos os asun-
tos sociais relacionados co traballo no conxunto do litoral ga-
lego, unha temática en principio allea á asociación promotora, 
que se pretendía de carácter estritamente económico. Se cadra, 
o referido sindicato patronal non tivo longa vida pois, andan-
do xaneiro de 1931, sabemos dunha tentativa para xuntar os 
armadores de Vigo-Bouzas, Baiona, Canido, Panxón, Cangas, 
Aldán, Bueu e Moaña, nunha soa Confederación Patronal de 
Armadores de Pesca.

Unha vez organizada, cando menos de maneira incipiente, 
a Patronal pesqueira galaica, a propia Asociación General de 
Industrias Pesqueras y sus Derivados oficiou como referente xa 
dende aquel ano 1919 para a creación no eido laboral dunha 
Federación de Armadores de Buques de Pesca de España, con-
solidada de maneira efectiva pouco despois en 1923 coa parti-
cipación das patronais da pesca industrial de Barcelona, Pasaia, 
Donostia, Cádiz, Huelva, Málaga, Xixón, Vigo, Bouzas, Marín 
e A Coruña. De xeito paralelo e sen abandonar a esfera local, 
tamén a partir de 1919 a Asociación alumeou a Federación Na-
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cional de Industrias Pesqueras y sus Derivados, concibida como 
grupo de presión económica e política que incorporaba arma-
dores, conserveiros, empresarios da salgadura e mesmo propie-
tarios de industrias asociadas de Donostia, Bilbo, Santander, 
Xixón, Ferrol, A Coruña, Marín, Cangas, Vigo, Bouzas, Isla 
Cristina, Ayamonte, Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Valencia e 
Barcelona. Culminaba así unha visión máis estruturada e global 
dos intereses de clase dos principais propietarios dos medios de 
produción na industria pesqueira e actividades asociadas a ni-
vel estatal, conformando un interlocutor colectivo privilexiado 
para as negociacións coa Administración en temas considerados 
clave (subministración de carbón, oposición a diversos arbitrios 
municipais sobre a venda de peixe, creación dunha Mutuali-
dad Nacional de accidentes de traballo, relacións con Portugal, 
comunicacións ferroviarias axeitadas, comercialización, contra-
tación e lexislación laboral, descanso dominical, etc.) para o fu-
turo da industria.119

Como conclúe o historiador Jesús Giráldez referíndose á 
Asociación de Armadores de Cádiz, onde, como quedou dito, 
eran maioría os de procedencia galaica:

...la Asociación de Armadores de Buques de Pesca se configura 
como la plasmación local de una red de empresas, pero cuyo 
funcionamiento supera con frecuencia ese ámbito, toda vez 
que armadores presentes en la Asociación gaditana partici-
paban también en asociaciones y en sociedades, extractivas  
o relacionadas con la pesca, radicadas en los puertos donde 
tenía base su flota. En definitiva, un complejo entramado em-

119 Ver actas das xuntanzas do Consejo de Dirección de la Federación de Armadores de Bu-
ques de Pesca de España, anos 1925, 1926, 1927 e 1928. Tamén Boletín de Pescas, Ministerio 
de Marina, Dirección General de Navegación y Pesca/Instituto Español de Oceanografía, 
agosto-decembro 1920, Madrid.
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presarial que se extiende por los principales puertos, desde San 
Sebastián a Barcelona, y que se aglutina orgánicamente en la 
Federación Nacional de Armadores de Buques de Pesca...120

En diante, no conflitivo tempo republicano, a fixación das 
bases de traballo cos sindicatos mariñeiros de clase superará 
en boa medida o marco local, para conformarse un espazo de 
negociación con ámbito estatal, se ben moi influído polas con-
frontacións que tiveron lugar nos portos máis importantes ta-
les como Pasaia, Xixón, Cádiz, Vigo-Bouzas ou A Coruña. En 
calquera caso, tanto no tocante á Patronal, como aos sindicatos 
mariñeiros, o protagonismo e o carácter pioneiro dos axentes 
sociais radicados en Galicia neste novo escenario supralocal, 
será moi relevante.

Para rematar con esta breve sinopse dos organismos de de-
fensa dos armadores, conserveiros e salgadeiros, cómpre dicir 
que neste período a cabalo entre a segunda e a terceira década 
do século XX se dá unha clara expansión destas organizacións 
patronais por toda a beiramar galega. Nesta altura constituíu-
se, por exemplo, a Sociedad de Armadores El Berbés, que aglu-
tinaba propietarios de vapores palangreiros daquela ribeira, o 
Gremio de Armadores de Tarrafas de Pontedeume (1920), a 
Unión y Protección del Trabajo de Panxón (1924), o Gremio 
de Armadores de Buques de Pesca da Coruña, encabezada polo 
armador-exportador Luis Lamigueiro, a Sociedad de Armado-
res de Vapores Pesqueros de Ferrol (1920) e a devandita Aso-
ciación de Armadores de barcos pesqueros de la Ría de Ponte-
vedra (1922), no eido da pesca propiamente dita, e o Gremio 
de Salazoneros de la Ría de Vigo (1919), a Unión de Fabrican-
tes de Salazón de Galicia (1922), impulsada polo industrial 

120 Giráldez, J., op. cit., 2002.
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salgador e recoñecido repúblico vilagarcián Elpidio Villaverde e 
a Unión de Fabricantes de Conservas y Salazones del Norte de 
Galicia (1929), que reunía nove fabricantes (maioritariamen-
te, tamén armadores de barcos de pesca) do porto de Celeiro, 
todas elas no apartado das actividades de transformación do 
peixe; neste segmento reflíctese así mesmo unha certa tenden-
cia á superación do ámbito local. Convén botar unha ollada ao 
regulamento desta derradeira asociación, que se identificaba 
no tocante aos principios coas posturas dos armadores:

Art. 3º Esta Junta directiva atenderá preferentemente a solu-
cionar sin perjuicio del interés de los asociados y cuando estos 
lo soliciten, todas las diferencias que puedan surgir con los 
obreros de las respectivas fábricas.
Art. 4º Para el debido cumplimiento de esta misión, debe 
afirmar el derecho de los asociados a recibir y despedir a sus 
obreros cuando lo crean conveniente, sin negar a estos el de 
abandonar el trabajo cuando lo notifiquen en legal forma.

A maiores, a devandita identidade cos intereses de clase 
tamén ficaba explícita no regulamento en cuestión:

Art. 5º Esta Sociedad establecerá las más estrechas y cordiales 
relaciones con todas las que, por ser similares a ella, tengan sus 
intereses en armonía con los que esta representa. A este orden 
pertenecen, en primer término, las industrias extractivas de 
la pesca.121

121 Ver Reglamento de la Unión de Fabricantes de Conservas y Salazones del Norte de Gali-
cia, Establecimiento Tipográfico de Fojo, Vivero, 1929.
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Os pósitos de pescadores: unha proposta conciliadora 
(1917-1930)

Como xa quedou reflectido, a intensa conflitividade que 
durante o período 1914-1920 viviron as rías de Vigo e Ponte-
vedra deu ocasión para pór en práctica a teima divisionista da 
patronal, que aproveitaba o propio desgaste das loitas: a apari-
ción de sociedades mariñeiras amarelas ou baixo o influxo dos 
armadores foi patente en Marín (1915), Cangas (1915 e 1919) 
e Bueu (1919). Véxase senón o que relataba o correspondente 
en Cangas do semanario conservador Marín, co gallo da folga 
de vapores e motoras acontecida no verán de 1915:

Los marineros se van convenciendo de que no deben dejarse 
arrastrar por las falsas e interesadas predicaciones de elementos 
perturbadores… Se va restableciendo la paz que tanto moles-
ta a tales vividores, los cuales gustan siempre de revueltas para 
lucrarse. Pasan de 300 los que ya se arreglaron con los arma-
dores… Entre marineros y armadores, con intervención de la 
autoridad, se proyecta construír una Sociedad benéfica para so-
corro de marineros, la cual bien organizada puede llegar a dar 
excelentes resultados...122

Noutras ocasións, diante da inexistencia de asociacións 
de clase nos portos (como ocorre no caso, por exemplo, do 
Cantábrico galego)123 ou aproveitando momentáneas fraque-
zas, enchíase o baleiro con idéntico propósito de cortarlles o 
paso e cumpríanse con eficacia diversa os principios mutuais 
ou cooperativos das novas asociacións. Como exemplos, pó-

122 Marín, Semanario Independiente, 22/8/1915.
123 Pernas Oroza, H., «El marco asociativo en la Galicia marinera durante el primer tercio del 
siglo XX: una aproximación a los Pósitos de Pescadores de la Mariña Lucense», comunica-
ción presentada no VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza, 19/21 
de setembro de 2001.
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dense citar a Asociación de Marineros Pescadores de Vivero, 
alentada por persoeiros conservadores da vila, a Sociedad de 
Socorros Mutuos de San Cibrao e a súa homónima de Foz, 
ou os confesionais Sindicato Católico de Marineros de Can-
gas (1920) e o Sindicato Católico de Trabajadores del Mar 
de Bouzas (1920). Seica a orixe deste último estivo na So-
ciedad Patronal y Montepío de Obreros del Mar, creada en 
1919 polo armador Paulino Iglesias; o carácter paternalista e 
relixioso desta sociedade estaba axeitadamente reflectido no 
artigo 1º do seu regulamento, onde, referíndose aos mariñei-
ros, ofertaba:

Esta Sociedad inspirándose en un acendrado amor cristiano, 
y tomando por norma la realización de altos fines sociales, se 
propone, por medio de instituciones adecuadas, que en ella se 
inscriban, proporcionándoles, a la vez que trabajo lucrativo 
otras ventajas más, que implican una verdadera y bien enten-
dida participación, que en sus unidades concede el capital al 
trabajo en aras de la fraternidad que debe unirles.124 

Polo que respecta á devandita sociedade viveirense, foi le-
galizada no nadal de 1927 e dos seus Estatutos arrecendía así 
mesmo un notorio cheiro a sancristía, pois recollían a obriga 
de celebrar anualmente unha función relixiosa pola alma dos 
socios defuntos. O periódico liberal Heraldo de Vivero fíxose 
eco en máis dunha ocasión do afervoamento relixioso dos seus 
asociados, algo notorio nas festas do Carme que a asociación 
organizaba; ademais, un sinalado socialista da vila, o tipógra-
fo Esteban Fernández Temprano, ten criticado a Asociación 

124 Regulamento da Sociedad Patronal y Montepío de Obreros del Mar, presentado no Go-
berno Civil de Pontevedra o 17/12/1919.
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naquel mesmo periódico por estar mangoneada por caciques 
«que pretenden alejarla del camino que le marcan sus fines».125

Canto ás sociedades mutualistas de San Cibrao e Foz, foron 
constituídas ambas as dúas en 1928 pouco antes que os respec-
tivos pósitos, cos que tiveron numerosas concomitancias; alen-
tadas por personaxes influíntes da vida local (mestres, rendistas, 
armadores e patróns), estenderon a súa finalidade asistencial 
non só aos traballadores do mar (pesca e cabotaxe), senón ta-
mén aos terrestres, consonte a pesca era considerada naquel li-
toral unicamente como unha ocupación complementar.126

A cativa relevancia destas tentativas deixou paso ao arte-
llamento dos pósitos de pescadores. Inspirados nas vellas con-
frarías de pescadores do Antigo Réxime e nos pósitos agrícolas 
casteláns, definíanse como asociacións cooperativas sen distin-
go entre armadores e mariñeiros, que arelaban a mellora das 
condicións de vida do colectivo da pesca mediante o establece-
mento de socorros e seguros (enfermidade, asistencia médica, 
morte, paro, perda de embarcacións e aparellos), a mellora de 
infraestruturas e a extensión cultural entre os asociados e os 
seus fillos. Ademais, tiñan como obxectivo senlleiro a explo-
tación directa da actividade pesqueira por parte dos seus pro-
tagonistas, para o cal implementaron liñas de crédito barato 
para a construción e o acceso á propiedade dos barcos, para a 
adopción de novas técnicas e para a compra de equipamentos 
e subministracións por xunto, en cooperativa. Propagaban, ta-
mén, a necesidade de que os mariñeiros controlasen na lonxa a 
venda das capturas, para prescindir de intermediarios e acadar 
mellores prezos para o peixe, ben para o produtor, ben para 

125 Ver Reglamento de la Asociación de Marineros-Pescadores de Vivero, Viveiro, 17/12/ 
/1927. A obriga de celebrar a referida función relixiosa está recollida no seu artigo 5º. Ta-
mén, Heraldo de Vivero, 7/10/1928, 23/6/1929 e 19/7/1930. 
126 Pernas Oroza, H., op. cit., 2001.
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o consumidor. Por último, incorporaban como socias, se ben 
con «derechos limitados» e cun aquel paternalista, as mulleres 
dos mariñeiros que, como máximo, podían acadar dúas repre-
sentantes nas xuntas de goberno.127

Velaí, como exemplo, o artigo 1º do regulamento do Pósi-
to Marítimo Terrestre de Muxía:

El Pósito Marítimo Terrestre de la Villa de Mugía, es una 
asociación cooperativa de pescadores, gente de mar y sus deri-
vados y persigue como fin primordial, la cultura de sus asocia-
dos, tanto en la parte elemental como en la profesional a que 
se dedican, estableciendo como normas las siguientes:

a) Procurar por todos los medios legales que sean posibles, la 
construcción de un muelle o malecón donde puedan ser 
resguardadas de los temporales las embarcaciones, solici-
tando para ello de los poderes públicos la realización de 
tan importante obra y en el caso de no poder conseguirlo, 
reunir fondos para ejecutarla por cuenta de este Pósito.

b) Establecer el socorro mutuo entre sus asociados para caso 
de enfermedad, falta de trabajo y malos tiempos.

c) Constituir una representación social que aporte datos y 
conocimientos sobre orden nacional e internacional re-
ferente a asuntos de pesca por ser la principal fuente de 
riqueza de esta localidad.

d) La adquisición de embarcaciones de pesca, aparejos y de-
más artefactos necesarios para el desarrollo de esta indus-
tria.128

127 Ansola Fernández, A., op. cit., 2007 e Boletín de Pescas, Ministerio de Marina, Dirección 
General de Navegación y Pesca / Instituto Español de Oceanografía, novembro de 1917, 
Madrid. Un regulamento-tipo dos pósitos foi publicado no devandito número do Boletín.
128 Regulamento do Pósito Marítimo Terrestre de Muxía, atado 2699, Fondo Goberno Civil 
A Coruña, mazo Muros-Mugardos-Muxía, Arquivo do Reino de Galicia (ARG).
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Os pósitos estaban financiados, ademais das cotas dos so-
cios e unha porcentaxe fixa por barco dos ingresos obtidos pola 
venda das capturas, polos créditos e subvencións procedentes da 
Caja Central de Crédito Marítimo (que na República se conver-
tería no Instituto Social de la Marina, ISM), dependente do Mi-
nisterio de Mariña, a través da cal se facía efectivo o intervencio-
nismo estatal.129 A composición dos seus órganos representativos 
(Cabido, Xunta, seccións diversas...) era paritaria, o que lle daba 
un talante corporativo130 e submiso ás autoridades gobernativas, 
que procuraba conciliar os intereses de armadores e mariñeiros, 
afastando a estes das organizacións de clase. O devandito talante 
moderado dos pósitos, negador da confrontación clasista, evi-
dénciase na seguinte crónica de Antonio Armilla Yarza, xornalis-
ta do periódico arousán Galicia Nueva e un dos máis entusiastas 
propagandistas dos pósitos naquela ría:

Los Pósitos Pescadores vienen a resolver mejor que ninguna 
otra agrupación esa parte del problema obrero que afecta a los 
trabajadores del mar; son asociaciones de defensa y al mismo 
tiempo de orden, capacitan al pescador gracias a la obra cul-
tural que realizan para defender sus derechos pero, sin menos-
cabo de los demás, preparan también una masa obrera capaz, 
culta y por tanto dispuesta a regir sus actos tomando como 

129 Como exemplo do labor mutualista impulsado pola Caja a través dos pósitos, está o 
chamado «seguro de ahogamiento» de carácter voluntario, «el cual consistía en el pago de una 
indemnización de unas quinientas pesetas entregada a los familiares de los fallecidos a través del 
Pósito, para cuyo fin los asociados e inscritos debían pagar 5 céntimos». Muñoz Abeledo, L., op. 
cit., 2008. Respecto da Caja Central de Crédito Marítimo, pódese consultar o seu regula-
mento no exemplar do Boletín de Pescas correspondente a abril-maio de 1920.
130 Seguindo a Miguel Ángel Perfecto, entendemos o corporativismo como «el pensamiento 
social que pone el acento en la estructuración de la sociedad a través de los denominados cuerpos 
intermedios». Estes non son outros que a familia, o municipio e as corporacións profesionais 
interclasistas, arredor dos cales se organizaría unha sociedade xerarquizada. Ver Perfecto, 
M. A. «El corporativismo en España: desde los orígenes a la década de 1930», en Pasado y 
Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 5, 2006.
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base la tan estricta justicia y a velar por la prosperidad de su 
asociación que a la vez es la de la industria pesquera..., ponen 
a sus socios en condiciones de valerse por si mismos, previendo 
los casos de enfermedad y las necesidades apremiantes y por fin 
dignificando a la clase en la forma justa y racional... En con-
clusión, en tiempos de conmociones sociales se precisa actuar 
con cordura, y no sembrar odios.131

A súa constitución correu a cargo, maioritariamente, das 
autoridades de Mariña e das forzas vivas dominantes nas di-
versas localidades costeiras, malia o seu pretendido carácter 
«apolítico». De feito, ao seu principal propagandista, o capi-
tán de corveta e representante da Dirección de Navegación y 
Pesca Marítima, Alfredo Saralegui Casellas,132 de orixe ferrolá, 
xuntáronselle numerosos funcionarios das axudantías, párro-
cos, fabricantes, armadores, xornalistas, médicos, membros de 
profesións liberais vinculados ao asociacionismo profesional 
e, mesmo, agrarios próximos ao lerrouxismo, caso dos irmáns 
Juan e Ramón Salgado, dabondo coñecidos na provincia de 
Pontevedra. A pesar da estrutura e a práctica corporativa dos 
pósitos, Saralegui mantivo nun primeiro intre unha postura 
ambigua cara ás sociedades de resistencia, opinando que «cuan-
do están bien dirigidas, son en muchas ocasiones de gran utilidad 
para oponerse al desmedido afán de lucro de ciertos armadores». 
Esta ambigüidade estará presente nas conclusións da Sección 

131 Galicia Nueva, Vilagarcía, 5/7/1921.
132 Sobre a xénese teórica dos pósitos, contra 1915, e a figura de Alfredo Saralegui, ver Ansola 
Fernández, A., op. cit., 2007 e os números do Boletín de Pescas correspondentes a novembro 
de 1917 e 1918. Malia non ser este o obxectivo do noso traballo, diremos que durante a 
campaña levada a cabo por Saralegui no ano en cuestión, obtivo os importantes apoios do 
Instituto de Reformas Sociales, personalizado no seu presidente Gunmersindo de Azcárate, 
do Instituto Español de Oceanografía dirixido polo intelectual republicano Odón de Buen 
(que incorporou a Saralegui como redactor técnico do susodito Boletín), e dalgúns políticos 
da Restauración.
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Social do Congreso Nacional de Pesca Marítima celebrado en 
Madrid do 17 ao 22 de novembro de 1918, nas que se admitía 
a compatibilidade dos sindicatos obreiros, as cooperativas de 
carácter mutualista e os propios pósitos; na súa redación parti-
cipou de xeito determinante Saralegui.

O referido caso de Muxía pode ser un paradigma nos pa-
sos que dar para constituír un pósito de pescadores. Así, con 
data do 23 de abril de 1929 e «convocados por el Ayudante del 
Puerto de Camariñas, José Bedoya Pérez», reuníronse o alcalde 
Gervasio Varela Toba, o médico titular Alejandro Abella Lema, 
o párroco Manuel Eirín Cadavid, o comerciante José Agrelo 
Puertas, o farmacéutico e «demás personas de significación de 
esta localidad y gran número de pescadores, con objeto de formali-
zar la sociedad». Unha vez aprobados os estatutos e nomeados 
os membros da Junta Inspectora, que recaeron nos devanditos 
persoeiros presididos polo axudante de Porto, procedeuse a:

...elevar una solicitud al Excmo. Sr. Presidente de la Co-
misión de la Caja Central del Crédito Marítimo pidiendo 
subvención, y telegramas expresivos a los Excelentísimos Srs. 
Ministro de Marina, Director General de Navegación y Pesca 
y al Presidente de la Caja Central del Crédito Marítimo, y 
telegrafiar al Comandante de Marina anunciándole la cons-
titución y pidiendo para el la protección de dichas superiores 
autoridades.133

133 Ver atado 2699, Fondo Goberno Civil A Coruña. Mazo Muros-Mugardos-Muxía, ARG. 
O pósito muxián contou inicialmente con 72 inscritos. No mesmo atado, a acta da xuntanza 
de constitución do Pósito de Mugardos (1922) amosa unha composición social dos promo-
tores moi semellante, presidindo o comandante de Mariña, o alcalde, o médico... Canto 
ao de Esteiro (1921), tivo como primeiro presidente ao principal industrial conserveiro do 
lugar, José Portals y Portals, mentres que en Bueu (1924) e Aldán (1926) os pósitos locais 
estaban presididos no tempo inmediato á República polos coñecidos industriais conserveiros 
Tomás e Luis Bolíbar Massó, respectivamente. No que atinxe ao Pósito de Cangas, un dos 
seus primeiros impulsores foi o armador Manuel Moldes Iglesias, vencellado á primeira 
patronal pesqueira da vila; ademais, o seu regulamento, datado en 1921, está asinado in-
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Nunha zona marítima de trazos específicos como era o 
Cantábrico galego, a composición social dos fundadores tam-
pouco variaba; así, nos casos de Burela, Foz e San Cibrao, nas 
asembleas de constitución dos respectivos pósitos estivo unha 
conspicua representación da mesocracia e das capas máis aco-
modadas das distintas localidades:

...Se trata de los respectivos maestros nacionales, armadores, 
patronos y en menor medida, marineros. Aparecen también 
comerciantes, propietarios de los depósitos de carbón vegetal, 
expendedores de sal y vendedores de aparejos, (siendo uno de 
estos el representante de la casa catalana «Jaime Ribó»), con-
signatarios de buques, celadores de puertos y oficinistas. Me-
nudeaban los rentistas (en Foz y San Cibrao) y como casos 
puntuales encontramos un teniente de la guardia civil, un 
cura y un carpintero.134

A vila de Cambados, onde o conservadorismo imperante e 
a persistencia das relacións precapitalistas no mar non permi-
tían unha presenza societaria que xa era notoria noutros portos 
das Rías Baixas, inaugurou o primeiro pósito de todo o litoral 
do Estado español o 17 de nadal de 1917, adiantándose en 
pouco tempo aos homónimos (e fuxidíos) de Teis e Cangas, que 
desaparecerían en breve , e aos de Vigo e Redondela. Daquela, 
cando Saralegui aínda non conseguira vehiculizar as achegas 
económicas do Estado mediante a Caja Central de Crédito 
Marítimo (que non funcionou de maneira efectiva até 1919), 
os susoditos irmáns Salgado tiveron a habilidade de mesturar 
a defensa corporativa do colectivo mariñeiro, coa faciana cari-

tegramente por armadores, fabricantes ou patróns das motoras; ver Santos Castroviejo, I. e 
Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
134 Pernas Oroza, H., op. cit., 2001.
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tativa da vella Asociación Cambadesa de Marineros, da que se 
proclamaron continuadores. Así, na primeira asemblea, diante 
dos seus case que 400 socios (300 homes, 65 mulleres e 28 
rapaces en 1919) presentáronse como beneficios inmediatos, 
quer o control da venda do peixe polo propio pósito, quer os 
6.500 reais que aínda tiña aforrados a finada asociación creada 
por Alfredo Brañas.135

Nos anos inmediatos, unha vez madurados o seu cometido 
e a estrutura interna, acadada tamén a posta en funcionamento 
da Caja Central de Crédito Marítimo, os pósitos espalláronse 
grazas ao diñeiro público e ao esforzo persoal do trinomio Sa-
ralegui/Rodríguez Santamaría/De Buen, inicialmente polo lito-
ral mediterráneo e polas rías de Arousa (A Pobra, 1918; Carril, 
Rianxo, Vilaxoán, 1919) e Muros-Noia (Muros, 1918; O Son, 
1919; Esteiro e Lira, 1921), aproveitando o tecido social de-
pendente dunha maioritaria pesca artesanal de base familiar e 
afastado do societarismo combativo. Máis tarde, xa entrada a dé-
cada dos vinte, estendéronse polas rías de Vigo (Aldán, Moaña, 
Cangas, Baiona e Bouzas, 1921), Pontevedra (Estribela-Marín, 
1923; Bueu, 1924), rías do Norte (Miño, Mugardos e Ponte-
deume, 1922; Cedeira e Cariño, 1923) e Cantábrico galego 
(Burela, 1923; Foz, 1929). Acadaron un forte incremento nos 
anos da Ditadura de Primo de Rivera, ao aproveitar o clima de 
persecución que deberon soportar as sociedades mariñeiras de 
clase, dunha banda, e o seu bo acomodo coa política social da-
quel réxime, doutra.136

135 Pereira, D., op. cit., 1998.
136 Ansola Fernández, A., op. cit., 2007; Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 
2005. Segundo o ideólogo do modelo de corporativismo social implementado pola Ditadu-
ra, Eduardo Aunós, o Estado Corporativo «partía de la idea de la estructuración del país como 
una organización de ‘productores’ por parte de un Estado fuerte que armoniza intereses y con-
trola todas las actividades humanas desde las más espirituales hasta las más predominantemente 
manuales». Ver Perfecto, M. A., op. cit., 2006. A afinidade das propostas de Saralegui con 
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De feito, no período ditatorial o propio Saralegui e os seus 
colaboradores reforzaron o carácter corporativo das súas propos-
tas organizativas. Con este reforzo arrombaron a súa ambigüida-
de inicial cara ás sociedades mariñeiras de clase e fixeron fincapé 
na utilidade dos pósitos para evitar a loita entre o traballo e o ca-
pital, sobre todo a que se desenvolvía no terreo da acción directa, 
conscientemente situada fóra do control estatal.137 Daquela, o 
papel substitutivo dos pósitos verbo das sociedades de resisten-
cia naquel contexto proclive á restrición das liberdades públicas 
e dos dereitos sociais, ficaba claro nas declaracións de Rodolfo 
Viñas, considerado a man dereita de Alfredo Saralegui:

...el peligro de una lucha social de este carácter ha desaparecido. 
(...) Los pescadores, que en los pasados años intentaron crear So-
ciedades de resistencia, se sienten hoy amparados en los Pósitos y 
van incorporándose a la vida activa del país, pidiendo puestos 
en los organismos sociales y económicos y solicitando que se les 
haga partícipes de los beneficios de la legislación obrera.138

Seguindo polo mesmo roteiro, a pretensión de eliminar a 
loita de clases (e, de paso, os colectivos mariñeiros que a sus-
tentaban) sen previamente modificar a distribución da propie-
dade dos medios de produción, pasou da teoría á didáctica e, 
como apunta o historiador Alberto Ansola Fernández, nunha 
obra dirixida ás escolas dos pósitos de pescadores, os devandi-
tos Viñas e Rodríguez Santamaría precisaron para os alumnos 
os obxectivos do acabado de nacer Instituto Social de la Ma-
rina, en:

este modelo de intervencionismo gobernativo, conciliador dos intereses de clase en razón da 
autoridade do Estado, son evidentes.
137 Ansola Fernández, A., op. cit., 2007.
138 Viñas, Arcos, R., «Los obreros del mar en España», en Revista internacional del trabajo 
(informaciones sociales, nº 3, 1930. Citado por Ansola Fernández, A., op. cit., 2007. 
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...proporcionar a los marinos y pescadores los medios necesa-
rios para mejorar su situación económica, evitando con ello 
que en la costa española se plantee la lucha social en forma 
violenta, de la que la España interior no pudo librarse. El 
odio es elemento destructor; la armonía y la paz engendran el 
amor entre los hombres de buena voluntad.139

Naquel ambiente de refluxo autoritario, mesmo algún acé-
rrimo partidario do reformismo social liderado polo Estado 
mediante o labor dos pósitos, como o devandito funcionario 
da Caja Central de Crédito Marítimo Benigno Rodríguez 
Santamaría, afondou un chisco máis na ideoloxía contraria á 
confrontación clasista, defendendo medidas moi na liña das 
aplicadas polo flamante Estado corporativo mussoliniano (da-
bondo popular naquela época nas capas mesocráticas hispanas) 
como a obrigatoriedade de afiliación a estes. Así, Rodríguez 
Santamaría na súa por outro lado admirable obra descritiva 
Diccionario de las artes de pesca de España y sus posesiones, edita-
da andando o ano 1923, chega a afirmar:

...La autoridad de Marina en los puertos no puede, sin des-
atender obligaciones más perentorias, dedicarse enteramente 
al Pósito, y no quedan, a mi juicio, más que dos caminos para 
poder llevarlos a cabo con eficacia. El primero, imponiéndo-
los, como se imponen otras cosas –inscripciones marítimas, ro-
les, etc.–, a las que se han acostumbrado los pescadores; en este 
caso los Pósitos serían obligatorios y nadie podría dedicarse a 
la pesca sin pertenecer a ellos. Aunque difícil, esto es factible; 

139 Viñas Arcos, R. e Rodríguez Santamaría, B., Tierra, mar, hombres y cosas, Imprenta de 
Zoila Ascasibar, Madrid, 1930. Citado por Ansola Fernández, A., op. cit., 2007. Xunto con 
outros autores, Benigno Rodríguez Santamaría xa redactara outro manual para as escolas dos 
pósitos, titulado Cartilla de oceanografía, pesca y meteorología prácticas para uso de las Escuelas 
de los Pósitos de Pescadores, Imprenta de Zoila Ascasibar, Madrid, 1929. 
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pero habría que variar la Ley de Asociaciones de 1887, por la 
que se rigen todas las de carácter civil en España, como son los 
actuales Pósitos...140

A devandita expansión dos pósitos a costa do asociacio-
nismo mixto tradicional ou das sociedades de resistencia pre-
existentes tivo certos atrancos alí onde coincidían cunha destas 
últimas que non só rexeitaba a súa reconversión, senón que, 
en ocasións, opuña todas as trabas ao seu alcance para impe-
dir a implantación dos seguidores de Saralegui, temendo que 
os afiliados aos pósitos exercesen de rebentafolgas cando se lles 
presentase a ocasión. Deste xeito, a campaña que en 1923 levou 
a cabo a Federación Local de Trabajadores de Marín, en con-
sonancia coas Alianzas Marineras de Cangas e Moaña, contra 
da constitución dun pósito en Estribela, tiña como referente a 
substitución tanto dos mariñeiros das parellas coma das descar-
gadoras de carbón, polos asociados e asociadas a aquel no intre 
dunha folga a prol do descanso dominical acontecida a comezos 
do ano en cuestión.141 Polas mesmas razóns, en Moaña, onde La 
Alianza Marinera refugara se converter en pósito, os enfronta-
mentos entre os mariñeiros asociados no colectivo de clase e os 

140 Rodríguez Santamaría, B., Diccionario de las artes de pesca de España y sus posesiones, Suce-
sores de Rivadeneyra, Madrid, 1923. Descoñecemos se Rodríguez Santamaría tivo durante o 
período da Ditadura simpatías explícitas polo fascismo italiano (os eloxios cara ao cooperati-
vismo anglosaxón, incluídos na devandita obra, semellan indicar a intención de compatibi-
lizalo co corporativismo declarado dos pósitos, entendido aquel como proposta superadora 
da anómala loita de clases), mais a súa visión autoritaria do devalar dos pósitos achégao 
obxectivamente nesta temática ao corporativismo estatal italiano, onde os pactos colectivos 
se levaban a cabo no interior das asociacións sindicais fascistas de obreiros e patróns, tota-
litarias, mediatizadas polo Estado e de afiliación obrigatoria. Nin que dicir ten que, naquel 
escenario de liberdades recortadas, de levarse a cabo as medidas preconizadas por Rodríguez 
Santamaría, estas determinarían a completa desaparición das sociedades de resistencia no 
mar e a persecución e clandestinidade absoluta dos seus militantes.
141 Galicia, Vigo, 28/2/1923, 4/3/1923, 6/3/1923 e 18/4/1923.
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membros do pósito encabezados por José Costa Alonso foron 
constantes até a Guerra Civil.142

Na República, o pósito moañés chegou a ter arredor de 
600 afiliados, maioritariamente na pequena frota artesanal dos 
oficios baixos tales como trasmallos, vetas, rapetas, boliches... 
Neste curto período republicano funcionaron no litoral galai-
co un total de 58 pósitos de pescadores que agrupaban 7.309 
afiliados, ao tempo que representaban preto do 25% do total 
estatal.143 Non obstante, os pósitos galegos recibiron menos do 
10% do conxunto de préstamos e subvencións do ámbito es-
tatal, algo que debeu influír na modestia das súas realizacións. 
Estes pósitos estiveron agrupados nunha Federación Gallega 
de Pósitos Marítimos, creada en 1925 e residente a partir de 
1927 en Cangas baixo a presidencia do carismático José Costa 
Alonso, «pescador de Moaña, católico, hombre de orden, bien-
querido por la dictadura primoriverista, que acaba vistiendo el 
uniforme de Falange».144 Costa tiña en Madrid, ao tempo, un 
posto de conselleiro, primeiro na Caja Central de Crédito Ma-
rítimo (onde coincidiu con Benigno Rodríguez Santamaría, ao 
que frecuentaba) e logo no ISM, dependente do Ministerio de 
Traballo durante a República, sempre baixo a presidencia de 
Alfredo Saralegui. Outros persoeiros que terán un importan-
te papel na Federación Gallega de Pósitos Marítimos, serán o 
mestre aragonés vinculado á FETE-UGT Felipe Carnicer Ló-

142 Ver ao respecto Fernández Casanova, C., op. cit., 1999; González Fernández, X. M. e 
Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999, así como as propias memorias de José Costa Alonso, 
Costa Alonso J., Rúa Costa X. L., Santos Castroviejo I., José Costa Alonso. Memorias da miña 
vida societaria, Consellería de Pesca, Santiago, 2000. 
143 Ansola Fernández, A., op. cit., 2007. A distribución provincial era: Lugo 6 e 1.048 asocia-
dos; A Coruña 35 e 2.661 asociados; Pontevedra 17 e 3.600 asociados. Destaca, dende logo, 
tanto o gran número coma o pequeno tamaño dos pósitos coruñeses. Os datos son de 1935.
144 Fernández Casanova, C., «Los Pósitos de Pescadores: La vida del Pósito de Moaña a través 
de las Memorias de Costa Alonso», en Cuadernos de Estudios Gallegos, tomo XLVI, CSIC, 
1999.
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pez, asesor do Pósito de Cangas e redactor do voceiro da Fe-
deración denominado Galicia Marítima, e o armador de Pon-
tedeume Miguel Montero Leira, un dos alicerces da patronal 
pesqueira local e, así mesmo, presidente do pósito eumés en 
diversas ocasións.145

Os pósitos, dende logo, ao representar en solitario os inte-
reses da xente de mar nos portos pequenos captaron un bo nú-
mero de mariñeiros da pesca artesanal e da baixura, pois o seu 
labor social aliviou un chisco a ruín condición na que se atopa-
ban e estimulou unha meritoria obra de previsión social a través 
das súas seccións, sinaladamente a Mutualidad de Accidentes 
de Mar y de Trabajo implementada de facto baixo supervisión 
do ISM a partir de 1933, incorporando todas as embarcacións 
de pesca que ían á parte. Canto ao «Retiro Obrigatorio», xa 
enxergamos o seu compromiso coa expansión do seguro en 
cuestión entre os pescadores artesanais, compromiso manifes-
tado na asemblea da Federación Galega de Pósitos Marítimos 
celebrada no ano 1930 en Ferrol, na que se decidiu colaborar 
coa Caja Regional Gallega de Previsión Social e organizar actos 
pedagóxicos e informativos para espallar as pensións de vellez 
entre os pescadores. Tamén acadaron unhas poucas melloras 
na infraestrutura portuaria, caso do porto de refuxio de Burela, 
por exemplo. É de subliñar, así mesmo, a teima da Confedera-
ción Nacional de Pósitos contra da suba do prezo dos combus-
tibles empregados polos barcos de pesca, e a prol da procura 
de créditos baratos para financiar a substitución dos motores 
de gasolina polos de gasóleo, moito máis económicos.146 Mais, 
por riba de todo, os pósitos alentaron a faciana educativa e 

145 Montero tamén fora concelleiro do Partido Radical naquela vila do golfo Ártabro na eta-
pa republicana; debemos esta información ao sempre xeneroso historiador Bernardo Máiz.
146 Respecto do labor dos pósitos na previsión social no ámbito marítimo, ver Villar Ro-
dríguez, M., op. cit., 2007. No tocante ao control do prezo dos combustibles, ver Santos 
Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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cultural nas súas escolas 
e bibliotecas, algunhas 
delas (como as de Can-
gas, Cambados, Foz ou 
Miño, dirixidas por Felipe 
Carnicer, Antonio Ma-
gariños, Manuel Salgado 
Toimil e María Vázquez, 
respectivamente) modéli-
cas na pedagoxía do ensi-
no profesional,147 polo que 
posteriormente (1928) fo-
ron denominadas Escuelas 
Nacionales de Orientación 
Marítima, en adiante baixo 
dependencia do Ministerio 
de Instrucción Pública re-
publicano.

Como conclusión, os pósitos substituíron (e reconverte-
ron, en moitas ocasións) con vantaxe o tradicional asociacio-
nismo mixto, xa que asumirán as súas mesmas funcións cun 
pulo notable, grazas ao seu vínculo coa Administración que 
encanaba a través deles o intervencionismo do Estado, por ve-
ces ben articulado.

Con todo, os pósitos non mudaron en esencia a situación 
dos pescadores no que atinxe ás súas condicións de traballo 
e vida e as pretensións de implantar cooperativas de produ-

147 Felipe Carnicer, por exemplo, tentou levar adiante unha Escuela Profesional de Pesca, 
antecedente da formación profesional no sector da pesca. Costa Rico, A., Escolas e mestres, 
Xunta de Galicia, Santiago, 1989. O Pósito de Miño representa un caso interesante en canto 
dinamizador sociocultural daquela localidade contribuíndo «decisivamente a conformar una 
ciudadanía activa y consciente de sus derechos»; ver AA.VV., Memorias. Ricardo Pérez Medín, 
Fundación Luis Tilve, Santiago, 2009.

Membros da Escola do Pósito de Cangas a 
bordo dun submarino. De pé, con gafas  

e no centro, Felipe Carnicer. Foto cedida 
polo Proxecto Nomes e Voces.
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ción, abaratar os inputs, eliminar os intermediarios e controlar 
a distribución do produto, reveláronse, tal e como recoñeceu 
Costa Alonso nas súas Memorias, carentes de realismo nun ca-
pitalismo pesqueiro cada vez máis dominante nos portos nos 
que descargaba a frota de altura e baixura (a pesca costeira de 
carácter artesanal, era a excepción), pois, como escribía con 
coñecemento de causa José Villaverde no voceiro da Federa-
ción Regional Pesquera, naqueles peiraos a identidade entre 
armadores, remitentes, amoreadores, provedores e fabricantes 
era case total, non só no tocante aos intereses de clase ou aos 
negocios comúns, senón, mesmo en non poucas ocasións, fí-
sica.148 Por conseguinte, nunha época de agravamento dos en-
frontamentos clasistas como foi a República, o labor dos pósi-
tos, centrado máis que nada no aspecto asistencial, educativo 
e mutualista, ficou un chisco esvaído pola conflitividade so-
ciolaboral e a súa afiliación mantívose relativamente estancada 
nesta época.149

148 Editorial «Los Intermediarios», ¡Despertad!, Vigo, 22/6/1929. Por exemplo, nun porto 
como o de Cambados, caracterizado por unha pequena frota de cerco atendida por unha 
ducia de motoras, os principais armadores destas embarcacións eran, ao tempo, exportadores 
de peixe e marisco. Ver Pereira, D., op. cit., 1998. Na vila de Cangas, a devandita identidade 
entre armadores, fabricantes e remitentes xa foi posta de manifesto por Santos Castroviejo, I. 
e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. En Cariño, a estreita relación entre armadores e fabrican-
tes está explícita en Piñeiro de San Miguel, E. e Gómez Blanco, A., op. cit., 2001. No caso 
da pesca de altura coruñesa, as actividades de comercialización e distribución de peixe estive-
ron integradas e controladas máis ou menos formalmente polas principais sociedades opera-
tivas no porto herculino dende o comezo de século até a I Guerra Mundial; posteriormente, 
as actividades diversificáronse e a colocación do produto nos mercados das grandes capitais 
realizouse a través de intermediarios (exportadores-«acopiadores», asentadores...) que, non 
obstante, estaban relacionados cos armadores por múltiples vinculos, como, por exemplo, 
a súa cooperación en sociedades auxiliares, caso das compañías que subministraban xeo a 
exportadores e armadores. Ver Sinde Cantorna, A. I., op. cit., 2002. No Berbés, significati-
vamente, os armadores, vendedores e remitentes formaban parte dende o ano 1916 do mes-
mo colectivo patronal, a Sociedad de Armadores, Vendedores y Exportadores La Necesaria, 
mesmo despois da Guerra Civil.
149 No comezo da II República, existían ao redor de medio centenar de pósitos no litoral gale-
go, polo que o seu incremento na altura de 1935 é moi pequeno. Hai unha referencia crítica 
ás realizacións inacabadas dos pósitos, en Ansola Fernández, A., op. cit., 2007. 
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Por último, a inquedanza ideolóxica propia do período re-
publicano e o importante desenvolvemento do sindicalismo de 
clase no mar nese período fixeron efecto na moderada clientela 
dos pósitos, que, daquela e no seu conxunto, se localizarán nun 
terreo máis neutral respecto da patronal pesqueira, polo que 
se vai minorizar unha migalla o indiscutible influxo que sobre 
eles mantiña o monárquico e dereitista Costa. Este, diante da 
importante participación nos pósitos de persoas achegadas ao 
PSOE e, en menor medida, doutras tendencias da esquerda, 
debeu entregar cara a 1934 a Francisco Diz Viñas, de ideario 
socialista e representante do Pósito da Illa de Arousa, a presi-
dencia da Federación Gallega de Pósitos Marítimos para miti-
gar a campaña que na súa contra viñan mantendo un colectivo 
de mestres das escolas, a carón dun grupo de pósitos do norte 
de Galicia con referentes progresistas, nos que salientaban os 
de Miño e Mugardos, encabezado este último polo militante 
comunista retornado de Cuba, Juan Prieto Balsa.150

150 Fernández Casanova, C., op. cit., 1999 e Costa Alonso, J., Rúa Costa X. L., Santos Cas-
troviejo I., op. cit., 2000. ; AA.VV., op. cit., 2009.
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Un novo pulo
No mes de febreiro de 1930, a traxedia arriba ao porto 

de Bouzas: catro vapores parellas cos seus 42 tripulantes afun-
díanse en augas do Grand Sole. O loito obriga ao amarre da 
frota e a indignación das tripulacións abanea as conciencias 
adurmiñadas; aproveitando o ambiente, José Villaverde e Ma-
nuel Montes fan a convocatoria dunha asemblea para reorga-
nizar a Sección Pesquera do Sindicato General de Trabajadores 
de Vigo e, así mesmo, relanzar a FRGIP.1

O sinal do novo pulo societario no mar estaba dado e no 
verán do mesmo ano xa funcionaba a organización pesqueira 
viguesa, que agrupaba agora boa parte das tripulacións dos pa-
langreiros do Berbés e das parellas de Bouzas e unificaba no seu 
seo as antigas sociedades de mariñeiros, de patróns e de maqui-
nistas e fogueiros de Vigo e Bouzas, integrando así mesmo boa 
parte das mulleres que estiveran afiliadas á desaparecida Socie-
dad de Empacadoras y Manipuladoras de Pescado «La Unión», 
encabezadas pola que fora a súa presidenta Benigna Martín.2 

Para consolidar a organización pesqueira na contorna de 
Vigo, na CNT galaica tomouse unha importante decisión: o 
traslado como liberado á cidade olívica do antigo secretario da 
CRG, o carpinteiro compostelán Manuel Fandiño, home de 
probada capacidade negociadora e organizativa. Cos sindicatos 

1 Pereira, D., op. cit., 1994.
2 ¡Despertad!, Vigo, 26/7/1930.
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mariñeiros de Vigo, Marín e A Coruña operando nas localida-
des que, amais de concentrar a maior parte da pesca industrial 
do noso litoral, eran centros de atracción tanto de man de obra 
como das capturas procedentes de numerosas vilas mariñeiras, 
a denominada en medios confederais Regional Pesquera xa po-
día deixar sentir o seu peso nos pequenos portos.3 No entanto, 
debía probar a súa forza aos armadores e, nun proceso paralelo, 
axeitar a estruturación interna á complexa realidade económi-
ca e social da pesca.

Antes de continuar, permítasenos un breve apuntamento 
sobre as dificultades para levar a cabo unha acción sindical es-
table na pesca en xeral e na de altura en particular, pois os bu-
ques ou pasaban moitos días lonxe da terra afastados os uns dos 
outros, ou, no caso da baixura, a xente botaba no mar a maioría 
da xornada, en horarios en absoluto equiparables aos dos tra-

3 Pereira, D., op. cit., 1992.

José Villaverde, a carón de Antón Vilar Ponte, e Manuel Montes, 2º pola esquerda, 
nun mitin na Coruña. Ano 1930. Foto cedida polo Proxecto Nomes e Voces.
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balladores de terra. As devanditas dificultades, por conseguinte, 
xustificaban algunhas medidas certamente pouco habituais na 
CNT. Estámonos a referir á presenza dos liberados sindicais, 
figura normalmente rexeitada ou cando menos moi discutida 
(tamén na CRG, como acreditan as actas dos seus plenos e ple-
narios) nos sindicatos confederais, opostos á profesionalización 
das tarefas societarias. Deixando fóra os aspectos doutrinais, os 
liberados foron admitidos, como veremos, en distintas ocasións 
e tamén en diferentes portos, coa finalidade de que estivesen 
en condicións de atender os problemas que puidesen xurdir en 
terra na ausencia dos asociados que, xeralmente, elixían un de-
legado sindical por barco. Hai que ter en conta, xa que logo, 
que para convocar unha asemblea xeral onde poder discutir 
cuestións que afectasen a todos os mariñeiros dos barcos, era 
necesaria a concentración dos tripulantes no porto e, polo tan-
to, o amarre temporal da frota pesqueira en cuestión.

Retomando o relato, o control sindical do porto vigués, 
daquela o máis importante do Estado xunto con Pasaia, foi a 
pedra de toque non só para Galicia senón para outras zonas 
da beiramar peninsular. Así, pouco antes de se implantar a II 
República, os cenetistas reclamaron máis unha vez o descanso 
dominical, feito que produciu varios despedimentos de ma-
riñeiros; naquel intre, a patronal pesqueira rexeitou tratar co 
sindicato anarcosindicalista acusándoo de revolucionario, e 
recoñeceu unicamente o devandito Montepío de Obreros del 
Mar, de carácter amarelo e confesional.4

Logo, coa República xa en marcha e por iniciativa do Mi-
nisterio de Mariña, terán lugar no ámbito estatal as negocia-
cións entre a Federación de Armadores de Buques de Pesca de 
España e os sindicatos UGT e CNT, comezadas en Madrid 

4 El Pueblo Gallego, 3/5/1931.
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arredor do mes de abril e que se prolongarán en distintas fases 
até a primavera de 1932, coas melloras salariais, o descanso, o 
incremento das tripulacións e as garantías na contratación e 
no despedimento como reivindicacións sobranceiras formula-
das polos colectivos mariñeiros enriba da mesa. Paralelamente, 
vanse producir unha rea de folgas e tirapuxas coa patronal pes-
queira motivadas polas devanditas cuestións, nas frotas de pes-
ca de altura radicadas na Coruña, Ferrol, Xixón, Pasaia, Huel-
va, Málaga e algún porto máis, de maneira que os armadores 
van tirar a conclusión de que existía un movemento de carácter 
xeral, que transcendía a problemática local.5 Segundo José Vi-
llaverde, un dos representantes cenetistas en liza, as reunións 
de Madrid foron máis que nada unha tentativa das novas au-
toridades republicanas de cara a establecer unha corrente de 
harmonía entre os sindicatos pesqueiros e a patronal do sector, 
para posibilitar un clima acaído no que desenvolver un novo 
marco normativo de relacións laborais. Segundo o propio Vi-
llaverde, dende o inicio a patronal amosouse reacia ao diálogo 
sobre a aprobación dunhas bases de traballo de aplicación en 
todo o litoral elaboradas no congreso inaugural da Federación 
Nacional de Obreros de la Industria Pesquera y sus Deriva-
dos (CNT), polo que preferiu tratar os conflitos locais de xeito 
illado, de maneira que as melloras acadadas nos portos máis 
conflitivos non se estendesen ao resto.6

Neste contexto, en Vigo a CNT decidiu o amarre dos va-
pores parella de Bouzas para o 1 de maio de 1931, aproveitan-
do o regreso dos caladoiros do norte. As reivindicacións eran as 
mesmas que se estaban a negociar en Madrid, centradas máis 
que nada na regulamentación do descanso semanal, no reco-
ñecemento do sindicato pola patronal, no incremento salarial, 

5 Revista Industrias Pesqueras, 15/5/1931.
6 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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nas competencias para contratar e despedir e o aumento das 
dotacións. Velaí as bases de traballo asinadas polas partes tras 
un mes de amarre da frota, bases que servirán de referente du-
rante toda a República no porto de Vigo:

Xornais:
– Patrón de cabotaxe (patrón de costa) de parellas do Grand 

Sole, con quince días de marea: 440 pesetas/mes.
– Ídem outros mares (Leições e parellas de até unha semana de 

marea chamadas «pastilleras»): 420 pesetas/mes.
– Patrón de pesca, parellas do Grand Sole: 240 pesetas/mes. 

Máis o 4-5% do total da pesca. 
– Ídem outros mares: 220 pesetas/mes. Máis o 4-5% da pesca.
– Fogueiro habilitado ou maquinista de parellas do Grand 

Sole: 440 pesetas/mes.
– Ídem outros mares: 420 pesetas/mes.
– Fogueiro simple de parellas do Grand Sole: 290 pesetas/mes.
– Ídem outros mares: 270 pesetas/mes.
– Mariñeiro contramestre de parellas do Grand Sole: 270 pe-

setas/mes.
– Ídem outros mares: 250 pesetas/mes.
– Mariñeiro de parellas do Grand Sole: 240 pesetas/mes.
– Ídem outros mares: 220 pesetas/mes.

Dotacións:
– Parellas do Grand Sole:

– 1 patrón de cabotaxe.
– 1 patrón de pesca.
– 1 fogueiro habilitado.
– 3 fogueiros.
– 1 contramestre (só no barco de mando).
– 6 mariñeiros.
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Parellas «pastilleras»: Igual ca as do Grand Sole, pero cun ma-
riñeiro menos.

Descanso:
– Mareas longas: se duran máis de catorce días, daranse como 

mínimo trinta e seis horas de descanso. Se duran menos de 
catorce días, mínimo vinte e catro horas de descanso. No 
caso de arribada forzosa de máis de vinte e catro horas, ha-
berá un cómputo trimestral.

– «Pastilleras»: de maio a setembro, tres domingos ao mes e 
dous días máis cando sexa posible. Resto do ano, un día á 
semana cando a pesca o permita.

– Leições (mareas de até unha semana): de maio a setembro igual 
ca as «pastilleras». Resto do ano, descanso o domingo.7

A relativa vitoria acadada sobre unha patronal cada vez 
máis alarmada e belixerante coas disposicións laborais do réxi-
me republicano permitirá consolidar o sindicato tras o seu re-
coñecemento por parte dos armadores. Así puido contribuír 
en boa medida á conformación dun sindicalismo mariñeiro 
minimamente coordinado a escala estatal, para o que se aco-
meteu a inmediata estruturación da Federación Nacional de 
Obreros de la Industria Pesquera y Derivados (CNT), ao que 
tamén axudou a firmeza e a continuidade amosada polo Des-
pertar Marítimo coruñés; pola contra, a folga das parellas de 
Bouzas tamén levou de seu a acumulación de forzas e a urxen-
cia de reorganizar a patronal española da pesca de altura.

Volvendo a Bouzas, a aplicación das novas bases de traba-
llo permitiu practicar unha presión en aumento sobre a con-
tratación dos tripulantes e, de resultas, sobre a sindicación dos 

7 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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pescadores doutras vilas que viñan descargar ou enrolarse no 
porto vigués, tal e como xa se facía había tempo na Coruña.8 
Un exemplo: no ano 1932 os mariñeiros das motoras cam-
badesas que alixaban sardiña para as fábricas da ría de Vigo, 
decidiron asociarse na CNT por temor ao boicot dos afiliados 
vigueses. E a cousa non rematou aí: eles aplicaron a mesma 
medida aos tripulantes das dornas de Carreira que descargaban 
arreo no peirao de Cambados. Logo de moitas tirapuxas, os de 
Carreira, decidiron o 14 de xullo de 1934 constituír un sindi-
cato mariñeiro federado na CNT.

A integración na Confederación Regional Galaica (CRG) 
da CNT de sociedades mariñeiras esparexidas por todo o lito-
ral galego foi progresiva a partir do verán de 1931, nun intre 
no que a conxuntura política era acaída para o societarismo 
proletario e a extensión da pesca semi-industrial era patente na 
maioría das vilas costeiras. As primeiras en incorporarse foron 
as xa coñecidas agrupacións de Porto do Son, Moaña, Cangas 
e Bueu, a maioría delas procedente da UGT. Daquela, José 
Villaverde afirmaba na prensa confederal:

...En Galicia se apartan con asco de la UGT por sus reiteradas 
traiciones. Cangas, Moaña, Bueu, Marín con sus miles de afi-
liados fueron baja en la UGT para ingresar en la Federación 
de Industria y por tanto en la CNT.9

No sur do Morrazo, non obstante, aos cenetistas non lles 
quedou outra que neutralizar a influencia dos lerrouxistas. En 
Moaña, por exemplo, o líder mariñeiro José Romero chegou 
a ostentar até ben entrado o verán de 1931 os cargos de al-

8 Ídem. Segundo as bases en cuestión, os armadores tiñan liberdade para elixir os tripulantes, 
sempre que fosen afiliados ao sindicato cenetista. Ademais, só se recoñecía o despedimento 
xustificado e procedente.
9 Solidaridad Obrera, A Coruña, voceiro da CRG-CNT, 2/1/1932. 
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calde da vila polo Partido Radical e presidente da Solidaridad 
Marinera; daquela, e de acordo cos principios apolíticos da 
central anarcosindicalista, Romero debeu deixar a presidencia, 
se ben conservou un forte ascendente na sociedade durante o 
primeiro bienio republicano. Pola súa banda, en 1933 o can-
gués Antonio Nores Sotelo, Taratola, compatibilizou o cargo 
de presidente da Alianza Marinera co de concelleiro republi-
cano, non sen conservar moitas simpatías no colectivo malia o 
seu afastamento da ortodoxia anarcosindicalista.10 

A maiores, a veterana sociedade Protección Obrera de Por-
to do Son, con máis de trinta anos de traxectoria e integrada 
na UGT dende 1903, vai estar federada na CNT dende come-
zos do verán de 1931. Algo máis tarde, correndo o ano 1932, 
as sociedades Trabajadores del Mar de Baiona e Marítima El 
Despertar del Valle de Panxón, dábanse así mesmo de baixa na 
central socialista para, acto seguido, se integrar na Federación 
Regional Galaica de Industria Pesquera y sus Derivados da 
CRG-CNT.11 E algo semellante vai acontecer a partir de 1933 
nas localidades da Guarda, Ribeira, Escarabote, Ares ou Celei-
ro, de maneira que, aos poucos, a CRG contará con sindicatos 
na maioría dos portos da beiramar galega.

A moderación da estratexia uxetista, centrada en evitar pro-
blemas ao goberno de coalición republicano-socialista e a am-
parar a súa política sociolaboral timidamente reformista, tivo 
bastante que ver nesta xeira de baixas. Así, o delegado de Vigo 
na referida Federación del Transporte, Pesca e Industrias Ma-
rítimas de España (UGT), criticou en agosto de 1933 o feito 

10 Ver Solidaridad Obrera, 15/8/1931 e 5/9/1931. Tamén González Fernández, X. M., e 
Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999; Pereira, D., op. cit., 1994; Santos Castroviejo, I. e 
Nores Soliño, A., op. cit., 2003.
11 Ver actas da Federación del Transporte, Pesca e Industrias Marítimas de España (UGT), 
15/1/1933, carpeta 1121, atado 350, serie Madrid; Archivo Histórico Nacional, sección 
Guerra Civil, Salamanca (AHNS). 
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de abandonar a folga dos pescadores de Baiona, levada a cabo 
no ano anterior; por toda resposta, a executiva sinalou que os 
pescadores declararan o paro sen consultar e «dieron muestras 
de extremismos y cometieron atentados».12 En consecuencia, o 
sindicato socialista ficou moi diminuído canto á súa afiliación 
mariñeira no período republicano. 

Estrutura da Federación Regional Galaica de Industria 
Pesquera y sus Derivados (FRGIP)

Certamente, a continuidade organizativa da tamén deno-
minada nos medios de prensa Federación Regional Pesquera, 
resultou decisiva para o devandito proceso de integración. 
O cambio de nome alá por 1926 (de «Marítima» a «Pesque-
ra») non era intranscendente. Reflectía unha mudanza na súa 
concepción; agora, os sindicatos federados acollerán tan só 
as profesións vinculadas á pesca, tanto de terra coma de mar: 
mariñeiros, patróns, maquinistas e fogueiros, mais tamén esca-
bicheiras, empacadoras, carrexadoras, traballadoras das fábri-
cas de conservas e de salgadura, obreiros do palo (estibadores), 
etc. Mesmo en 1933, a visión integral da industria chegou ao 
seu cume cando se decidiu a integración dos choferes das ca-
mionetas da Coruña, Ribeira, Marín ou Cariño que traslada-
ban o peixe ao interior do Estado. Estes traballadores xogaron 
un importante papel á hora de consolidar a organización mari-
ñeira cenetista nos devanditos portos, posto que o seu concur-
so era decisivo á hora de disuadir posibles descargas de peixe 
procedentes de crebafolgas, ou para convencer a mariñeiros e 
pescantinas da necesidade de se afiliar á CNT.13 

Como xa quedou dito, a organización mariñeira galega 
adiantouse á implantación das federacións de industria deci-

12 Ídem.
13 CNT, Madrid, 18/10/1933.
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dida pola CNT no Congreso celebrado en Madrid no mes de 
xuño do ano 1931, posto que xa no outono de 1930 Montes e 
Villaverde, coherentemente co seu posicionamento manifesta-
do en 1925 cando artellaron a Federación Regional Marítima, 
defenderan a constitución da Federación Nacional de Indus-
tria Pesquera a partir da FRGIP, xa perfilada en Galicia no sen-
so industrialista dende había tempo.14

Daquela, a Federación Regional Galaica de Industria Pes-
quera y sus Derivados (FRGIP) foi a primeira federación de in-
dustria que, dun xeito estruturado e organizado, funcionou no 
mundo sindical galego e unha das primeiras no conxunto do 
Estado. Os cadros mariñeiros agrupados na CRG decatáronse 
da progresiva interacción existente entre os diversos portos e da 
realidade destes cada vez máis diversificada e integrada, de ma-
neira semellante ao funcionamento dun complexo industrial. 
Esta comprensión levou de seu unha significativa implanta-
ción: arredor de 12.500 asociados de 24 portos (maioritaria-
mente das Rías Baixas e da contorna coruñesa) en 1932 que, 
no 18 de xullo de 1936, xa se converteran en preto de 18.000 
afiliados de ambos os dous sexos, que engrosaban sindicatos 
radicados en 47 portos espallados por toda a beiramar galega. 
A CRG acadou nos traballadores e nas traballadoras da pesca a 
súa maior presenza, ao contar con máis do 40% da súa afilia-
ción neste sector, o que viña representar unha taxa de sindica-
ción situada arredor do 25-30% do total dos pescadores.15

14 Solidaridad Obrera, A Coruña, 13/12/1930.
15 Tendo en conta os datos proporcionados pola asistencia ao pleno da CRG celebrado en 
Vilagarcía no mes de agosto de 1932 e outras fontes parciais, 12.390 pescadores galegos 
de 18 sindicatos estaban afiliados á CRG, sen que saibamos o número de socios doutras 6 
sociedades mariñeiras integradas naquel tempo na Confederación; o colectivo representaba 
daquela ao redor do 37% do total da afiliación á CNT galaica. Catro anos máis tarde, tendo 
en conta as cifras manexadas tanto no Congreso da Federación Nacional de Industria Pes-
quera, celebrado en Zaragoza paralelamente ao Congreso da CNT de maio de 1936, como 
os datos achegados por este derradeiro comicio confederal, a carón doutras fontes máis frag-
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En calquera caso, non debe sorprendernos a fasquía pio-
neira, no senso organizativo, e a importancia numérica dos 
mariñeiros galegos e confederais, xa que a industria pesqueira 
era, en definitiva, a única rama da produción realmente ver-
tebrada do noso país e, con diferenza, a máis desenvolvida de 
todo o litoral peninsular.16

A integración das vellas sociedades mariñeiras na CNT de-
sembocou na súa progresiva conversión en Sindicatos de In-
dustria Pesquera (SIP), que distribuían os diversos oficios nas 
seccións respectivas. A transformación da Sección Pesquera do 
Sindicato General de Trabajadores vigués en Sindicato de In-
dustria Pesquera Mar y Tierra pouco antes do congreso de xuño 
de 1931, iniciou a xeira de renovacións organizativas: primeiro 
Marín e A Coruña;17 logo viría a reforma das antigas socieda-
des existentes en Cangas, Moaña, A Guarda, Ribeira..., ou a 
creación de sindicatos de industria alí onde non existía máis or-
ganización mariñeira que o pósito, casos de Cambados, Celei-
ro, Cariño, O Barqueiro, Espasante... Daquela, os estatutos do 
Sindicato de la Industria Pesquera y sus derivados desta última 
localidade costeira, indicaban no seu artigo 5º que:

mentarias, a FRGIP contaría con 17.335 afiliados en 39 portos, aos que habería que sumar 
outros 8 sindicatos mariñeiros, a maioría deles integrados na CRG nos tres derradeiros meses 
da Fronte Popular, dos que descoñecemos o número de compoñentes. Por xunto, semellante 
volume de afiliados e afiliadas representaría aproximadamente o 43% do total de traballado-
res e traballadoras integrados na CRG e máis do 40% dos membros da Federación Nacional 
de Industria Pesquera da CNT. Ver ANEXO: CADRO I, CADRO II e CADRO III. Tamén Solida-
ridad Obrera, A Coruña, 3/9/1932; El Avance Marino, Pasaia, nº 7, maio 1936; Solidaridad 
Obrera, Barcelona, 5/5/1936.
16 Pereira, D., «Proletariado e loita de clases na Galiza de anteguerra», en Constenla Berguei-
ro, G. e Domínguez Castro L. (eds.), Tempos de sermos. Galicia nos séculos contemporáneos», 
Universidade de Vigo, 2002.
17 A fins de 1935 o Sindicato de Industria Pesquera coruñés, que en conxunto superaba 
os 2.000 afiliados e afiliadas, tiña as seguintes seccións: o veterano El Despertar Maríti-
mo (mariñeiros, patróns e maquinistas das embarcacións de pesca), Picadores de Calderas, 
Camionetas de Pescado Coruña-Madrid, Empacadoras, Chaboleras, Chalaneros, Mozos de 
Campo, Carboneros, e Salazoneras y Conserveras.
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...estará compuesto de tantas secciones como características 
profesionales tenga la industria y sus similares, y el Sindicato 
reconocerá a cada una de ellas el derecho a tratar y resolver las 
cuestiones que no comprometan los intereses generales de la co-
lectividad y cuando estos corrieran riesgo de ser comprometidos 
por medio de la declaración parcial o general de una huelga, 
la sección o secciones que se hallaran en tal caso no podrán de-
clarar conflicto alguno sin previo conocimiento general de las 
demás secciones que integran el Sindicato.

Logo, nos artigos 6 e 7, recoñecíanse os dereitos de cada 
sección a nomear unha xunta e a estar representadas na mesma 
proporción no Comité do sindicato.18

Os sindicatos pesqueiros máis importantes foron o SIP 
Mar y Tierra de Vigo, que en 1932 contaba con 2.200 socios; 
o da Coruña, con 2.370 afiliados e afiliadas (1.500 deles in-
tegrados no vello El Despertar Marítimo); o de Marín, con 
1.600; La Alianza Marinera de Cangas, 1.500, e con cifras 
semellantes a Solidaridad Marinera de Moaña. O derradeiro 
bienio republicano vai servir de contexto, non obstante, para 
o abraiante desenvolvemento asociativo dalgúns portos con 
nula ou cativa tradición societaria, onde aos mariñeiros se lles 
van xuntar as pescantinas que procesaban peixe nas fábricas 
e almacéns de salgadura: foi o caso do SIP de Cariño e do 
Sindicato General de Trabajadores de Ribeira, que agrupaban 
1.200 e 1.500 afiliados e afiliadas, respectivamente, a comezos 
do verán de 1936; este último, terá un importante desenvol-
vemento incorporando as seccións de Marineros, Personal de 
las Fábricas de Conservas, Manipuladoras de Pescado e Trans-

18 Estatutos do Sindicato de la Industria Pesquera y sus Derivados de Espasante. Arquivo 
privado.



— 161 —

portes.19 Noutras localidades da beiramar, tamén foi impor-
tante a incorporación das mulleres que traballaban en oficios 
vinculados á pesca, máis que nada a partir da Fronte Popular: 
velaí Cangas, Aldán e Mugardos, onde a Sociedad La Reivin-
dicadora de pescantinas e atadoras (1.000 afiliadas, nada me-
nos), o colectivo de traballadoras das fábricas que en número 
de 300 se incorporou á Solidaridad Marinera e o Sindicato de 
Rederas, respectivamente, engrosaron as listaxes da FRGIP xa 
coa Guerra Civil ás portas.

Consonte coa súa experiencia, como xa dixemos, aos ma-
riñeiros galegos débese o pulo para a creación da Federación 
Nacional de Obreros de la Industria Pesquera y sus Derivados 
(FNIP), partindo da propia organización rexional. No proce-
so tomou parte de maneira destacada o SIP de Vigo-Bouzas a 
través do seu voceiro Redención Marítima, editado a partir de 
xuño de 1931 baixo a dirección de Manuel Fandiño. Velaí a 
tarxeta de presentación do periódico na prensa confederal:

...En el se recogerán y propulsarán las aspiraciones de los obre-
ros de todos los Sindicatos Marítimos de España, historiando 
sus movimientos reivindicativos y laborando por el estrecha-
miento más sólido de las relaciones, a fin de consolidar cuan-
to antes la Federación Nacional de Obreros de la Industria 
Pesquera y sus Derivados, cuya iniciativa fué unánimemente 
acogida por los delegados de los puertos españoles reunidos el 
pasado mes en Madrid, con motivo de los conflictos pesqueros 
de Pasajes y Vigo...20

19 Ver Pereira, D., «A CNT no Barbanza durante a República», en Actas das III Xornadas de 
Historia e Cultura. A II República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza, Concellería de 
Cultura de Porto do Son, 2005 (b).
20 Solidaridad Obrera, A Coruña, 27/6/1931.
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A FNIP constituíuse, pois, en Madrid o 25 de outubro 
de 1931, coincidindo de maneira significativa o seu Congreso 
inaugural co desenvolvemento das referidas negociacións que, 
sen ningunha mellora efectiva, se estaban a levar a cabo na ca-
pital de España entre a Federación de Armadores de Buques de 
Pesca de España e os sindicatos UGT e CNT. De feito, Manuel 
Montes exerceu como secretario liberado no primeiro Comité 
Nacional, que residiu na Coruña, e a dirección do voceiro Mar 
y Tierra quedou a cargo de José Villaverde. Daquela, decla-
rábase unha afiliación de 13.500 mariñeiros.21 No tocante á 
FRGIP, o seu domicilio trasladouse primeiro a Vigo e logo, no 
ano 1934, a Marín; nas dúas localidades vai asumir a secretaría 
o devandito Manuel Fandiño, que tamén actuou como libe-
rado até a Guerra Civil contando coa axuda do delegado do 
porto marinense, o tamén carpinteiro Eduardo Collado, do 
camareiro pontevedrés Desiderio Comesaña e do pescador de 
Moaña Jesús Veiga.22

Como remate da faciana organizativa, cómpre apuntar 
que o golpe militar do 18 de xullo de 1936 rachou un tecido 
asociativo cada vez máis estendido (e complexo), tanto na fas-
quía territorial coma no eido sectorial. No primeiro aspecto, 
ten interese o pulo dado polo pleno da FRGIP, celebrado en 
Compostela en setembro de 1935, ás Federaciones Comarcales 
de industria pesqueira que agruparían os sindicatos mariñeiros 
de cada bisbarra: de feito, alí mesmo anunciouse a inminente 

21 Ver xuntanza de constitución do Comité Nacional, datada na Coruña o 23/11/1931 e pre-
sidida por José Villaverde Velo. Documentación da FNIP, Sindicato General de la Industria 
Pesquera, depositada no Archivo Histórico Nacional (AHN), Expedientes Policiais H-13638, 
Anos 1931-36. Un ano máis tarde, o devandito Comité recalará en Vigo, sempre con Montes 
na secretaría. Logo, debido ao desgaste sufrido pola organización viguesa tras a folga das pare-
llas de Bouzas, o Comité da Federación vaise mudar a Xixón mediado 1933; dende alí terá que 
fuxir a Cádiz a resultas da frustrada Revolución de Outubro de 1934. Ao cabo, o 3.º Congreso 
da Federación celebrado en maio de 1936 decidiu que o Comité retornase a Vigo, asumindo a 
secretaría o representante do SIP de Xixón, o asturiano José A. López Iturralde.
22 Pereira, D., op. cit., 1994.
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creación da Federación Comarcal de Industria Pesquera de Ca-
riño, con operatividade en Espasante, O Barqueiro, Cedeira, 
amais do porto devandito.23 Referíndonos sempre ao mesmo 
tema, tamén chaman a atención conforme se achega a Fronte 
Popular os reagrupamentos de sindicatos mariñeiros (afilia-
dos ou non á FRGIP) por rías ou, quizais máis ben, por mares 
onde coincidían faenando os tripulantes das frotas dos diversos 
portos: deste xeito, a primeira metade do ano 1936 coñeceu 
senllas xuntanzas dos pescadores das Rías Baixas e do golfo 
Ártabro, ao abeiro da mobilización provocada pola baixada do 
prezo da sardiña.24 

Por último, no período da Fronte Popular, a CRG tiña 
afiliación entre os mariscadores e as mariscadoras de Louri-
zán (Pontevedra), Vilalonga (Sanxenxo), San Miguel de Deiro 
(Vilanova de Arousa), O Grove, Campelo (Cedeira) e Xubia 
(Narón). O coñecemento que tiñan algúns cadros cenetistas ga-
legos da diversidade propia do traballo extractivo no mar, ficou 
en evidencia no proxecto da Federación Marisquera que, tendo 
en conta as especificidades do oficio antedito e das tensións 
que provocaban as expectativas de privatización das zonas de 
marisqueo en non poucos lugares (a enseada do Rial, en Vi-
lagarcía, por exemplo, fora obxecto dunha concesión privada 
durante a Ditadura e xa coñecemos o caso do importante ar-
mador coruñés Lamigueiro en Cambados), no fío da Guerra 
Civil tentaron levar adiante dende O Grove e San Miguel de 
Deiro, respectivamente, dous mozos e relevantes militantes li-
bertarios que serán moi perseguidos nos primeiros tempos da 
contenda: José Prol Figueiro e José Grande Juncal.25 

23 Solidaridad, A Coruña, 5/10/1935.
24 Pereira, D., op. cit., 1994.
25 Solidaridad, 4/7/1936.
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Práctica sindical e resposta dos armadores
As sociedades mariñeiras anarcosindicalistas afectas á FRGIP, 

caracterizadas pola súa práctica societaria baseada na acción 
directa,26 unha grande autonomía e o afastamento do eido 
partidista e o parlamentarismo, sostiveron unha manchea de 
folgas por toda a beiramar galega, quer en portos afeitos a elas 
(Cangas, Moaña, Teis, Ribeira, Pontedeume, Bueu, O Son...), 
quer noutros nos que eran toda unha novidade (Cariño, Celei-
ro, Aldán, O Grove, Portosín...) e, naturalmente, nos centros 
pesqueiros radicados en Vigo, A Coruña e Marín. Desta longa 
relación de mobilizacións, podemos tirar algunhas ideas.

Antes que nada, a conflitividade afectou maioritariamente 
ás tripulacións dos vapores da pesca de altura e das motoras 
sardiñeiras. Nas folgas, as reivindicacións máis recorrentes fo-
ron as que xa coñecemos das primeiras décadas do século. Non 
obstante, neste tempo republicano, as confrontacións sociais 
na pesca serán as máis prolongadas de todos os sectores da eco-
nomía galega, debido á postura pechada ás reivindicacións dos 
traballadores do mar amosada pola patronal pesqueira, que de-
bía enfrontar a erosión do principio de autoridade provocado 
pola febleza inicial das dereitas na alborada republicana e, ao 
tempo, o descenso da taxa de ganancia resultante da tendencia 
á baixa dos prezos do peixe e do incremento da presión sin-
dical a prol dunhas mellores condicións sociolaborais.27 Esta 
intransixencia, extrema no caso dos armadores de Vigo-Bouzas 
representados en La Marítima, vaise manifestar ás claras no 

26 Con certas limitacións, xa que, en ocasións, se recorría a organismos de arbitraxe (como 
as delegacións dos consellos locais de traballo e, excepcionalmente, aos xurados mixtos) 
para resolver conflitos de difícil solución. Durante a República, os sindicatos integrados 
na FRGIP, se ben non renunciaron a métodos sindicais expeditivos, tampouco rexeitaron 
a presenza ocasional naqueles organismos para amañar certas confrontacións coa patronal, 
sen que por iso se supeditasen as accións reivindicativas a tal participación. Ver Colectivo 
Xerminal, op. cit., 1990.
27 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.



— 165 —

remate das negociacións de Madrid relativas á pesca de altura, 
onde agás un pequeno avance nas cuestións salariais e no des-
canso das tripulacións das parellas do Grand Sole (agora con-
cretado en tantos días coma domingos estivese a embarcación 
faenando, ou trece días ao trimestre), as tácticas dilatorias e o 
desinterese amosado pola delegación patronal determinaron o 
seu fracaso máis absoluto na primavera de 1932.28 

Ao tempo, a propia Federación de Armadores de Buques 
de Pesca de España vaise reestruturar no outono de 1931 tras 
a folga das parellas de Bouzas. Con isto reforzaranse alianzas, 
ademais de procurar unha maior presenza e control dos con-
flitos locais. Así, aceptouse a entrada dalgúns gremios inde-
pendentes de armadores en distintos portos; adoptáronse me-
didas solidarias coas patronais implicadas en folgas e fixáronse 
sancións para os armadores que non cumprisen os acordos. 
Ademais, a petición dos armadores de Cádiz, o consello de 
dirección da federación procedeu a impartir «instrucciones a 
los puertos para las huelgas parciales, señalando las condiciones 
máximas y mínimas dentro de las que puedan resolver».29

Neste contexto de confrontación e reforzamento organi-
zativo das partes contendentes salientou a forte resistencia dos 
pescadores, algo no que tivo moito que ver a socorrida posi-
bilidade de botar man doutras pequenas embarcacións e artes 
de baixura propiedade dos folguistas mentres duraban os con-
flitos, a súa frecuente condición de propietarios de pequenas 
parcelas na beiramar30 e a solidariedade doutros portos imple-
mentada pola FRGIP e manifestada, quer nas contribucións 

28 Ídem.
29 Ver actas das xuntanzas do Consejo de Dirección de la Federación de Armadores de Bu-
ques de Pesca de España, celebradas os días 20, 21, 22 e 25/10/1931.
30 Respecto desta cuestión, ver Rodríguez Santamaría, B., op. cit., 1916 e Giráldez, J., op. 
cit., 1996.
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en diñeiro ou en especie, quer na posibilidade de embarcar 
noutras localidades costeiras facilitada polos sindicatos afíns.

Así, en 1931, nas folgas de Teis, Baiona e Cangas, localida-
de onde 1.500 tripulantes mantiveron a frota de motoras ama-
rrada durante catro meses por discrepancias coa patronal de El 
Progreso Pesquero relativas ao tendido e carrexo dos aparellos 
do cerco en terra,31 un total de 2.040 mariñeiros superaron 
as 200.000 xornadas de traballo perdidas, se acreditamos as 
cifras oficiais do Ministerio de Traballo decote infravaloradas, 
que non reflicten nin o paro das parellas de arrastre de Bouzas 
nin outras tirapuxas acontecidas nos peiraos da Coruña, Fe-
rrol, Mugardos, Pontedeume, Panxón e Vigo-Guixar. De feito, 
no porto coruñés as parellas de arrastre pararon un mes, para 
reivindicar os consabidos aumento de dotacións, incremento 
dos xornais e regulamentación do descanso.32 Tampouco dan 
conta da chamada folga das maquiniñas, provocada a comezos 
daquel ano republicano pola teima dos armadores das moto-
ras sardiñeiras de Moaña en reter unha parte pertencente aos 
tripulantes, para amortizar aqueles novos mecanismos de vira-
da dos aparellos do cerco. A folga, que durou catro meses no 
medio de constantes enfrontamentos entre folguistas e algúns 
crebafolgas que integraban as dotacións de varias motoras boi-
coteadas, rematou de xeito positivo para os asociados na So-
lidaridad Marinera, debido ao medo que a proclamación da 
República meteu nos patróns.33 Para rematar, as estatísticas do 
Ministerio tamén obvian varias folgas acontecidas na ría de 
Arousa: así, en Cambados, nada máis celebrarse o 14 de abril, 
os tripulantes das motoras sardiñeiras fixeron senllos paros con 

31 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
32 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
33 González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999. Ver tamén Mi testa-
mento humano y social, s.d., memorias escritas por Luis Pérez Álvarez Nacidas, antigo afiliado 
á Solidaridad / Fraternidad Marinera de Moaña.
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vistas a negociar unhas partillas máis favorables, controlar os 
gastos da raba, regulamentar o «changüí», a «bajada» e as con-
dicións de despedimento. Unha situación semellante vivirase 
outra volta en Cambados e na veciña vila do Grove, durante o 
verán de 1932.34

Nos comezos de 1932 prodúcese, así mesmo, o paro das 
parellas de arrastre en Marín, provocado pola total liberdade 
de embarque e despedimento que esixían os armadores; tras 
un mes de conflito no que non faltou un amago de lock-out 
por parte da patronal, a frota retomou a actividade sen que 
houbese mariñeiros despedidos.35

Na segunda metade dese ano, o amarre das parellas de Bou-
zas decidido polo SIP Mar y Tierra, que afectou a algo máis de 
3000 tripulantes que reclamaban algunhas cuestións pendentes 
dende o ano anterior en materias de descanso, incremento das 
dotacións e xornais, ademais dunha bolsa de contratación xes-
tionada polo sindicato, achegouse aos cinco meses, emulando 
a folga do ano 1919.36 O conflito vaise desenvolver nun con-
texto económico e social desfavorable, caracterizado por unha 
feble demanda de peixe e o estancamento á baixa dos prezos 
das capturas, nun intre no que a patronal pesqueira española 
estaba recentemente reestruturada e as organizacións mariñei-
ras de Huelva, Málaga, Algeciras, Cádiz, Xixón e Pasaia non 
tiñan posibilidade de botar una man aos pescadores vigueses, 

34 Pereira, D., op. cit., 2005. O «changüí» é unha retribución complementar que recibían 
diariamente os pescadores da sardiña nas Rías Baixas, consistente en separar do «monte 
maior» unha cantidade de cestas de peixe para os tripulantes e tamén para o armador, que 
percibían íntegro o importe da súa venda no día. No caso de Moaña, de cada 10 cestas de 
sardiña descargadas polos mariñeiros, unha ía para os tripulantes e outra para o armador; de 
11 a 20 cestas descargadas, dúas eran dos tripulantes e unha do armador, e así sucesivamente. 
Posteriormente, os tripulantes repartían equitativamente entre si a cantidade resultante da 
venda das cestas que lles correspondían. O «changüí» existía na maioría dos portos sardiñei-
ros, pero o seu importe variaba segundo a tradición de cada lugar.
35 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
36 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.



— 168 —

por estaren debilitadas tras delongadas folgas que foron resoltas 
de maneira contraria ás formulacións dos sindicatos de clase na 
meirande parte dos casos.

Polo tanto, tras soportar un masivo lock-out 37 ao se cumprir 
dous meses de paro, o Sindicato de Industria Pesquera Mar y 
Tierra de Vigo-Bouzas apenas puido reaccionar cando moitos 
armadores de Bouzas, amparados pola Federación de Armado-
res de Buques de Pesca de España, decidiron trasladar os seus 
barcos ao sur da Península (Cádiz, Algeciras, Málaga...) tripula-
dos por rebentafolgas procedentes de portos non integrados na 
FRGIP e de influencia socialista, como Vilagarcía, Boiro, Noia, 
Redondela, Domaio ou San Adrián de Cobres.38 Daquela, no 
medio de violentos enfrontamentos dos mariñeiros (neste con-
flito actuarán por vez primeira en Galicia os Grupos de Defensa 
Confederal, chamados na terminoloxía policial «partida de la 
estaca»)39 contra os armadores, as forzas de orde pública e os 
rebentafolgas, que culminarán co atentado do que foi obxecto o 
letrado asesor de La Marítima, Valentín Paz Andrade, e malia a 
importante solidariedade amosada por numerosos sindicatos da 
FRGIP, o SIP vigués perdeu o control das contratacións no pei-
rao de Bouzas a mans dun sindicato amarelo inspirado pola pa-
tronal (polo propio Paz, a dicir de sinalados confederais como 
Dalmacio Bragado ou o propio Manuel Fandiño), a Agrupa-
ción Independiente de Trabajadores de la Industria Pesquera. 
Así, unha vez que La Marítima incumpriu o laudo do delegado 
do Ministerio de Traballo polo que se remataba a folga en na-

37 Bragado, D., Derivaciones y consecuencias del locaut pesquero de Vigo, Epílogo de Manuel 
Montes, FRGIP, Vigo, 1933.
38 CNT, Madrid, 28/8/1933. Segundo fontes confederais, nestas dúas últimas localidades 
agachaban aos crebafolgas nos galeóns de cabotaxe, que subministraban area e pedra para as 
obras do porto de Vigo.
39 Pereira, D. e Fernández, E., O anarquismo na Galiza. Apuntes para unha enciclopedia, Ed. 
Positivas, Santiago, 2004.
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dal de 1932 previa readmisión progresiva dos afiliados ao SIP 
despedidos, a Agrupación cos seus 2.739 asociados, a meirande 
parte deles crebafolgas ou procedentes do sindicato cenetista, 
fixo e desfixo ao seu gusto nos vindeiros anos, impoñendo a 
cotización obrigatoria, certificando o despedimento improce-
dente con indemnización e tamén algúns recortes no descanso 
das tripulacións das parellas denominadas «pastilleras».40

As conclusións que, meses despois, tiraba o SIP de Vigo-
-Bouzas ao respecto, non podían ser máis descarnadas:

...Por el tiempo transcurrido desde la terminación de la pasada 
huelga, que afectó a los barcos parejas de este puerto, huelga en 
que este Sindicato, dicho sea en honor de la verdad, sufrió un 
gran quebranto, pueden ver todos nuestros enemigos que no he-
mos dejado el terreno de la pelea... No podía ser de otra manera. 
La clase Patronal Armadora, además de infame, es torpe, estúpi-
da, ignorante. No le bastaba ir dejando sin ocupación a nuestros 
compañeros que por virtud de unas bases de trabajo, se vió pre-
cisada a admitir cuando la solución de la huelga, sin contar con 
los que ya en aquel entonces quedaron seleccionados. Quiso más, 
les robó las mejoras conquistadas, entre ellas el descanso, y, por 
último, imitando a la Patronal barcelonesa, cuando «gobernaba» 
Anido, creó un Sindicato Libre denominado «La Autónoma» y 
pone al frente de dicha banda a individuos de baja condición 
moral que, armados de pistola, obligan a cotizar en la propia 
casa de los armadores, desde luego con autorización de estos, a los 
tripulantes que van a fin de mes a retirar sus salarios.41

40 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990. Segundo Manuel Fandiño, a agrupación foi organiza-
da por un antigo cenetista ben coñecido no ambiente mariñeiro de Bouzas chamado Manuel 
Taboada. Ver entrevista con Manuel Fandiño Ricart, decembro 1978.
41 CNT, Madrid, 18/9/1933. Para reorganizar o SIP Mar y Tierra, a FRGIP acordou destinar 
ao curtido fogueiro coruñés Germán Parga Varela ao porto de Bouzas tras o desenlace do 
conflito.
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Porén, as cousas non remataron aquí, xa que a FNIP de-
cretou un boicot ás descargas dos barcos tripulados por reben-
tafolgas en todos os portos, medida que tan só mantivo con 
moitas dificultades até fins de 1935 o SIP coruñés e de xeito 
parcial os Sindicatos cenetistas de Xixón e Pasaia.42 Se cadra por 
esta xeneralización do conflito por ambas as dúas bandas, a 
patronal pesqueira española decidiu a raíz desta folga asumir a 
dirección de todas aquelas que se presentasen en adiante.43 Ao 
cabo, a folga das parellas de Bouzas deixou un regueiro de xen-
reiras e confrontacións persoais entre armadores, crebafolgas e 
cadros sindicais, que desembocaría nas sanguentas vinganzas 
acontecidas tras o golpe militar do verán de 1936.

Por aquel tempo, entre 1933 e 1934, os mariñeiros de 
Moaña pararon outra volta unha chea de meses contra a apli-
cación que facían os armadores da Lei de accidentes: o conflito 
estoupou ao non se chegar a un acordo entre a Solidaridad 
Marinera e a patronal moañesa, representada pola Unión de 
Armadores, Comerciantes y Patronos, respecto a quen se lle 
debería cargar o importe da cota representada polo 1,5% do 
valor da pesca, que se debía ingresar na devandita Mutuali-
dad de Accidentes de Mar y de Trabajo. Uns, os armadores, 
dicían que era o «monte maior» o que debería soportar a cota 
e os tripulantes defendían que debería ir integramente a cargo 
da parte do armador. Deste xeito, a frota moañesa da sardiña 
estivo parada máis de nove meses. Neste período sucedéron-
se os atentados con explosivos de pequena magnitude contra 
diversas embarcacións, os lock-outs patronais con traslado dos 
barcos á base naval de Riós e os amarres da frota convocados 

42 Ver oficios do SIP e da vixilancia gobernativa, datados o 20/5/1934 e 15/9/1935. Do-
cumentación da FNIP, Sindicato General de la Industria Pesquera, depositada no Archivo 
Histórico Nacional (AHN), Expedientes Policiais H-13638, anos 1931-1936.
43 Revista Industrias Pesqueras, 1/12/1932.
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polo Sindicato.44 Segundo as mesmas pouco fiables estatísticas 
do Ministerio de Traballo, naquel ano de 1933 a paralización 
durante varios meses das frotas de Cangas, Chapela, Aldán e 
Teis polas devanditas diferenzas arredor da Lei de accidentes, 
supuxo xunto cos paros de Moaña e Bouzas máis de medio 
millón de xornadas perdidas.45 No caso de Aldán, a Patronal 
representada pola Sociedad de Propietarios de Embarcaciones 
de Pesca El Mar, constituída cinco días despois da proclama-
ción da República, levou a cabo un sostido e ilegal lock-out 
desobedecendo o gobernador civil, que a duras penas puido 
impor a súa autoridade. A maiores, o Ministerio de Traballo 
non recolle nese mesmo ano nova ningunha de folgas tan de-
longadas como a da frota de propulsión mecánica de Bueu 
(cinco meses), ou a dos barcos palangreiros do Berbés (catro 
meses, con lock-out incluído); tampouco dá conta do amarre 
dos arrastreiros provocado polos armadores de Marín, para 
castigar a participación dos tripulantes da frota das parellas na 
folga xeral convocada pola CNT en todo o Estado a comezos 
de maio de 1933.46

Máis tarde, en 1934, tocoulle a quenda a Ribeira e Cariño, 
con senllos conflitos levados a cabo no medio dunha intensa 

44 Pereira, D., op. cit., 1994. Tamén, Mar y Tierra, Vigo, 12/5/1933. A Solidaridad Marinera 
foi clausurada a instancias do Goberno encabezado polo Partido Radical nos derradeiros días 
de 1933, seica polos disturbios producidos neste enguedellado conflito. Pasada a primavera 
de 1934 e como as autoridades non daban sinais de permitir a reapertura da sociedade, 
Manuel Fandiño ideou unha manobra consistente en dar de baixa a vella Solidaridad (baixa 
efectuada no Goberno Civil de Pontevedra o 22/4/1934) e, automaticamente, legalizar un 
novo colectivo rotulado Sindicato de Industria Pesquera y sus Derivados Fraternidad Mari-
nera, que substituíu o anterior. Ver entrevista co antigo militante de «Solidaridad Marinera», 
Jesús Veiga, cinta conservada no Arquivo do Departamento de Cultura do Concello de 
Moaña, referencia M 28.
45 Sobre este conflito, hai abundante información en Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, 
A., op. cit., 2005. Contrariamente aos sindicatos mariñeiros da ría de Vigo, seica os da ría de 
Arousa si aceptaron que a cota da mutualidade se descontase do «monte maior». O asunto 
resolveuno o novo Goberno Lerroux que, a comezos de 1934, deulles a razón aos armadores. 
46 El Pueblo Gallego, 15/5/1933.
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represión gobernativa e que tiveron moi diversa resolución. En 
Cariño, co SIP apenas constituído con 300 asociados iniciais, 
a tirapuxa polas bases de traballo (xornada de oito horas e re-
tribución das extraordinarias para as pescantinas; pagamento 
das faenas de terra e rexeitamento do despedimento libre para 
os mariñeiros) durou tres semanas, provocou unha folga xeral 
na vila e rematou en triunfo para o Sindicato poucos días antes 
da frustrada Revolución de Asturias.47 Tras algunhas diferenzas 
producidas no ano 1935 polas mesmas cuestións, o éxito sindi-
cal e o apoio do SIP herculino canto aos embarques do persoal 
de Cariño no porto coruñés, levou de seu á sinatura dunha 
avinza, xa coa Fronte Popular no poder, que incrementaba aín-
da máis a presión do SIP cariñense respecto da patronal; canto 
máis logo dun 1 de maio multitudinario no que a Plaza del 
Ángel e a rúa dos Santos trocaron a súa denominación pola 
de Plaza de la Libertad e Anselmo Lorenzo, respectivamente. 
Velaí as novas bases, as últimas antes da Guerra Civil: 

1º) En los labores de alquitranado de toda clase de aparejos 
y tendido de los mismos, será de abono el jornal de una 
peseta por hora, sin que estas puedan exceder de ocho 
diarias. Caso de trabajar más de las estipuladas se abo-
narán con un 25% de aumento.

2º) En todos los demás trabajos que difieran de los estipula-
dos en número anterior, y que tengan lugar antes de la 
COSTERA, serán de abono a razón de 5 pesetas por día. 
Todo exceso se abonará con un 25% de aumento.

3º) Todos cuantos trabajos se realicen durante la COSTE-
RA, relativos a arreglos y traslados de aparejos, echar al 
mar y subir a tierra las lanchas, ya sea para carenarlas 

47 CNT, Madrid, 29/9/1934. Tamén, Piñeiro de San Miguel, E. e Gómez Blanco, A., A pesca 
e os mariñeiros. Cedeira, Cariño, Ortigueira e Mañón, Grafitec, Fene, Xunta de Galicia, Con-
sellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, 2001.
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o arreglarlas en cualquier caso de avería, andar con las 
cadenas, manipular las redes y arreglarlas a bordo por 
conveniencia de ambas partes, serán hechos por la dota-
ción de cada barco sin percibir retribución alguna.

4º) Después de comenzada la COSTERA, los trabajos de 
carenados y beneficios de aparejos que sean hechos en 
su totalidad, se abonarán según estipula el número 2 
de este Convenio, a excepción de los alquitranados que 
serán siempre lo que estipula el número primero.

5º) Queda reconocido el Mestre como única autoridad a 
bordo.

6º) Los Armadores se comprometen a que todo el personal 
esté confederado.

7º) Si durante la COSTERA se trabajase en aparejos nuevos, 
estas faenas de preparación se pagarán según estipula los 
números primero y segundo.

8º) El armador podrá emplear el número de Obreros que  
le sean necesarios en todas las operaciones que estipu-
le este Convenio, debiendo pertenecer a la dotación del 
barco.

9º) Cualquier duda que pueda surgir de la interpretación 
de este Convenio quedan obligadas las partes contratan-
tes a reunirse y ponerse de acuerdo sobre el particular.48

En Ribeira, pola contra, as reivindicacións de mellora 
das partillas e o rexeitamento máis unha vez do emprego da 
dinamita na pesca á ardora formuladas polos tripulantes das 
motoras sardiñeiras, resolvéronse tras dous meses de paro coa 
derrota do SGT debido á represión desatada tras dos sucesos 
de outubro de 1934; daquela, tamén algunhas mulleres das 

48 Solidaridad, Coruña, 9/5/1936. As bases foron asinadas o 31 de marzo daquel ano.
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fábricas quixeron aproveitar a situación conflitiva e pedir au-
mento de xornais (cobraban 1,25 ou 1,50 pesetas, segundo 
as categorías), pero foron despedidas nun vira-vira e incluídas 
nunha lista negra polos donos das fábricas.49 O conflito, non 
obstante, reproduciuse un ano despois, nos derradeiros días de 
1935; desta volta, logo de quince días de paro, os armadores 
accederon a unha nova repartición máis equilibrada para os 
mariñeiros e á presenza dun delegado sindical por barco para 
vixiar as partillas e a utilización de explosivos. Abriuse así o 
camiño cara á reorganización sindical e á afiliación masiva dos 
mariñeiros, primeiro, e, máis adiante, das pescantinas.50

A loita contra a dinamita no mar tamén está detrás da con-
formación, naquel mesmo ano 1935, dun Sindicato de Oficios 
Varios y Marineros afeito á FRGIP en Portosín; colectivo arte-
llado por un pescador noutrora emigrante nos EE.UU., David 
Mariño Ramos, coa axuda da Protección Obrera sonense e dos 
dirixentes mineiros de Lousame, Enrique Fernández e Claro 
José Sendón. Na súa curta singradura, o sindicato de Portosín, 
que contou con 200 afiliados (a metade deles mariñeiros), en-
frontou unha dura tirapuxa cos armadores das motoras sardi-
ñeiras, para impedir a utilización da dinamita na boca da ría, 
unha práctica que estaba a arruinar os xeiteiros. Entre estes 
armadores insolidarios, destacou o do barco Ave sin Puerto, Be-
nito Rodríguez Benito de Bufa, expulsado en 1931 de Moaña 
por enrolar crebafolgas durante a folga das maquiniñas e tra-
ballar xa daquela con explosivos. Como veremos máis adiante, 
esta embarcación deixará unha lembranza estarrecedora tras 
retornar a Moaña logo do 18 de xullo de 1936.

49 A clausura do Sindicato por estes feitos provocou a súa desorganización até os días da 
Fronte Popular. Ver Solidaridad, A Coruña, 5/10/1935.
50 Pereira, D., op. cit., 2005 (b).
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Unha das armas máis queridas para os anarcosindicalistas 
daquela, era o boicot contra os negocios e propiedades dos pa-
tróns en conflito. En determinadas localidades onde, como no 
Porto do Son, as sociedades mariñeiras tiñan unha gran tradición 
e as súas actividades estaban fondamente enraizadas na vida co-
tiá, foi un recurso de témeras repercusións para os propietarios. 
Por exemplo, nos boicots que no tempo republicano se levaron 
a cabo contra o armador Eugenio Fernández por causa de va-
rios despedimentos, queimáronlle aparellos con sosa, fixéronlles 
buracos aos barcos nos cascos, non lles descargaban a pesca, nos 
talleres mecánicos non lle facían reparacións, etc. Os resultados 
foron, en boa medida, positivos para o sindicato.51

A práctica solidaria á que aludimos ao comezo deste apar-
tado, decisiva á hora da resolución dos conflitos, a miúdo foi 
levada a cabo polas sociedades mariñeiras de diversas localidades 
do litoral e polos traballadores e traballadoras terrestres da in-
dustria pesqueira integrados na FRGIP. Contrariamente, se os 
devanditos estaban asociados na UGT ou eran autónomos, o 
apoio faltou en máis dunha ocasión a partir de 1932, cando a 
FRGIP comezou a sufrir serios atrancos nos seus feudos das Rías 
Baixas e tivo moitos problemas para dar saídas positivas ás loitas. 

Derrotas tan significativas como a colleitada a comezos de 
1933 logo da asañada confrontación entre La Marítima e o SIP 
de Vigo-Bouzas durante o conflito das parellas, determinaron 
non só a posterior atonía da organización viguesa, que ademais 
debeu aturar as escisións dos patróns de cabotaxe, maquinistas 
e fogueiros, a «colla» de estibadores do peixe e as empacadoras 
cara á UGT, senón tamén unha estratexia concertada dos arma-
dores do Morrazo e da ría de Vigo levada a cabo no transcurso 
dos anos 1933 e 1934; naquel intre, a patronal pesqueira, re-

51 Pereira, D., op. cit., 2003.
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forzada polo ascenso ao poder das dereitas, teimou aínda máis 
no boicot e na deslexitimación da política social do primeiro 
bienio republicano.52 A susodita estratexia, consistente en de-
bilitar os sindicatos mariñeiros mediante a provocación de en-
frontamentos derivados de posturas duras e intransixentes, nas 
que o emprego do lock-out (ás veces, mesmo desautorizando ás 
propias autoridades republicanas) e do persoal rebentafolgas foi 
reiterado, aplicouse alí onde as organizacións locais da FRGIP 
tiñan dificultades ou compartían o espazo societario coa central 
socialista, caso de Vigo, Marín, Bueu, Aldán, Teis, Cangas ou 
Moaña. Neses episodios, o abstencionismo da UGT, a actua-
ción dos amarelos e as escisións inducidas, provocaron a desor-
ganización societaria máis ou menos temporal (Aldán, Cesan-
tes), a perda de afiliación en maior ou menor medida (Marín, 
Moaña, Vigo) e o transvasamento total (Bueu?, Teis?) ou parcial 
(Marín, Vigo) a unha proposta sindical diferente.

O desgaste de importantes sindicatos mariñeiros radica-
dos nas Rías Baixas53 fica ben ás claras nos CADROS I e III do 
ANEXO; unha baixa compensada tanto polo medre da FRGIP 
en Ribeira e nos portos do Cantábrico a partir de 1934, como 
pola masiva afiliación das pescantinas nalgunhas localidades 
das Rías Baixas (Cangas, Aldán, Escarabote...) e a aparición de 
novos sindicatos na Costa da Morte (O Pindo, Fisterra, Mal-
pica, Corcubión, Caión) poucos días antes da Guerra Civil. 

O desenvolvemento destes novos colectivos mariñeiros 
alí onde apenas existía tradición societaria, obrigou a susten-
talos mediante o envío dalgúns cadros experimentados, afei-
tos á complexidade da acción sindical no mundo do mar, que 
exerceron como liberados: foron os casos de Serafín Cardama, 

52 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
53 E de rebote do SIP coruñés, xa que no porto herculino tamén tentaban descargar moitas 
parellas de arrastre de Bouzas tripuladas por crebafolgas.
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militante cenetista de Padrón, que presidiu o sindicato de Ri-
beira cando se incorporou en 1934 á CNT; de Vicente Igle-
sias Rodríguez,54 mariñeiro vigués de gran capacidade organi-
zadora, que asumiu a secretaría daquel Sindicato General de 
Trabajadores tras a súa reorganización a comezos de 1936, e 
do administrativo herculino José Suárez Hermida, que dende 
1935 foi o responsable dos sindicatos integrados na FRGIP no 
litoral comprendido entre Celeiro e Cariño. Outro militante 
que acompañou a FRGIP na derradeira xeira republicana foi 
o muradán Claro José Sendón, daquela empregado nas minas 
de Lousame e habitual tanto nos estrados coma nas páxinas 
da prensa confederal. Das súas colaboracións daquel tempo na 
Solidaridad Obrera coruñesa foi moi celebrada unha serie titu-
lada «Misión de los Sindicatos de Industria Pesquera», na que 
amosa non só un perfecto coñecemento daquelas complexas 
organizacións, senón tamén das condicións vitais e de traballo 
tanto das pescantinas coma dos mariñeiros, prestando aten-
ción así mesmo ao desenvolvemento da propia industria que 
incorporaba numerosas actividades en terra. De Claro Sen-
dón foi, precisamente, a idea de integrar naqueles sindicatos 
os choferes das camionetas dos exportadores de peixe, sen os 
que era moi difícil a comercialización, e representaban, por 
conseguinte, un elemento esencial para inducir a afiliación dos 
tripulantes dos barcos e das mulleres das fábricas, ou levar a bo 
porto folgas como as que, por exemplo, se desenvolveron entre 
1934 e 1935 nos peiraos de Ribeira ou Cariño.55

Mediado 1935, a necesidade de apuntalar os importantes 
sindicatos mariñeiros de Vigo-Bouzas e Marín logo dos ava-
tares padecidos, provocou, xa que logo, o traslado a estes por-

54 Vicente era fillo de Marcial Iglesias, dirixente a comezos do século XX da Sociedad de 
Maquinistas y Fogoneros El Vapor, radicada na ribeira do Berbés, en Vigo.
55 Solidaridad Obrera, Coruña, nº 160, 161, 162 e 166, xuño-xullo 1934.
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tos de dous significados sindicalistas de Moaña, Jesús Veiga 
Fervenza, debruzado até o golpe militar na reorganización do 
SIP de Marín a carón de Manuel Fandiño, e José Paz Pena. 
Este, antigo concelleiro na primeira Corporación da etapa re-
publicana e un dos directivos de maior carisma do sindicato 
Fraternidad Marinera, foi requirido nos derradeiros meses da 
II República debido á súa preparación para apoiar o veterano 
fogueiro Germán Parga nos labores de consolidación do Sin-
dicato de Industria Pesquera de Vigo-Bouzas, colectivo do que 
José Paz ostentaba a secretaría no intre do alzamento militar. 
De feito, a continuidade no SIP nesta travesía do deserto dos 
tripulantes dos vapores palangreiros do Berbés afiliados en nú-
mero de 900, posibilitou o retorno paulatino, quer de moitos 
dos mariñeiros das parellas, quer do resto das seccións escin-
didas, agás os patróns e maquinistas. Así mesmo, co gallo de 
facilitar a reincorporación, o SIP decretou a fins de 1935 unha 
amnistía para os mariñeiros que non tiveron outra opción que 
a de se incorporar ao sindicato amarelo xurdido durante a folga 
de 1932 para poder seguir a traballar nas parellas.56 Deste xei-
to, o Sindicato de Industria Pesquera Mar y Tierra recuperou 
a maioría da súa afiliación e voltou arrepoñerse a La Marítima 
de Bouzas nos derradeiros días da Fronte Popular.

Durante a República, as prácticas solidarias non se deron 
tan só entre os colectivos integrados na FRGIP, xa que o con-
curso das colonias de mariñeiros emigrados a partir da Gran 
Guerra dende diversas localidades do Barbanza (Porto do Son, 
Ribeira, Corrubedo, A Pobra, Boiro), quer para o estranxeiro 
(EE.UU., de maneira sinalada), quer para traballar nas frotas de 
altura de Cádiz, Huelva, Algeciras, Pasaia ou Xixón, foi dabon-
do importante á hora de salvagardar as organizacións mariñei-

56 Solidaridad, A Coruña, 5/10/1935.
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ras nos intres en que os caciques, a patronal ou a represión go-
bernativa as puñan contra as cordas. Velaí van dous exemplos:

– A solidariedade dos emigrantes nos EE.UU. e dos mariñeiros 
que traballaban nas frotas doutros portos, resultou decisiva 
para o devir da Protección Obrera do Porto Son na etapa re-
publicana. Uns retornaban definitiva ou temporalmente ben 
aprendidos nas confrontacións vividas noutros mares e manti-
veron aceso o facho da loita social na vila; son os casos de dous 
militantes moi coñecidos daquela: Francisco Lemiña, antigo 
emigrante en New York e elemento insubstituíble na relevante 
conflitividade mantida no Son cos armadores, e Melquíades 
Lestón, organizador do sindicato mariñeiro cenetista en Xixón 
e firme puntal da FRGIP. Outros (fundamentalmente os resi-
dentes nos EE.UU.), axudaban economicamente o sindicato, 
nunha época na que a crise deixaba na miseria a xente do mar 
e as organizacións de clase sen chica na caixa. Non foi, pois, 
illada a iniciativa levada a cabo a fins de 1933, logo da folga 
insurreccional convocada pola CNT en todo o Estado, por un 
fato de mariñeiros sonenses radicados en Cádiz que artellaron 
un grupo de defensa do sindicato, para darlle apoio moral e 
material diante da súa suspensión gobernativa. Máis adian-
te, a comezos de 1936, repetiron a xogada cando Protección 
Obrera relanzaba a súa actividade logo do Bienio Negro.

– Tamén en 1933, 41 pescadores de Corrubedo e arredores 
residentes en Pasaia, fixeron unha colecta para ceibar dous 
dirixentes do cenetista Centro Cultural Obrero, Emilio Aya-
so e Manuel Prego, encadeados na Coruña pola acusación 
de talar varias fincas de millo de propiedade comunal pero 
usurpadas por algúns veciños aproveitados.57

57 Pereira D., op. cit., 2003 e Pereira D., op. cit., 2005 (b).
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A constatación da impotencia dunha boa parte dos sindi-
catos mariñeiros das Rías Baixas, para resolver as devanditas 
situacións sen o concurso do proletariado maioritariamente 
feminino que traballaba nas actividades derivadas da pesca en 
terra e pertencía máis que nada á central socialista (Vigo, Ma-
rín, Bueu, A Pobra…), alentou á FRGIP a manter unha firme 
defensa das Alianzas Obreiras con finalidades concretas a partir 
do seu pleno celebrado en Santiago no outono de 1935. Alí, 
cadros societarios como Manuel Fandiño, Cándido Giráldez 
de Moaña, Manuel Sayar de Marín ou José Molanes de Cangas 
enfatizaron na necesidade dunha avinza coa UGT. Este último, 
que destacou na defensa desta postura, sinalou:

Molanes, de Cangas, demuestra lo fatal de la lucha entre tra-
bajadores, que actuando en completo desacuerdo y divorcio, 
actúan desbarajustadamente, proporcionando el triunfo a las 
patronales. Cangas pertenece a la CNT, pero quiere que le 
ayuden, y por su parte ayudar a los demás en los conflictos 
entre el capital y el trabajo...58

Semellante posicionamento estratéxico, nun clima de 
apaixonado debate no interior da CNT de ámbito esta-
tal sobre a conveniencia ou non de tales alianzas, pode que 
carrexase certa tensión entre a FRGIP e outros sindicatos 
pertencentes á FNIP situados en Andalucía ou en Euskadi, 
que mantiñan unha postura reticente diante das devanditas 
propostas de colaboración coa UGT.59 O susodito desen-
contro seica podería explicar parcialmente a cativa presenza 
de sindicatos integrados na FRGIP no III Congreso da Fe-
deración Nacional de Industria Pesquera y sus Derivados 

58 Solidaridad, 5/10/1935. O pleno tivo lugar os días 16 e 17 de setembro de 1935.
59 El Avance Marino, Pasaia, nº 3 e 7, xaneiro e maio de 1936.



— 181 —

FNIP, celebrado a comezos de maio de 1936 en Zarago-
za coincidindo co Congreso da CNT, así como as críticas 
dalgúns delegados verbo do presunto desinterese amosado 
pola organización mariñeira galaica respecto do comicio en 
cuestión.60 No transcurso dos debates, aprobouse un voto 
de censura ás delegacións ausentes, en referencia explícita á  
FRGIP. Cómpre, non obstante, ter en conta a situación an-
gustiosa pola que pasaban naqueles meses anteriores ao ve-
rán de 1936 os pescadores da sardiña, principal clientela dos 
sindicatos mariñeiros das Rías Baixas, moi afectados econo-
micamente pola baixa no prezo do peixe e polas diversas mo-
bilizacións que se estaban a levar a cabo, para entender a súa 
ausencia na capital maña. No devandito congreso, onde esti-
veron representados 39.260 afiliados e afiliadas (ou sexa, tres 
veces máis que na data de constitución da FNIP), acordouse 
así mesmo artellar os sindicatos mariñeiros do conxunto do 
litoral do Estado español en rexionais, a imaxe e semellanza 
da FRGIP.

Precisamente, o período republicano vai rematar cunha 
importante confrontación derivada da baixa cotización da sar-
diña. Ao cabo, a forte baixa nos prezos deste peixe voandeiro 
na alborada da ceifa correspondente ao ano 1936 orixinou a 
comezos do verán un paro xeral de toda a frota sardiñeira das 
Rías Baixas, dende Muros até A Guarda, nos que a organiza-
ción de Moaña levou, máis unha vez, a voz cantante na ría de 
Vigo. Paga a pena que fagamos unha paradiña neste conflito, 
desenvolvido nun contraditorio contexto de unidade sindical 
e crispación política, por ser moi ilustrativo das relacións de 

60 No III Congreso da FNIP só estiveron representados 6 portos galegos e 5.460 afiliados; o 
Comité da FRGIP e cadros significados como Germán Parga (SIP de Vigo), Manuel Montes 
(SIP A Coruña), Eduardo Collado (SIP Marín) ou Vicente Iglesias (SGT Ribeira), tampouco 
asistiron. Ver El Avance Marino, nº 7, maio 1936. 
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dominación establecidas entre os industriais conserveiros e os 
pescadores da sardiña, dominio discutido durante o tempo 
republicano polo auxe das organizacións mariñeiras de clase, 
sinaladamente a FRGIP.

No cerne do problema estaba a crise da industria con-
serveira, fondamente afectada polo peche de mercados que 
seguiu ao crack da economía mundial do ano 1929, que arras-
trou na súa caída o prezo da sardiña, nuns anos de grande 
abundancia de peixe: en 1935, a cesta cotizou en Vigo un 
80% menos que en 1930, e no mes de abril de 1936, ao co-
mezo da campaña, baixou de 40 a 5 pesetas, ¡un prezo que 
cando a guerra das traíñas xa se consideraba barato! Outros, 
non obstante, opinaban que o problema maior non era eco-
nómico senón político, de maneira que o que pretendían en 
realidade os fabricantes integrados na Unión de Fabricantes 
de Conserva de la Ría de Vigo, era provocar conflitos e pór o 
seu gran de area para afundir a República, dado o seu carácter 
político moi conservador.61 Velaí o testemuño de Luís Pérez 
Nacidas, un daqueles mariñeiros de Moaña que protagoniza-
ron as mobilizacións:

...En nuestros medios pescadores, los conserveros que jalonaban 
de fábricas de conserva y salazón las márgenes de la Ría de Vigo, 
desde Baiona-Canido, Bouzas, Alcabre, Guixar, Chapela, Re-
dondela, Moaña, Cangas, con un potencial humano de 30.000 
obreros en su mayoría mujeres, y trabajando a tres turnos, cie-
rran sus fábricas o si no cierran, no compran nuestro plateado y 
fresco producto, este es el desastre; llegamos contentos con nuestra 
preciada carga de sardinas y o bien, o no hay comprador o se co-
tizan los cien quilos hasta el irrisorio precio de 1,50 pesetas, aho-

61 Sobre as actitudes políticas da Patronal pesqueira e conserveira viguesa, ver Colectivo 
Xerminal, op. cit., 1990.
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ra, tanto sufrimos de hambre, impotencia y rabia los marineros 
como los llamados armadores pues, los buitres de la Patronal 
viguesa, están metidos de lleno en el plan de sabotear y derrocar 
al régimen, y a estos llamados los amos de nuestra pobre flota, no 
los consideran de su clase y los abandonan a su suerte.
El hambre se adueña del pueblo en general...62

O caso era que, nas Rías Baixas, as motoras que come-
zaban a campaña sardiñeira atoparon pechadas as portas de 
moitas fábricas. Como resposta, o 25 de abril representantes 
dos pequenos armadores e asociacións mariñeiras (neste intre, 
significativamente unidos) da maioría dos portos, moitas delas 
afiliadas á CNT mais tamén algunhas autónomas ou incorpo-
radas á UGT, esixiron diante do Concello de Vigo un prezo 
mínimo de 40 pesetas a cesta de 100 quilos de sardiña. A res-
posta dos exportadores e fabricantes foi a de asegurar tan só un 
prezo de 15 pesetas para un volume de peixe limitado e remi-
tir a solución das diferenzas ao Goberno, responsable segundo 
eles de abrir novos mercados para as conservas.

Este clima de combatividade foi aproveitado de vez polas 
mulleres das fábricas de conservas de Ribeira que, desta volta 
no mes de maio de 1936, solicitaron o aumento dos xornais, a 
xornada de oito horas e o pagamento das horas extras. Logo de 
dous días de folga xeral en todos os establecementos, nos que 
a confraternización cos pescadores derivou en masivas concen-
tracións no porto nas que os berros a prol do comunismo liber-
tario e os puños ergueitos simbolizaron a radicalidade da loita, 
as pescantinas acadaron as 2 pesetas de xornal mínimo e o resto 
das reivindicacións. Daquela, o desenlace a prol das traballado-
ras, a carón da solidariedade amosada polos mariñeiros, deron 

62 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d.
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lugar á afiliación masiva das mulleres das fábricas no Sindicato 
General de Trabajadores cenetista, se ben por breve tempo, pos-
to que xa estaba en portas a contenda civil.63

Despois de varias xuntanzas e no medio de manifestacións 
dos mariñeiros capitaneados polos combativos pescadores de 
Moaña, o gobernador civil ditou unha resolución que obrigaba 
os fabricantes a coller a sardiña a un prezo de 20 pesetas a cesta 
da ardora e a 23 a do caldeo (daquela a sardiña do xeito xa an-
daba escasa de máis), e aos armadores e mariñeiros a tomar un 
máximo de cen cestas por barco e día. O acordo era válido tan 
só até o 31 de maio; chegado este día o problema reapareceu 
con máis forza: os fabricantes pecharon as portas a miúdo, a 
cesta coa liberdade de prezos recaeu até as 5 pesetas, e as asocia-
cións de mariñeiros chamaron a un paro total de toda a frota 
sardiñeira que operaba entre Muros e A Guarda.

O paro durou dezaseis días e foi absoluto na ría de Vigo; 
na de Arousa declarouse con maior ou menor intensidade no 
Grove, Cambados, Ribeira, Aguiño, A Illa, Vilanova e A Po-
bra. En Cambados, onde reinaba unha gran tensión xa que o 
inverno fora ruín e non se puidera apenas ir ao marisco, os ma-
riñeiros carrexaban o peixe en camións para levalo despois ás 
fábricas de Mouriño e Peña e alí chimpábano diante das por-
tas. Outro día, ao chegaren novas de que as frotas de Aguiño 
e Ribeira estaban a faenar, un feixe de motoras de Cambados, 
O Grove e A Illa achegáronse á outra beira da ría dispostas a 
facelos recapacitar polas boas ou polas malas. Unha vez no pei-
rao de Ribeira, todo resultou un malentendido e o que puido 
rematar en liorta converteuse nunha manifestación de forza 
dos mariñeiros e das pescantinas, por xunto, contra da postura 
dos fabricantes.

63 Pereira, D., op. cit., 2005 (b).
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Correndo o tempo, malia que a fins de xuño se chegou a 
unha avinza provisoria, consistente nun prezo mínimo de 15 
pesetas/cesta para toda a sardiña capturada co devandito tope, 
o conflito ficou sen solución, posto que a Guerra Civil estalou 
aos poucos e rematou coa derradeira «guerra da sardiña».64 

Paralelamente, e como punto e final á loita de clases no «Mar 
dos Galegos» prolongado tras a Ditadura franquista até finais da 
década dos sesenta, vanse desenvolver dúas folgas importantes 
case que coincidindo co golpe militar de xullo; unha en Celeiro 
e outra en Bouzas. Naquela vila mariñeira do norte de Lugo as 
reivindicacións (suba de xornais, eliminación do carboneo para 
os mariñeiros; xornada de oito horas e pago das extras para as 
pescantinas) formuladas de xeito conxunto polas carrexadoras 
de peixe, conserveiras e mariñeiros integrados no SIP local e non 
atendidas pola patronal da Unión de Fabricantes de Conserva 
del Norte de Galicia, provocaron a mediados de maio de 1936 
unha folga xeral apoiada en Viveiro polos traballadores de terra 
afiliados tanto á CNT como á UGT. O conflito durou máis de 
tres semanas e rematou de maneira provisoria cun laudo do de-
legado especial nomeado polo Ministerio de Traballo, no que se 
recollían algunhas das peticións dos folguistas.65 

En Bouzas, o SIP recuperou de xeito fuxidío o seu pul-
so coa patronal das parellas de arrastre a partir de maio de 
1936, para o que contou co concurso dos afiliados e afiliadas 
á UGT nos portos de Vigo e Bouzas. Nese intre, os mariñeiros 
anarcosindicalistas esixiron de La Marítima o recoñecemen-
to do sindicato, o despedimento dos integrantes da Agrupa-
ción Independiente de Trabajadores de la Industria Pesquera 
embarcados nas parellas e a súa substitución polos confedera-

64 Pereira, D., op. cit., 2005.
65 Ver oficios da Delegación Provincial de Traballo, do Concello de Viveiro e do SIP, datados 
entre o 4/4/1936 e 15/5/1936; Arquivo Histórico Provincial, Fondo Goberno Civil de Lugo.
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dos; retomaban deste xeito a vella reivindicación da Bolsa de 
Traballo controlada sindicalmente. Unha vez arranxadas estas 
cuestións, a ameaza de paralizar as descargas de peixe, facilitou  
o pago por parte da patronal dunha indemnización en metáli-
co polos prexuízos causados ao sindicato, tras o incumprimen-
to do laudo do nadal de 1932. Posteriormente e en paralelo 
a outras localidades como Santander, Cádiz ou Pasaia, o SIP 
Mar y Tierra tentou formular algunhas das cuestións que fi-
caran pendentes tras a folga daquel ano, como o descanso ou 
as vacacións retribuídas para absorber os parados.66 Por estes 
motivos, organizou o amarre das parellas a comezos de xuño 
de 1936, situación que se delongou até o albor da Guerra Civil 
debido ás manobras dilatorias dos armadores, máis interesados 
en potenciar as confrontacións locais no canto dunha posible 
convocatoria de ámbito estatal da FNIP, a prol dunhas novas 
bases de traballo de carácter xeral aprobadas no seu derradeiro 
Congreso67 e que pretendía negociar outra volta coa Federa-
ción de Armadores de Buques de Pesca de España. 

Pola contra, na Coruña, porto no que durante todo o perío-
do republicano houbo multitude de pequenos conflitos laborais 
nun clima de mutuo control entre o SIP e o Gremio de Armado-
res de Vapores de Pesca, o sindicato mariñeiro cenetista foi quen 
de arrincarlle á patronal pesqueira local algunhas melloras pen-
dentes dende 1931 (incremento de dotacións nos bous e nas pa-
rellas do Grand Sole, suba dos xornais nestas últimas, equiparar 
o descanso ao da Mariña mercante...), co que conseguiu adiar 
deste xeito unha convocatoria de folga da frota de altura que xa 

66 Revista Industrias Pesqueras, nº 219, 15/5/1936.
67 Ver causa 1415-37, Arquivo do Tribunal Militar IV, Vigo, Mariña; Circular nº 3 da FNIP, 
datada en Vigo o 7/7/1936; e Revista Industrias Pesqueras, nº 220, 1/6/1936. As novas bases 
son as que deron lugar ao conflito de Pasaia, de xeito paralelo ao que estaba a acontecer en 
Vigo-Bouzas, Cádiz e Algeciras.
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presentaran a mediados do mes de maio de 1936.68 E outro tan-
to aconteceu en Marín, máis unha vez co SIP de protagonista.

Diante da enxurrada de conflitos na pesca de altura por todo 
o litoral do Estado español, o Ministerio de Traballo do Goberno 
da Fronte Popular organizou en Madrid mediado o mes de xuño 
de 1936 unha conferencia pesqueira centrada máis que nada na 
discusión das condicións laborais da pesca de arrastre. Pola parte 
dos traballadores convocouse á FNIP, á uxetista Federación del 
Transporte, Pesca e Industrias Marítimas e á Federación Españo-
la de Oficiales de Marina Civil, e pola parte patronal á Federa-
ción de Armadores de Buques de Pesca de España. No medio de 
mutuas acusacións de boicot da iniciativa, a conferencia fracasou 
e os armadores fixéronlle chegar ao Goberno a imposibilidade de 
aplicar unhas mesmas bases de traballo con carácter xeral para 
todos os portos.69 Nesta situación de bloqueo entre patronal e 
sindicatos, estoupou a Guerra Civil.

A faciana construtiva
Noutra orde de cousas, a FRGIP tentou levar adiante unha 

concepción en positivo da actividade sindical, plasmada nal-
gunha experiencia que arelaba supervisar diversos aspectos do 
ordenamento pesqueiro, na liña do pretendido, quer pola pa-
tronal no ano 1924, quer polos pósitos, pero baseada na propia 
capacidade organizativa e mobilizadora do societarismo mari-
ñeiro. Esta foi a función do Comité de Defensa de la Pesca del 
Litoral Gallego, constituído de facto en setembro de 1932,70 

68 Ver oficio da vixilancia gobernativa, datado o 18/5/1936. Documentación do Sindicato 
de la Industria Pesquera El Despertar Marítimo, depositada no Archivo Histórico Nacional 
(AHN), Expedientes Policiais H-13642, anos 1928-1936.
69 Revista Industrias Pesqueras, nº 221, 15/6/1936.
70 Os seus Estatutos figuran legalizados no Goberno Civil de Pontevedra en data anterior, o 8 
de xullo de 1931. Poucos meses despois, en outubro de 1931, tratouse da súa posta en mar-
cha na Conferencia da FRGIP acontecida en Marín por aqueles días; alí, tamén se decidiu 
intensificar o labor dos sindicatos contra do emprego de explosivos na pesca, diante da inefi-
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que agrupaba a delegados do litoral das Rías Baixas e procu-
raba colaborar cos pequenos armadores que faenasen á parte, 
sen que iso lle impedise formar parte do comité da FRGIP. Así, 
segundo o artigo 4º dos seus Estatutos:

Siendo la labor primordial de este Comité, la cooperación en 
sus múltiples aspectos, se admite el apoyo de los dueños de 
embarcaciones que estén de conformidad con estos postulados, 
y toda vez que ellos son coopartícipes en la pesca, al igual que 
a los marineros pero permitiéndoles solamente el control en 
aquellas cuestiones que se refieren a la cooperación.71

Con sede en Vigo e contando na secretaría co marinense 
Eduardo Collado, teimou entre 1932 e 1934 en controlar a venda 
da sardiña e do xurel no Berbés para evitar especulacións; vixiar 
o emprego da dinamita na pesca do cerco, multando os infracto-
res; eliminar intermediarios na venda e a exportación; controlar 
a produción e a distribución co fin de acadar prezos axeitados e 
non esquilmar os caladoiros; e, ao cabo, efectuar a compra por 
xunto dos elementos indispensables para a pesca. Como apun-
taba o militante da Alianza Marinera de Cangas, Camilo Rodal:

Los Comités Pro-Defensa de la Pesca no tenían otro objeto 
más que ir librando a la industria de una gran parte de los 
intermediarios, por ser completamente inútiles para el progre-
so de la misma.72

cacia das autoridades, acordando así mesmo levar o tema ao Congreso fundacional da FNIP, 
a piques de se celebrar. Non obstante, sabemos que nunha posterior Conferencia da FRGIP 
levada a cabo igualmente en Marín en abril de 1932, decidiuse unha nova regulamentación 
do Comité de Defensa de la Pesca. Ver Solidaridad Obrera, 17/10/1931; El Pueblo Gallego, 
16/10/1931 e 13/4/1932.
71 Ver Estatutos del Comité Regional de Defensa de la Pesca del Litoral Gallego, no voceiro 
da FNIP, Mar y Tierra, Vigo, 19/4/1933. Tamén El Pueblo Gallego, 17/6/1932.
72 Camilo Rodal, «¿Será cierto?», Solidaridad Obrera», A Coruña, 28/7/1934.
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Neste último aspecto, destacou a loita pechada da Solida-
ridad Marinera de Moaña contra dos comerciantes que facían 
o seu agosto especulando coa raba. Velaí, outra volta, o teste-
muño de Luis Pérez Nacidas:

...Pero el que suministraba la materia prima, la «raba», era 
un comerciante al por mayor llamado Ventura, un maragato 
que recaló en nuestras playas con muchas ideas en los negocios 
y por cierto trabajador. Este comerciante jugaba muy fuerte en 
la industria pesquera...
Pues en su almacén nos surtíamos de la «raba» y cuando la pesca 
era fructífera, se le despertaba el gusano de la ambición, con el 
afán de ingresar muchos más duros en poco tiempo; y su salida 
con sus hijos y algún empleado temporero, y más que anunciar 
gritaban: «¡Se acaba la raba!, ¡Noruega no nos vende más raba!»
Como se comprenderá este anuncio nos infundía casi terror, 
pues con una cosecha tan abundante de sardinas si nos faltaba 
ese precioso alimento del pescado, con qué íbamos a pescar.
Entonces, ¿qué ocurría?, lo lógico en estas circunstancias, 
quien más y quien menos intentaba hacerse con el número 
mayor de barriles de «raba», entonces el judío maragato subía 
y subía el precio de la mercancía, a precios de verdadero abu-
so, con decir que el barril que costaba 65 pesetas llega en pocas 
fechas a 350 pesetas.
Pero tanto expolio tuvo su fin y esta fue otra de las decisiones 
tomadas por los pescadores en asamblea general: ¿Por qué no 
intentamos comprar directamente ese indispensable artículo? 
Y claro, para un puerto solo era de mucha envergadura esta 
operación comercial. Pero, cuando una idea tiene eco, siempre 
se suman otras ideas que culminan en soluciones.
Se organizaron comisiones que recorrieron los puertos que se 
dedicaban a la misma modalidad de pesca: Guixar, Chapela, 
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O Grove, Bueu, etc. Y con la cooperación de estas sociedades 
marineras se lleva a efecto el primer experimento socioeconó-
mico de unas organizaciones de pescadores y se compran como 
primera partida 5.000 barriles en Noruega del tan necesario 
artículo, y al precio por barril de 35 pesetas más 5 pesetas de 
almacenaje. 40 pesetas...73

O experimento custoulle ao sindicato un ano de lideiras 
coa patronal viguesa, onde estaban organizados os expende-
dores de raba e demais intermediarios, sen que tampouco os 
pequenos armadores de Moaña apoiasen a medida malia resul-
tar todos beneficiados pola baixa dos pertrechos, cuxo custo se 
descontaba do «monte maior».74

Por último, os pescadores de Moaña tamén foron pionei-
ros na substitución dos intermediarios que vendían a sardiña 
na lonxa de Vigo por delegados do sindicato; a eliminación 
dos vendedores en lonxa que cobraban un tanto por cento do 
valor da venda do peixe, porcentaxe que logo se descontaba 
do monte maior e ía en detrimento do produto neto repartido 
entre o armador e os tripulantes, debeu acontecer entre 1933 
e 1934. Retornemos, ao cabo, á visión de Luis Pérez Nacidas:

...Otra de las medidas, y seguramente la más beneficiosa para 
armadores y pescadores: eliminar el espabilado intermediario, 
llamado en este sistema de trabajo el vendedor. Este señor, 
nada más que por anunciarle al oficial de la lonja: las cestas 
de sardina, jurel, bocarte, espadín, o cualquier especie de las 
que capturábamos, se llevaba el 3, 4 o 5 por ciento y a veces 
más, del dinero conseguido de la pesca (Estos aprovechados de 
los pescadores siguen actuando en la actualidad). Pues bien, 

73 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d.
74 Solidaridad Obrera, A Coruña, 28/7/1934.
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con bastantes días de coloquio con los armadores se llegó al 
acuerdo de vender nosotros mismos nuestras sardinas. (Esta 
acción quedó gravada con letras de fuego en las agendas de 
aquellos que vivían muy bien, por un servicio innecesario y 
con el tiempo, pues esas pirañas no saben olvidar, aquellas 
letras fueron de sangre). Se montó un servicio permanente de 
armadores y pescadores en la lonja de Vigo (recordemos que 
se trabajaba las 24 horas del día y la lonja igual) y aquello 
marchaba estupendamente.

O episodio deixou, segundo se desprende de distintas 
fontes orais, unha pegada que aboiou tras o alzamento mili-
tar, pois, como dixemos, os vendedores estaban integrados na 
patronal pesqueira viguesa, que aproveitou a conxuntura para 
retornar as augas á súa canle.75

Mulleres do mar e sindicalismo: a folga do seguro  
de maternidade76

Como enxergamos no ronsel do asociacionismo mariñei-
ro no noso país, as reivindicacións sociolaborais dos pesca-
dores foron acompañadas acotío polas das mulleres do mar, 
singularmente as pescantinas, as operarias das fábricas de 
salgadura e as traballadoras que, nas instalacións portuarias, 
carrexaban, preparaban e empacaban o peixe procedente das 
faenas de pesca. Albiscamos, tamén, que se ben a primeira or-
ganización das mulleres dedicadas á transformación do peixe 
é temperá (1899), a integración das traballadoras das fábricas 

75 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d. Ver tamén, Pereira, D., op. cit., 1994 e González Fernández, 
X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999. 
76 Neste apartado, seguiremos en boa medida o ensaio de Fernández, E. e Pereira, D., «Mu-
lleres libertarias na Galiza (1931-1939)», en A II República e a Guerra Civil, Actas do II 
Congreso da Memoria, Culleredo, decembro 2005, Asociación Cultural Memoria Histórica 
Democrática, Ferrol, 2006.
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non será significativa até a etapa republicana e masifícase de 
xeito fuxidío no período inmediato á Fronte Popular, tempo 
no que a conflitividade neste sector foi, como xa quedou dito, 
importante. 

Consonte o apuntado ao comezo deste traballo, cando 
chega a II República a afiliación ao sindicalismo de clase nas 
fábricas de conserva e salgadura era minoritaria no conxunto 
da beiramar galega coa excepción, se acaso, da contorna de 
Vigo (onde a veterana Unión de los Trabajadores de las Fá-
bricas de Conservas de la Ría de Vigo tiña unha implantación 
real) e, con moita menos importancia numérica, da Coruña. 
As razóns estruturais, deixámolas apuntadas; se cadra é inte-
resante esculcar outra realidade territorial diferente, a do li-
toral de Euskadi (Bermeo, concretamente), para concluír que 
as razóns dese absentismo eran semellantes acá e acolá, e, en 
boa medida, debíanse á abundancia e falla de cualificación da 
oferta de traballo feminino, así como ao carácter subsidiario e 
complementar deste:

La forma en la que se establecían las relaciones laborales pro-
piciaba cierta facilidad para perder el puesto de trabajo sino 
se actuaba de una forma que pudiese ser considerada como 
correcta. Cuando llegaba la temporada en la que se abrían 
las empresas, las mujeres tenían que acercarse para solicitar 
el puesto o bien era el/la encargado/a el/la que llamaba a sus 
trabajadoras de siempre. La empresa, según fuesen las expec-
tativas de la kostera, contrataba a más o menos gente. Gene-
ralmente parece que no había problemas para ser contratada, 
ya que la demanda de mano de obra era abundante en los 
momentos álgidos de las campañas. Pero aunque hubiese más 
o menos oferta laboral, para entrar se dependía de la relación 
que se tenía con el/la encargado/a, que se basaba en muchos 
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años de trabajo juntos. El tener buenas relaciones podía servir 
incluso para poder lograr un puesto para las hijas o familiares 
cercanos, lo que también era importante, haciéndose respon-
sable de ellas la trabajadora que las había propuesto. A pesar 
de la eventualidad del puesto de trabajo, esa relación personal 
podía crear una seguridad de mantenimiento del puesto en 
las diferentes épocas y años siguientes. En estas circunstancias, 
el surgimiento de cualquier hecho que enturbiase esa relación 
podía suponer el tener cerrada la puerta en esa empresa, lo que 
para las parcas economías familiares era una tragedia. Al ser 
trabajos temporales, una vez finalizada la temporada, podía 
no llamarse a esa trabajadora de nuevo y, así, cualquier rei-
vindicación u organización que se crease en esa empresa podía 
conllevar ese riesgo para sus integrantes, por lo que las mujeres 
podían ser reticentes a fundarlas (...).
El que este trabajo se viese como fruto de una necesidad que 
se pretendía satisfacer lo antes posible haría que las muje-
res no intentasen alterar las relaciones laborales, simplemente 
querían lograr el mayor dinero en el menor tiempo posible; 
lo que preferían las mujeres era no tener que trabajar más 
en esa actividad, lo que implicaría el haber ascendido, si no 
socialmente, si por lo menos económicamente. La situación 
que había obligado a las mujeres a trabajar en estas empresas 
podía verse como coyuntural, o por lo menos se deseaba que así 
fuese, por lo que no se tenía interés en mejoras para el futuro; 
se confiaba que una buena campaña o un puesto mejor pu-
diese convertir al pescador en armador o cualquier otra condi-
ción mejorase la posición económica de la familia y no hiciese 
necesario tener que volver a trabajar. Entonces, si no se tenía 
intención de trabajar en el futuro, ¿para qué intentar mejo-
rar las condiciones laborales, poniendo en peligro el puesto de 
trabajo que en ese momento se necesitaba? Lo que se quería 
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era sacar el máximo dinero po-
sible mientras se trabajase, sin 
preocuparse por otros temas...77 

Pero, se cadra, tampouco 
as centrais sindicais puxeron 
toda a carne no asador de 
cara a unha afiliación masiva 
do proletariado feminino. De 
feito, temos a sensación de 
que boa parte da militancia 
masculina non defendeu con 
excesivo convencemento o 
acceso da muller ao conxun-
to dos sectores da produción 

incidindo unha e outra vez nas peculiaridades fisiolóxicas e psi-
colóxicas das mulleres respecto dos homes (unhas certas, outras 
cheas de prexuízos), como desculpa para eliminar a aquelas de 
determinados traballos que socialmente eran considerados pe-
sados ou impropios do sexo feminino. 

Entre outros moitos exemplos, consideramos a visión que 
un militante tan sinalado como José Villaverde tiña no ano 
1931 das actividades laborais da muller:

La mujer tiene otra misión más elevada que la de ser esclava. Pero 
la sociedad es así: la esclavitud abarca los dos sexos; la burguesía 
precisa de esta explotación para su exclusivo provecho ya que a la 
mujer puede explotarla de forma más inicua, más injusta.78 

77 Delgado Cendagortagalarza, A., op. cit., 1998.
78 Solidaridad Obrera, 18/4/1931.

José Villaverde Velo, secretario da CRG, 
1931-1933. Foto cedida polo Proxecto 
Nomes e Voces.
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Pouco despois, a FLO coruñesa enviáballe á patronal un 
escrito propoñendo medidas para eliminar o paro forzoso; en-
tre elas, propuñan: 

...el cese, dedicándolas a otras labores más en consonancia 
con su contextura y capacidad física, de los niños y mujeres 
que, según se nos viene informando, son dedicadas en gran 
cantidad a trabajos impropios. Reemplazarlos por obreros de 
acuerdo con la calidad del trabajo.79 

Deixando pola nosa banda fóra de toda dúbida a premisa 
humanitaria contraria ao traballo de menores, entendemos que 
na nota se reproducía a consideración negativa e restritiva que, 
respecto da capacidade produtiva da muller, espallou a burgue-
sía europea decimonónica e que nalgunha medida tamén foi 
asumida polo movemento sindical, que temía, máis que nada, a 
competencia da numerosa man de obra barata feminina utiliza-
da nalgúns sectores polos patróns, quer para rebaixar os xornais 
do proletariado masculino, quer para afastalo dalgúns traballos 
como xa acontecera cos soldadores nas fábricas de conserva.80 
De aí a substitución, no transcurso do período republicano, 
das mulleres que faenaban na carga e descarga de carbón no 
porto coruñés por homes, o que determinou a desaparición 
da súa lonxeva sociedade de resistencia El Progreso Femenino.  
E algo semellante vai acontecer tamén coas chavoleiras que des-
cargaban o peixe dos barcos, pois o SIP herculino acordou a 
creación en setembro de 1934 dunha Sección de Empaque y 
Descarga composta unicamente por homes, para substituír as 
mulleres. O feito, ademais, non deixará de producir numerosas 

79 Solidaridad Obrera, 12/1/1932.
80 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003.
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tensións no interior do SIP, que provocaron a ruptura da sec-
ción que compartían as chavoleiras cos mozos de campo.81

Así e todo, o asociacionismo e as prácticas de clase das 
traballadoras do mar tiveron, considerando as características 
específicas do colectivo, unhas connotacións especiais.

Se nos centramos na CNT, o hábito, moi socorrido até 
a Ditadura de Primo de Rivera, de que cadros sindicais mas-
culinos dirixisen as sociedades de oficio exclusivamente femi-
ninas en xeral e no ámbito da industria conserveira e salga-
dora en particular,82 continuou durante a II República tras a 
reestruturación daquelas nos novidosos sindicatos de industria.  
A elección, ao longo do período republicano, de apenas unhas 
poucas ducias de mulleres para cargos de responsabilidade tan-
to dos sindicatos, federacións locais coma da propia CRG, deixa 
ben ás claras que a dirección do anarcosindicalismo galego era 
cousa de homes. 

Como se pode entrever, no día a día a muller ficou maio-
ritariamente relegada aos postos de vogal ou de tesoureira nas 
directivas das seccións ou dos sindicatos nos que destacaba a 
afiliación feminina, caso da Sección de Salazoneras y Conser-
veras do SIP da Coruña, mentres que tan só nos sindicatos de 
Industria do Tabaco, Arte Téxtil, a Sección de Empacadoras 
do SIP coruñés e, quizais, na Unión Cerillera ou na Sección de 
Empacadoras do SIP de Vigo-Bouzas, existiron os que poderia-
mos denominar cadros sindicais femininos capaces de poñer a 
andar os colectivos, máis que nada nos intres de confrontación 
coa patronal. Tamén acontecía que as propias asembleas adoi-

81 Ver Brey, op. cit., 1990; tamén documentación da Sección Chavoleras y Mozos de Campo 
do SIP coruñés, depositada no AHN, expediente policial H-13641, ano 1934; ídem Sindica-
to de Industria Pesquera; tamén Solidaridad Obrera, 21/12/1931.
82 Xa sabemos que, naquela altura, na UGT viguesa a situación era semellante; ver Giráldez 
Rivero, J. «O movemento obreiro en Vigo na primeira guerra mundial», en revista Grial, 
nº 92, Vigo, 1986.
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taban ser presididas quer por homes integrados nos sindicatos 
de maioría feminina, quer por sindicalistas alleos á industria.83 
Mesmo na creación de colectivos femininos dirixidos poste-
riormente por mulleres, como o Sindicato de Conserveras y 
Atadoras La Reivindicadora de Cangas, atopamos como im-
pulsores cadros masculinos como Manuel Piñeiro Pastoriza, 
presidente da Alianza Marinera na Fronte Popular.84 

Malia o devandito, militantes como Basilisa Álvarez, Anto-
nia Pardo e María Bello, nas empacadoras herculinas; a viguesa 
Benigna Martín, veterana presidenta da Sección de Empaca-
doras y Manipuladoras de Pescado do SIP de Vigo-Bouzas, a 
cariñense Sara Mandiá, moi coñecida entre as pescantinas da-
quela vila; a atadora de Cangas, Dolores Blanco; a súa compa-
ñeira de oficio Ramona Ferrer, de Mugardos, e a dirixente da 
referida Unión de los Trabajadores de las Fábricas de Conser-
vas de la Ría de Vigo, a carrileña retornada no ano 1927 de 
Cuba e afincada en Vigo María Araújo Martínez, estas dúas 
últimas vencelladas ao Partido Comunista, foron alicerces dos 
seus respectivos sindicatos e comezaban a ser coñecidas no de-
valo da República; por iso, sufriron represalias. Verémolo logo.

Interpretada dende un punto de vista cualitativo, a confli-
tividade das mulleres integradas nos Sindicatos da Confedera-
ción durante a República, entre as que se atopaban as devandi-
tas traballadoras do mar, tivo máis ben uns trazos defensivos, 
pois, fóra das peticións de subas nos xornais, estivo vinculada 
sobre todo a despedimentos previos; malos tratos ou vexacións 
por parte de patróns, encargados e capataces; esixencia de reco-
ñecemento sindical; cumprimento da lexislación laboral vixen-

83 No caso coruñés, ver, por exemplo, a dependencia da militancia masculina nas xuntanzas 
das conserveiras ou das chaboleiras acontecidas entre 1931 e 1936, na documentación sin-
dical depositada no AHN, expedientes policiais H-13641 e H-13644.
84 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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te en materia da xornada legal 
de oito horas, pagamento das 
horas extras ou das veladas, 
descanso dominical, etc. 

Este vergoñento sexismo 
nas relacións laborais, estivo 
presente en múltiples centros 
de traballo que contaban con 
man de obra feminina e de 
xeito sinalado nas fábricas de 
conserva e salgadura. De fei-
to, os Estatutos do Sindicato 
de Conserveras y Salazoneras 
El Porvenir Femenino da Co-
ruña (integrado no SIP a par-
tir de 1933), incluían entre 
os seus obxectivos eliminar os 
abusos dos encargados. Pouco 
antes de chegar a República, 

tivo moita repercusión mediática na capital coruñesa a tentativa 
de violación dunha operaria da fábrica de conservas La Pesque-
ra del Norte por parte dun encargado, o que provocou que por 
parte do devandito Sindicato de Conserveras y Salazoneras se 
esixise o despedimento do agresor. Así mesmo, entre as moti-
vacións da devandita folga sostida polas pescantinas de Ribeira 
no verán de 1934, estaba a protesta polos malos tratos que re-
cibían por parte dos patróns, encargados e administrativos,85 
que moitas veces non tiñan escrúpulos para despedir sen maior 
consideración aquelas operarias que decidían sindicarse. Velaí 
a crónica do que acontecía en Camariñas naquel mesmo ano:

85 Ver Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003. Tamén Solidaridad Obrera, 29/11/1930 e 14/7/1934. 

Basilisa Álvarez, á dereita, acompañada 
doutra militante libertaria, Consuelo 
Meitín, nos Cantóns coruñeses durante 
a II República. Foto cedida polo 
Proxecto Nomes e Voces.
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...No es este el único caso de explotación que podríamos citar. 
Tenemos el de la fábrica de salazón de D. Jesús Cerdeiras. Este 
«benemérito ciudadano», que por diez horas de trabajo, utili-
zando mujeres y niños, paga jornales de 2,50 y 3 pesetas, no ad-
mite a su servicio ningún obrero que figure en el Sindicato...86

En consecuencia, a práctica societaria das mulleres anarco-
sindicalistas pretendeu, máis que nada, dignificar a condición 
moral e material das traballadoras participando en liñas xerais 
a carón do movemento operario das pequenas vilas (anarco-
sindicalista, socialista ou republicano, tanto ten) dun aquel 
moderado e defensivo, exento de maiores pretensións revolu-
cionarias.87 Iso non quere dicir que as mulleres afiliadas á CNT 
non apoiasen as convocatorias xerais realizadas, tanto pola 
FLO coruñesa coma pola CRG, aínda que tan só intervirán de 
maneira determinante no ano 1932, cando o paro declarado 
contra o seguro de maternidade, ao que aludiremos deseguido. 

No tocante á combatividade, debemos destacar as empaca-
doras do porto pesqueiro coruñés organizadas primeiro como 
sindicato e logo como sección do SIP, que protagonizaron du-
rante máis de dez meses entre 1934 e 1935 un encirrado con-
flito polo despedimento de 19 compañeiras, provocado tras a 
súa negativa á pretensión da patronal do porto de incumprir o 
descanso dominical.88 Fóra da Coruña, cómpre salientar tamén 
o bulir das súas compañeiras de Vigo e Marín, inseridas nos 
seus respectivos sindicatos de industria pesqueira. Daquela, as 
manipuladoras de peixe dos peiraos do Berbés e de Bouzas pa-
garon un prezo ben caro pola súa solidariedade cos mariñeiros 

86 Solidaridad Obrera, 21/7/1934.
87 Pereira, D., op. cit., 1994.
88 Documentación da Sección Empacadoras do SIP coruñés datada o 16/5/1935, depositada 
no AHN, Expedientes Policiais H-13643, anos 1931-1936.
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durante a folga das parellas de Bouzas, pois, andando o ano 
1932, cando menos 400 delas foron despedidas por se negar a 
empacar a pescada procedente das embarcacións tripuladas por 
crebafolgas;89 a esixencia da súa readmisión deu lugar a multi-
tude de boicots e pequenas lideiras cos exportadores vigueses 
no derradeiro ano republicano. 

Dende logo, fóra das mobilizacións locais das pescantinas 
de Ribeira, Cariño, Celeiro, A Coruña, Aldán e Cangas no de-
valo da República, o conflito que concitou unha participación 
máis xeneralizada das mulleres afiliadas á CNT en Galicia foi o 
derivado da implantación no outono de 1931 e a instancias do 
ministro de Traballo, Francisco Largo Caballero, do antedito 
seguro de maternidade. A imaxe e semellanza doutros países 
europeos, o devandito seguro concedía diversas prestacións ás 
mulleres traballadoras en activo que desen á luz, previo des-
conto por parte dos empresarios da cota pertencente ás opera-
rias e o seu ingreso trimestral, xunto coa cota empresarial, na 
Caja Regional de Pensiones. E aquí estaba o problema, posto 
que as mulleres que cobraban entre 2 e 3,50 pesetas, como as 
pescantinas ou as empacadoras de peixe, estaban no umbral da 
subsistencia contando coa totalidade dos ingresos familiares e 
non podían admitir de bo grao ningún recorte dos seus xornais. 
Ademais, a incidencia da cota do seguro agravábase no caso de 
traballos descontinuos como o das fábricas de conservas e sal-
gaduras, xa que a contribución das operarias seguía pagándoa 
o patrón no caso daquelas eventuais que deixaban de traballar 
e, logo, cando retornaban ás actividades se lles descontaban os 
atrasos dos seus xornais que, desta maneira, minguaban a ollos 
vistos. Por se fose pouco, as pescantinas solteiras que abando-
naban as fábricas tras contraer matrimonio perdían o importe 

89 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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das cotas pagadas con anterioridade, sen ter dereito a ningunha 
prestación cando daban a luz.90 Por iso, o descontento aboiou, 
sobre todo, nas mulleres do mar.

A CNT recolleu o malestar e tratou o tema no seu Comité 
Nacional, que rexeitou calquera recorte nos ingresos das mulle-
res traballadoras e o carácter obrigatorio do seguro, apostando 
por entenderse directamente cos empresarios mediante mutuali-
dades voluntarias; pola contra, a UGT apoiou a xestión de Largo 
Caballero e enfrontouse a calquera mobilización contra da apli-
cación da medida. Como resultante, estouparon senllas folgas 
xerais en Alcoi e Zaragoza, onde as mulleres se negaron a cobrar 
os xornais se os empresarios facían o desconto preceptivo.

En Galicia, a revolta das máis de 4.000 pescantinas vigue-
sas no derradeiro mes de 1931 acompañou o movemento que 
implicou a totalidade do proletariado feminino coruñés, agás 
as cigarreiras de Unión Tabacalera que aplaudiron a xestión de 
Largo Caballero. En Vigo, malia non estar afiliadas á CNT, as 
pescantinas integradas na autónoma e maioritaria Unión de 
los Trabajadores de las Fábricas de Conservas de la Ría de Vigo 
abriron camiño con manifestacións multitudinarias e mesmo 
un paro total da industria co Nadal ás portas; non obstante, o 
outro sindicato con afiliación nas pescantinas, a minoritaria 
Sociedad de Conserveros y Conserveras La Invencible, integra-
da na UGT, non secundou a convocatoria. En calquera caso, a 
tensión imperante aconsellou á patronal conserveira, represen-
tada na Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo 
e presidida polo fabricante José Ramón Curbera Fernández, 
solicitar do Goberno a retirada do seguro e a súa substitución 
por outro de enfermidade, válido para todas as operarias sen 
excepción.91

90 Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003.
91 El Pueblo Gallego, 23 e 25/12/1931.
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Mentres, na Coruña estábase a producir un proceso sin-
gular. Dende novembro de 1931 o voceiro Solidaridad Obre-
ra aplicouse en informar da axitación existente nos medios 
confederais da cidade respecto do seguro de maternidade.  
A comezos, un pleno de delegados e directivas da Federación 
Local Obrera, decidiu convocar unha «asamblea magna de 
compañeras, para que estas resuelvan si pagan o no el Seguro de 
Maternidad».92 Unha semana máis tarde, José Villaverde, José 
Moreno e José Láuzara, daban en quecer o ambiente nun mul-
titudinario mitin no teatro Rosalía Castro, cheo de «rostros fe-
meninos en palcos y proscenios, que manifiestan el interés que en 
las mujeres despiertan los problemas que se debaten».93 A devandita 
asemblea celebrouse o 12 de decembro, con asistencia de nume-
rosas operarias coruñesas, que acordaron por maioría rexeitar o 
seguro e delegar no comité da FLO as xestións diante do gober-
nador civil para que o Executivo aprazase a súa vixencia.

Xa metidos de cheo no Nadal, os patróns declararon que 
estaban dispostos a descontar de xeito inmediato as cotizacións 
dos xornais das operarias, ao tempo que as negociacións entre 
unha comisión mixta de obreiros e obreiras da FLO e a patronal 
non chegaban a ningures, posto que as sindicalistas ameazaron 
con non aceptar no día de cobro do fin de semana os xornais 
devengados.94 Na fin de ano tivo lugar outra masiva asemblea 
de mulleres afiliadas á CNT coruñesa para decidir as medidas 
que habería que tomar se os patróns, inducidos polo Goberno, 
procedían a efectuar os descontos: no comicio, presidido signi-
ficativamente por un dos directivos da FLO, Emilio Fernández 
Cordal, o propio secretario da CRG, José Villaverde, informou 
das resolucións do Pleno da CNT relativas ao seguro e da si-

92 Solidaridad Obrera, A Coruña, 5/11/1931.
93 Solidaridad Obrera, 12/11/1931.
94 El Pueblo Gallego, 27/12/1931.
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tuación da folga en Zaragoza, que duraba xa cinco semanas. 
Deseguido, deu a palabra ás asistentes, posto que «la decisión y 
las normas a seguir son de la competencia de las propias mujeres», 
que, tras rexeitar de novo por aclamación o seguro, decidiron 
negarse a admitir os xornais e organizar a resposta industria 
por industria, até chegar á paralización conxunta de todos os 
ramos da produción implicados. 

Daquela, o tratamento da noticia por parte da «Soli» trans-
mitía un certo paternalismo, revelador de que a desigualdade de 
sexos no interior do sindicato non era cousa do pasado: o pro-
tagonismo personalizado na asemblea era dos homes (Cordal, 
Villaverde) que interviñan de xeito ponderado e transmitían 
informacións relevantes, mentres que as mulleres, anónimas, 
debruzadas no debate utilizaban «argumentos viscerais»...95 
Unha semana despois, o Pleno da FLO resolvía apoiar as afilia-
das e declarar a folga xeral na cidade se a patronal continuaba 
coas súas pretensións, conscientes de que para isto interesaba 
unha postura solidaria da CRG.96 Aos poucos, comezaron a se 
declarar en folga as pescantinas, as salgadoras e as tecedeiras, 
mentres que as misteiras, aínda rexeitando os descontos, acep-
taron os xornais sen prexuízo de xestionar no futuro a nulidade 
daqueles diante da arrendataria da Fábrica de Cerillas, por ser 
a industria de carácter estatal...97

O resto xa é máis coñecido: no medio dunha forte polé-
mica entre os partidarios da folga xeral inmediata e indefinida 
e os que pretendían agardar a reacción do resto da CRG, a FLO 
da Coruña decantouse do lado máis radical a contragusto da 
dirección local e dos compoñentes do Comité da CRG. A fol-
ga durou setenta e dúas horas a partir do día 20 de xaneiro de 

95 Solidaridad Obrera, 2/1/1932.
96 Solidaridad Obrera, 9/1/1932.
97 El Pueblo Gallego, 9/1/1932.
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1932, tempo no que se produciron graves incidentes á saída das 
operarias que seguiron a traballar na Fábrica de Tabacos, pois 
a Garda de Asalto cargou contra a multitude que increpaba as 
tabaqueiras co resultado dun morto e varios feridos. Os sucesos 
provocaron unha folga de solidariedade de vinte e catro horas en 
Santiago e demais localidades con implantación cenetista, agás 
Ferrol e Vigo, onde os socialistas fixeron oídos xordos á convo-
catoria confederal.98 En Vilagarcía, por exemplo, a intervención 
das mulleres das fábricas de conservas e de salgadura resultou 
decisiva na folga xeral de corenta e oito horas que se declarou na 
vila, debido aos seus métodos expeditivos:

Pudo haberse desarrollado el día de hoy sin incidentes, pero 
el elemento femenino, el más soliviantado, puso su nota de 
violencia en el conflicto negándose terminantemente al su-
ministro de leche, consintiendo no obstante la destinada a 
enfermos.99

Quizais como nunca antes acontecera, a muller traballado-
ra integrada na CNT coruñesa, sinaladamente as mulleres do 
mar, tomou naqueles días un protagonismo global, sobardan-
do a división por oficio ou actividade. Partindo dunha clara 
conciencia da súa desfavorable condición, defendeu as súas rei-
vindicacións decidindo en asembleas, participando en comi-
sións negociadoras e desenvolvendo un papel activo e determi-
nante nunha acción societaria tan extrema como un paro xeral. 
A tutela dos cadros masculinos da confederación respecto da 
acción societaria feminina continuaba a ser, non obstante, algo 
notorio e admitido por todos e todas.

98 Pereira, D., op. cit., 1994.
99 El Pueblo Gallego, 25/1/1932.
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Ao cabo, malia as mobilizacións, o seguro de maternidad 
continuou a se aplicar. Andando o tempo e quizais motivado 
pola moderada mellora do nivel de vida das mulleres traballa-
doras en Galicia durante a República, houbo colectivos sindi-
cais integrados na CNT, caso da Sección de Empacadoras de 
Pescado do SIP de Vigo-Bouzas, que reclamaron os beneficios 
do seguro e a inscrición das súas afiliadas na Caja Regional de 
Pensiones.100

Coda republicana
Aínda coa súa especial traxectoria e cunha autonomía or-

ganizativa e reivindicativa practicamente total, os mariñeiros 
da CRG incorporáronse plenamente á dinámica do proletaria-
do sindicado en terra. Na FRGIP participaba un bo número 
de experimentados cadros sindicais, provenientes na súa in-
mensa maioría do mundo do mar.101 A formación societaria 
destes traballadores non só sostivo os sindicatos mariñeiros 
nunha etapa onde a conflitividade na pesca acadou cotas ini-
maxinables até agora, senón que, asemade, xogou un papel so-
branceiro no visible pragmatismo da estratexia predominante 
na CRG; velaí sen ir máis lonxe a decisión arredor das Alianzas 
Obreiras, que servirá de precedente á que tres meses máis tar-
de adoptará a CRG no seu congreso celebrado en Ourense en 
nadal de 1935.102

Neste tempo da II República, comparando os datos descri-
tos verbo da afiliación aos pósitos cara a 1935 e a implantación 
da FRGIP, por vez primeira na nosa historia contemporánea é 
indubidable que o sindicalismo de clase no mar acada maiores 
proporcións numéricas e, por riba diso, maior influencia social 

100 Ver Muñoz Abeledo, L., op. cit., 2003 e Solidaridad, A Coruña, 28/9/1935.
101 Pereira, D., op. cit., 1992.
102 Pereira, D., op. cit., 1994.
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que o asociacionismo mixto, representado polos pósitos e as 
tradicionais sociedades mixtas de pescadores, xa practicamen-
te substituídas por aqueles. O panorama que se nos presenta 
cando remata o período é, de maneira un chisco sorprendente 
para un universo marítimo tan variado e disperso por 65 portos 
pesqueiros espallados pola beiramar dun país periférico, o dun 
sector, o da industria pesqueira e de transformación do peixe, 
pioneiro en todo o litoral peninsular canto á consolidación das 
distintas identidades contrapostas en conflito e por conseguinte 
masivamente organizado, tanto no segmento patronal coma no 
que atinxe ás traballadoras e traballadores do mar: neste último 
segmento, se á afiliación dos sindicatos de clase na pesca lle 
engadimos a dos pósitos e outras sociedades mariñeiras, con-
cluiremos que máis do 40% das persoas empregadas no sector 
pesqueiro estaban asociadas.

Daquela, as mobilizacións mariñeiras artelladas polos sindi-
catos de clase implicaron a diversas capas cidadás fóra dos pro-
pios mariñeiros. O porto de Vigo foi escenario dos pulsos máis 
enfoscados entre traballadores do mar e armadores; ambos os 
dous sectores, organizados, cohesionados e conscientes dos seus 
intereses, polarizaron ao seu redor o conxunto da sociedade vi-
guesa. A intensa conflitividade que desemboca na folga das pa-
rellas de Bouzas e o lock-out pesqueiro do segundo semestre do 
ano 1932 parece un banco de probas onde os movementos dos 
diferentes grupos sociais son todo un modelo da loita de clases 
na Galicia moderna.103 Este episodio, no que a CNT viguesa tras 
catro meses de amarre decide, en troques de declarar folga xeral, 
repartir por Galicia adiante os fillos dos folguistas nas casas de fa-
milias solidarias de todas as ideoloxías e clases sociais, parécenos 
exemplar do carácter resistente e pragmático das organizacións 

103 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990. Tamén, Bozzo, A., Los partidos políticos y la Autonomía 
de Galicia, Akal, Madrid, 1976.



— 207 —

proletarias galaicas.104 Esta polarización, que se repetirá a partir 
de 1932 en localidades como Cariño, Celeiro-Viveiro, Cangas, 
Ribeira, Marín e, sobre todo, Moaña, proba que, cando estoupa 
a Guerra Civil, o sindicalismo mariñeiro de clase maioritaria-
mente agrupado na CRG-CNT era unha forza social de primeira 
magnitude nas cidades e vilas costeiras galegas. 

A Fronte Popular, xa que logo, recoñeceu a importancia 
política do sector dirixindo (en galego) parte da súa campaña 
de propaganda aos traballadores e traballadoras do mar. Así, 
nos carteis e nas follas voandeiras da esquerda afirmábase que a 
dereita era inimiga dos pescadores, das pescantinas e das maris-
cadoras, porque provocaban a creba das exportacións das con-
servas e o baixo prezo da sardiña, porque pretendían privatizar 
os criadeiros de marisco e, ao cabo, porque non tiñan empacho 
para adxudicar millóns de pesetas á nobreza, ás compañías de 
camiños de ferro e aos «tripeiros», mais non había unha chica 
para os portos de refuxio.

Ademais da susodita implantación anarcosindicalista, cóm-
pre sinalar que a UGT conservou tamén algúns redutos de certa 
importancia en vilas e localidades mariñeiras, tal que a Sociedad 
Obrera y de Oficios Varios La Defensa de Palmeira (Ribeira), a 
Sociedad de Oficios Varios da Illa de Arousa, a Unión de Traba-
jadores de Mar y Tierra de Muros, a Sociedad de Oficios Varios 
de Muxía, o Sindicato de Oficios Varios de Fisterra, La Fraterni-
dad Sociedad de Pequeños Agricultores, Trabajadores de la Tier-
ra y Oficios Varios de Caamouco-Redes, a sociedade Progreso 
Marítimo de Coruxo, a Sociedad de Marineros El Despertar de 
Corme e outros pequenos colectivos de mariñeiros e mariscado-
ras en Boiro, Redondela, A Pobra do Caramiñal, Esteiro (Mu-
ros), Arcade (Soutomaior), Campelo (Poio) e Lourizán (Ponte-

104 Pereira, D., op. cit., 2002.
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vedra). No caso de Coruxo, os Estatutos do Progreso Marítimo 
eran tallantes na reivindicación do seu ideario e da formulación 
partidaria socialista, posto que no seu artigo 4º recollían que:

En el orden político societario el Progreso Marítimo de Corujo 
actuará de acuerdo con el credo Socialista, aceptando por su 
consiguiente (sic) el programa mínimo de este partido.105

Ademais, a UGT galaica contou nas súas listaxes coas socie-
dades de Patrones de Cabotaje, Habilitados y Fogoneros de Ri-
beira, Marín, Vilagarcía e Vigo.106 Nos casos de Vigo e Marín, 
localidades onde unha minoría de mariñeiros tamén ostentou 
o carné da central socialista, a integración produciuse logo de 
senllas escisións dos respectivos SIP a resultas do fracaso da fol-
ga das parellas de Bouzas (1932) e do lock-out provocado polos 
armadores de Marín (1933), respectivamente. 

Con todos estes vimbios, a UGT tentou artellar unha fede-
ración dos traballadores do mar en Galicia, ao abeiro da devan-
dita Federación del Transporte, Pesca e Industrias Marítimas 
de España, aproveitando o difícil transo que atravesou a FRGIP 
durante o ano 1933; así, no Pleno da FRGIP celebrado no outo-
no de 1935, Manuel Fandiño aludía á tentativa deste xeito: 

Señala que alguna otra Federación, con finalidades sospecho-
sas, quiso organizarse frente a la nuestra, pero murió al querer 
nacer, falta de ambiente, voluntad y perseverancia, esencia y 
vida de toda buena obra.107

105 Reglamento de la Sociedad Progreso Marítimo de Corujo, Imprenta de Celestino Peón, 
Pontevedra, 1934.
106 Ver Circular da Federación del Transporte, Pesca e Industrias Marítimas de España, datada 
o 11/4/1933, carpeta 1121, atado 350, serie Madrid, Archivo Histórico Nacional, sección 
Guerra Civil, Salamanca.
107 Ver Solidaridad, 5/10/1935. 
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De feito, a Federación del Transporte uxetista tiña pen-
sado realizar unha xira «por los puertos pesqueros de Galicia y 
Cantabria, a los que se les va a dedicar especial atención», duran-
te a primavera de 1933. O primeiro, e único, resultado des-
ta estratexia foi a creación en xuño de 1934 dunha efémera 
Federación Provincial de Industrias Marítimas y Derivados, 
constituída polo Sindicato de Tabajadores de las Fábricas de 
Conservas de la Ría de Vigo, «La Invencible» (UGT), os Empa-
cadores de Pescado (UGT), a Sociedad de Construcción Naval 
(UGT), e a Unión Metalúrgica (UGT), xunto cos colectivos 
escindidos da central anarcosindicalista nos portos ponteve-
dreses devanditos, incluídas a Sociedad General de Cargadores 
y Descargadores de Carbones, Sales y Similares, así como a 
Sociedad de Constructores de Muelles, afastados da CNT olí-
vica nos anos 1930 e 1932, respectivamente. Ao cabo, a ten-
tativa non callou, retornando algunhas daquelas agrupacións 
á Confederación no devalo da República, de maneira que a  
FRGIP continuou a ser a única organización mariñeira que ac-
tuou no conxunto galego, malia que xa na Fronte Popular a ve-
terana sociedade El Adelanto Marinero de Bueu, que daquela 
contaba con 500 asociados, parece estar dirixida por un fato de 
mariñeiros novos de ideario socialista. 

Tamén foi patente o aumento da influencia comunista 
dentro ou fóra da FRGIP ao longo da República, polo que o 
PCE tirou rendibilidade da súa decidida intervención dende 
outubro de 1934 a prol das Alianzas Obreiras e do desgaste dos 
anarcosindicalistas nalgunhas localidades como Ares, Cedeira, 
Mugardos, O Grove, Vilaxoán ou Teis. O PCE tentou, así mes-
mo, orientar o nutrido sindicato autónomo rotulado Unión de 
los Trabajadores de las Fábricas de Conservas de la Ría de Vigo 
que, cos seus cinco milleiros de afilados e afiliadas en 1932, 
dominaba o sector da conserva en detrimento da uxetista So-
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ciedad de Conserveros y Conserveras La Invencible de Vigo, 
que xuntaba 600 afiliados e afiliadas en 1933. Por certo, que o 
colectivo autónomo non cumpriu coas súas obrigas solidarias 
durante o conflito das parellas de Bouzas, tal e como debeu 
recoñecer documentalmente máis tarde no devandito pleno da 
FRGIP, celebrado no outono de 1935.108

No que atinxe ao asociacionismo mixto, continuou osten-
tando a supremacía en portos pequenos onde predominaba a 
pesca tradicional; mais, como xa apuntamos con anteriorida-
de, as correntes proletarias comezaron a disputar tamén este 
terreo, aproveitando a proliferación de motoras sardiñeiras 
cuxas dotacións adoitaban estar asociadas, mentres que os tri-
pulantes das lanchas, dornas, gamelas e botes participaban nos 
pósitos.109

O acontecido en Cambados é ben ilustrativo destas mu-
danzas; alí, na repousada vila de Cabanillas que servira de ber-
ce ao primeiro pósito de todo o litoral hispano, deuse a insólita 
circunstancia de que o secretario do Sindicato de Industria Pes-
quera cenetista, Antonio Chaves del Río, presidira o Pósito de 
Pescadores local dende finais de 1935. Chaves distinguírase nas 
mobilizacións acontecidas na ría de Arousa co gallo da depre-
ciación da sardiña poucos meses máis tarde. Home xa maduro, 
afeito ao traballo societario dende que estivera embarcado nas 
parellas de arrastre con base no porto de Xixón, Chaves era 
patrón no barco propiedade dos exportadores cambadeses Joa-
quín Aguiño e Salvador González o Chuvias, dedicado á pesca 
da sardiña. Naquel intre de conflito, e no medio dunha forte 
polémica, Chaves tentou que o organismo tomase partido no 

108 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990 e Solidaridad, 12/10/1935. 
109 Sabedor das mudanzas que se estaban a producir en moitos portos, José Villaverde apostou 
nalgún intre coa lucidez que o caracterizaba por reconverter os pósitos en centros de acción 
sindical, divulgando a propaganda societaria no seu interior. Ver CNT, Madrid, 15/9/1933.
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asunto, o que non foi do agrado dunha parte dos asociados ao 
pósito de pescadores cambadés.110

E non ficaron as cousas aí: o daquela presidente da Fede-
ración Gallega de Pósitos, José Costa Alonso, relatou nas súas 
Memorias o recibimento hostil de que foi obxecto no pósito 
daquela localidade maioritariamente conservadora, cando lle 
tocou facer, xunto co marqués de Valtierra, propaganda da 
CEDA durante a derradeira campaña electoral da República.111 

Fóra da pesca, a CNT tamén contou en Galicia con poten-
tes sindicatos do transporte marítimo, onde estaban integrados 
tanto os mariñeiros da pequena cabotaxe entre rías, coma os 
mariños mercantes; entre eles destacaban o nutrido Sindicato 
Único del Transporte Marítimo de Vigo (máis de 500 afilia-
dos na Fronte Popular), o de Ferrol (250 en 1936), a Unión 
Marítima de Fene (entre 105 e 180 asociados na República), 
a Unión Marítima de Pontecesures (180 cotizantes en 1932), 
as homónimas de Neda (22 afiliados en 1933) e Vilalonga 
(Sanxenxo), o Sindicato de Transporte Marítimo de Vilagarcía 
(118 socios en 1936), e a CNT coruñesa cuxa Federación Local 
incorporaba un combativo Sindicato del Ramo del Transporte 
que sumaba tanto traballadores de terra (estibadores, choferes) 
coma de mar (mariñeiros, boteiros). Neste apartado, tamén a 
UGT acolleu relevantes sindicatos en Domaio (Moaña), San 
Adrián de Cobres (Vilaboa) ou San Cibrao, ademais do xa si-

110 Pereira, D., op. cit., 1998. Un exemplo da presenza de libertarios nos pósitos, atopámolo 
en Cangas. Alí, o que sería fundador en 1936 do Grupo de Propaganda y Acción Social 
Mar y Tierra, Rufino Miranda, exerceu como secretario do pósito local durante o primeiro 
bienio republicano. Ver Dasairas Valsa, X., Memorias da II República en Cangas, Sada, 2002; 
tamén Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. E outro caso sería o de 
Andrés Cordero Berastegui, que exerceu a presidencia do pósito de pescadores El Progreso 
de Vigo no devalo da Ditadura de Primo, para despois significarse no SIP de Vigo e Bouzas 
durante a etapa republicana; debemos esta información ao paciente labor de pescuda do 
noso compañeiro Víctor Oia.
111 Costa Alonso, J., Santos Castroviejo, I. e Rúa Costa, X. L., op. cit., 2000.
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nalado no caso dos patróns de cabotaxe, maquinistas e foguei-
ros en Marín, Vigo, Vilagarcía ou Ribeira. 

Cabe engadir, por último, que neste sector se desenvol-
veron interesantes experiencias unitarias, como a sociedade 
Protección Mutua de Mugardos, que xestionou de maneira 
cooperativa o transporte de viaxeiros entre aquela vila e Ferrol 
durante toda a República, para o que empregou unha moto-
ra coñecida popularmente como a «lancha obreira», enfeitada 
coas cores republicanas e que levou o significativo rótulo de 
Siempre Adelante.112

En definitiva, cando estoupa a Guerra Civil, o arrecho aso-
ciacionismo de clase desenvolvido no litoral galaico amosaba 
ás claras que as simpatías da xente de mar do noso país estaban 
de xeito abrumador (con todas as críticas que se queira, pro-
cedentes maioritariamente das ringleiras anarcosindicalistas) a 
prol do réxime xurdido o 14 de abril de 1931.

Dito coas palabras dun pescador de Pontedeume, na beira-
mar «reinaba a República».

112 Máiz Vázquez, B., As embarcacións de pasaxe das rías galegas, Xerais, Vigo, 2000.



IV. O TRINTXERPE REPUBLICANO:  
MARIÑEIROS GALEGOS NA «MECA  

DO SOVIET ROJO» EN EUSKADI1

1 Unha primeira versión deste capítulo publicouse en Pereira, D., op. cit., 2005.
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Veño, meu fillo, dun país sinxelo
de homes a cada paso soñadores,
criaturas de man encalecida
e a peito aberto,
homes de mar que esculcan horizontes,
labregos investidos pola melancolía.

(«Canto de anguria e de esperanza  
para arrola-lo meu neno»,  

Avilés de Taramancos)

Xénese da pesca industrial en Pasaia
Logo da I Guerra Mundial e até ben entrada a Repúbli-

ca, o acelerado desenvolvemento da pesca industrial tanto 
no Cantábrico coma no litoral sur Atlántico, debido quer ao 
seu rápido acceso a ricos caladoiros e farturentos mercados, 
quer a estratexias dos armadores que xogaban coas diversas 
condicións sociolaborais existentes nos distintos portos, deu 
lugar ao desprazamento de moitos mariñeiros galegos a loca-
lidades tanto do norte, como Xixón, Santander, Erandio e, 
sobre todo, Pasaia, coma do sur, caso de Ayamonte, Huelva, 
Algeciras, Málaga, Sevilla e, máis que nada, Cádiz. Daquela, 
comezaron a se constituír naqueles lugares colonias de pesca-
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dores galegos, algunhas delas permanentes e sustentables até 
hai ben pouco.

Imos falar un chisco agora de Pasaia,2 localidade guipus-
coana próxima a Donostia que, a partir da Gran Guerra, subs-
tituíu á capital provincial como escenario dunha industria pes-
queira en acelerado desenvolvemento que, en dúas décadas, xa 
competía con Vigo para ser o maior porto pesqueiro do Estado 
español e un dos primeiros de Europa.3 Coa particularidade de 
que a frota de maior porte e tonelaxe dedicada ao arrastre de 
altura recalaba, non na dársena do Berbés, senón nos recen-
tes peiraos da Herrera, xestionados en Pasai San Pedro pola 
sociedade Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca S.A., a 
primeira destas características que se artellou, no ano 1919, 
na beiramar española. A maiores, en 1927 vai comezar a súa 
andaina nos labores extractivos a principal empresa dedicada á 
pesca do bacallau no Estado español, a PYSBE, con domicilio, 
peiraos e factoría na outra banda da ría, no barrio Biscaia de 
Pasai Donibane, a carón do peirao da MEIPI que tamén recibía 
as parellas que procuraban a pescada nos bancos de La Roche-
lle, o Petit Sole e o Grand Sole.4 Por xunto, 127 bous e parellas 
de arrastre e 6 grandes trawlers bacallaeiros que superaban as 
1.000 TRB, aos que habería que engadir os arrastreiros proce-
dentes de Xixón ou de Vigo-Bouzas que recalaban temporal-
mente no porto, compuñan a frota industrial pasaitarra á altu-
ra de 1935; unha frota que tripulaban arredor de 2.500-3.000 

2 Até arredor do ano 1910, o Concello de Pasaia estaba composto por tres distritos ben 
diferenciados, situados en diferentes lugares da súa enguedellada ría: Pasai San Pedro, Pasai 
Antxo e Pasai Donibane (San Xoán). A partir de entón, o poboado de Trintxerpe comezou a 
se edificar nun territorio de marismas e monte baixo, colindante con Pasai San Pedro.
3 Ver Colectivo Xerminal, op. cit., 1990. No ano 1918, en Pasai San Pedro e Pasai Donibane 
amarraban por xunto tan só 13 vapores e 11 traiñeiras, por 20 vapores e 16 traiñeiras que 
tiñan o peirao de Donostia como porto base; ver Boletín de Pescas, agosto-setembro 1918.
4 Barkham Huxley, M. e López Losa, E., «Pasajes, puerto pesquero», en AA.VV., Pasaia. Me-
moria histórica y perspectivas de futuro, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1999.
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mariñeiros, fogueiros e patróns, acompañados como mínimo 
por outros 500 homes e mulleres debruzados nos traballos en 
terra: redeiros, peixaría, carga e descarga, secadoiros...5

Todo iso apareceu case da nada nun período de vinte anos, 
entre 1916 e 1936, nos que a demanda de persoal para tripular 
os barcos foi continua por parte dos armadores, que preferiron 
contratar a nutrida man de obra barata, afeita ao mar dende 
idade temperá e ben disciplinada que atopaban nas rías ga-
legas, antes que facelo na pesca artesanal do País Vasco, pois 
os arrantzales e as súas persistentes confrarías acotío foron re-
fractarios aos novos e destrutivos sistemas de pesca.6 Velaí a 
descrición dos inicios daquela poboación inmigrante, maiori-
tariamente de orixe galaica:

Uno de los principales promotores de aquella decisión fue, pre-
cisamente, el armador y empresario Francisco Andonaegui, 
quien, personalmente, se trasladó hasta tierras gallegas, y más 
concretamente hacia los municipios de Santa Uxía de Ribei-
ra, Pobra do Caramiñal, Corrubedo y Corme, con el fin de 
contratar un numeroso grupo de jóvenes pescadores gallegos, 
que llegaron a ser la base de aquella nueva comunidad, que 
comenzaría a instalarse en las viviendas que se fueron edifi-
cando en los alrededores del caserío Trintxer.7

5 Ver El Avance Marino, nº 3, xaneiro de 1936. Outras fontes sinalan que, en 1936, tiñan 
Pasaia como porto base 160 barcos de pesca industrial, pertencentes a 52 armadores daquel 
porto e a outros catro de Zumaia, Xixón e Vigo-Bouzas. Desglosadas por tipos, estas embar-
cacións eran: 6 bacalloeiros dunhas 1.200 toneladas, 20 bous de entre 140 e 300 toneladas, 
82 parellas de vapor e 34 de motor de 30 a 150 toneladas e 18 bacas e parellas soltas de me-
nos de 100 toneladas. Ver Pardo, J., «La flota de arrastre de Pasajes durante la guerra civil», 
en Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 
1999. A revista ilustrada Nuevo Mundo editada en Madrid, no seu número do 19 de xuño 
de 1931, cifraba a frota industrial de Pasaia en 150 vapores, pertencentes a medio centenar 
de armadores e tripulados por 3.000 mariñeiros. 
6 Barkham Huxley, M e López Losa, E., op. cit., 1999.
7 Portugal Arteaga, X., Pasaia 1931-1939. La memoria de los vencidos, Pasaiako Udala, 2007.
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O devandito Andonaegui tiña tamén bos contactos na ría 
de Muros e Noia, caso da familia Romaní, coñecidos fabrican-
tes e armadores de Muros; de feito, será notoria a presenza en 
Trintxerpe de mariñeiros procedentes do Porto do Son.8

Deste xeito, fóra dalgúns guipuscoanos do interior e dos 
pequenos colectivos de mariñeiros procedentes doutros portos 
do Cantábrico, a gran maioría das tripulacións dos bous e pa-
rellas de arrastreiros estivo composta por mariñeiros galegos, 
na súa maioría das Rías Baixas pero tamén con moi importante 
representación de portos norteños como Corme. Velaí o teste-
muño da revista ilustrada Nuevo Mundo, significativo da dura 
condición das familias dos pescadores e da solidariedade diante 
da adversidade existente na colonia de orixe galega:

Pero en Pasajes se da un caso curioso: la flota pesquera, creado-
ra de una de las mayores riquezas guipuzcoanas, está servida 
por gallegos. En Pasajes hay una colonia de dos mil pescadores 
gallegos de los 3.000 que sirven las 150 embarcaciones de la 
flota. En esta colonia hay infinidad de viúdas y huérfanas 
que perdieron a sus maridos o hijos, y no volvieron a su tierra. 
Eran socorridas por los paisanos que las dan a lavar la ropa, 
se alojan de huéspedes en sus casas, etcétera. Y en esta colonia 
abundan los pescadores de Corme, ese pueblecito gallego que 
al cabo del año da un contingente tan crecido entre las víc-
timas del mar. Es raro que haya un accidente en el que no 
figure el nombre de pescadores de Corme.9 

8 Ver Romaní, A., A revolución tecnolóxica na industria salgadeira de Galicia, Unipro Edito-
rial, Pontevedra, 1991.
9 Artigo de Daniel R. Antiguedad, titulado «Cuatro millones de pesetas en el fondo del 
mar», publicado en Revista Popular Ilustrada Nuevo Mundo, Madrid, 19/6/1931. Debemos 
o acceso a esta información ao historiador Eliseo Fernández, con quen compartimos tantos 
traballos.
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No tocante á composición das dotacións, algo semellante 
aconteceu cos bacallaeiros da PYSBE, aínda que neles a por-
centaxe de tripulantes vascos era equivalente á de galegos; a 
distribución, non obstante, dicíao todo: os vascos ocupaban, 
máis que nada, os postos de mando (capitáns, pilotos, contra-
mestres...), mentres que os galegos en boa medida achantaban 
cos oficios de fogueiros, paleiros, redeiros, tronchadores ou 
salgadores. Neste caso, tamén abundaron os mariñeiros pro-
cedentes da ría de Ferrol e de todos os portos da península do 
Barbanza.

Xorde o Trintxerpe, galaico e proletario
De maneira acelerada, as poucas ducias de familias que 

habitaban aquel terreo inculto a comezos do século XX xa se 
converteran na altura da Guerra Civil en preto de cinco mil 
habitantes, amoreados de maneira precaria nun semi-caos ur-
banístico inzado de bares con resonancias galaicas, sen viven-
das dignas e con todo tipo de problemas de salubridade. Pó-
dese dicir, xa que logo, que a gran maioría da poboación que 
vivía exclusivamente das faenas pesqueiras e tiña orixe galega 
sumaba á explotación e á inseguridade que sufría a comezos 
dos anos vinte a bordo dos barcos pesqueiros e que ninguén 
(prensa nacionalista de dereitas, incluída) se tomaba o traballo 
de negar, o abandono no que as diversas administracións os 
mantiñan. Ademais, e por se fose pouco, o xornalismo confe-
sional donostiarra enfatizaba que aquela era «tierra pagana» sen 
evanxelizar, que adoecía de igrexa parroquial propiamente dita 
e presentaba unha ínfima taxa do 7% de asistentes ao precepto 
dominical.10

10 Ver o periódico católico-nacionalista El Día, Donostia, 12/1/1936; tamén Orejas, J. I., 
«Breve historia del Sindicato de la Pesca de CNT ‘El Avance Marino’ de Trincherpe-Pasajes 
de San Pedro. Guipúzcoa», en CNT, nº 184-185, xullo-agosto 1995.
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Se cadra paralelamente á reputación de ateísmo con que a 
xente de igrexa, que tanto abundaba na contorna, obsequiou 
de xeito máis ou menos merecido a aquela comunidade che-
gada de ben lonxe, íase desenvolvendo outro sambenito tanto 
ou máis aldraxante aos ollos da burguesía donostiarra, que non 
por nacionalista era menos clerical e dereitista: o de rojos, bol-
cheviques, anarquistas ou comunistoides, alleos aos hábitos e á 
idiosincrasia euscaldún. Uns roles, en definitiva, cos que pou-
cas veces se ten asociado aos galegos e galegas ao longo do seu 
devalar histórico.11 Nacía, pois, a quinta provincia galega cun 
apreciable arrecendo esquerdista, ácrata e proletario.

Quizais a primeira aprendizaxe, naqueles últimos tem-
pos da Ditadura de Primo de Rivera nos que o asociacionis-
mo mariñeiro de clase esmoreceu en Galicia, fora nos propios 
bacallaeiros da PYSBE, onde por veces embarcaban operarios 
socialistas residentes no interior do País Vasco; estes, afeitos a 
defender a súa dignidade como traballadores en terra, facían 
o propio no mar, servindo de exemplo a aqueles mariñeiros 
galegos educados na submisión.12 O caso é que, no ano 1930, 
en pleno goberno do xeneral Berenguer, un fato de traballa-
dores do mar no que se atopaban socialistas, anarquistas e co-
munistas iniciaron os trámites para constituír un sindicato de 
mariñeiros, enfrontándose dende a clandestinidade ao medo 
inducido nos tripulantes polos anos de mando en praza da pa-
tronal. Entre aqueles pioneiros estaba o galego Juan Méndez, 

11 Agás, quizais, nalgúns intres da emigración a América. No devalo do século XIX e no pri-
meiro terzo do XX, tamén no Brasil, en Uruguai ou na Arxentina, en determinadas ocasións 
os galegos foron sinónimo de xente «encrenqueira», teimuda e rebelde. Para Arxentina, ver 
Pérez Leira, L. (coord.), O Galego Soto. Líder da Patagonia Rebelde, Xerais, Vigo, 1998; no 
caso de Brasil, ver Corbacho Quintela, A., «A aculturaçâo dos galegos do Brasil: o vazio 
galeguista», Tese de Doutoramento inédita, Universidade de Santiago de Compostela, 2009.
12 Orejas, J. I., op. cit., 1995.
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que formaba parte dun grupo anarquista radicado naquel tem-
po en Pasaia, denominado Los Inesperados.13

Logo dalgunha propaganda realizada entre os tripulantes 
dos arrastreiros a cargo da Federación del Transporte, Pes-
ca e Industrias Marítimas de España da UGT na alborada 
republicana,14 a propia Federación Local de Sociedades Obre-
ras de San Sebastián, naquel intre aínda integrada na central 
socialista, avalou o nacemento do Sindicato de Industria Pes-
quera y sus derivados La Unión Marítima de Pasaia. Daque-
la, produciuse unha forte discusión entre os partidarios de se 
federar na UGT e os que preferían a adhesión á CNT, da que 
resultaron gañadores por unha pequena marxe os primeiros.15 
Aos poucos, a secretaría da agrupación vai ser asumida polo 
destacado militante comunista Juan Astigarrabía, futuro con-
selleiro de Obras Públicas do Goberno vasco en plena Gue-
rra Civil; mentres, o PCE comezaba a controlar aos poucos 
o comité da Federación Local donostiarra en detrimento dos 
cadros operarios socialistas.

Fins de abril de 1931: tal e como estaba a acontecer en Vigo, 
Xixón e noutros portos de pesca de altura, o sindicato presentou 
novas bases de traballo aos armadores representados na Asocia-
ción General de Armadores de Vapores de Pesca, pertencente á 
Asociación Gremial de Pasajes, para a súa discusión. Entre elas 
figuraban a solicitude de incremento dos xornais de 200 a 250 
pesetas/mes para os mariñeiros do Grand Sole, descanso equiva-
lente aos domingos que se faenaban no mar, aumento das do-
tacións nun mariñeiro e un fogueiro e unha xornada que non 
fose superior ás quince horas de traballo. Non era moito o que 

13 El Luchador, Barcelona, 18/9/1931. Debemos, máis unha vez, esta información ao noso 
compañeiro Eliseo Fernández.
14 Delgado Cendagortagalarza, A., op. cit., 1998.
15 Seguimos aquí o relato do devandito Juan Méndez, publicado en El Avance Marino, Pasaia, 
nº 3, xaneiro de 1936.
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se pedía, pero os armadores non cedían. Vexamos as impresións 
de Jesús Carballo Quiroga, un rapaz mariñeiro do Seixo-Marín, 
acabado de chegar a Pasaia no mesmo intre da folga:

Con estas bases se solucionaría el paro en Trincherpe, porque se 
podrían colocar cuatro hombres en cada pareja de barcos. En 
aquel tiempo cuando no había descanso, al llegar los barcos al 
muelle, los marineros tenían que descargar el pescado y, después, 
un marinero y un fogonero de guardia tenían que rellenar las 
carboneras, las neveras y los tanques de agua. El contramaestre 
era el que tenía que hacer todas las maniobras para ir de un sitio 
a otro. El depósito de carbón, estaba al lado mismo de la pesca-
dería, pero algunas veces había que atracar en los pontones, que 
eran unos grandes cascos de veleros antiguos que servían de de-
pósitos de carbón, y estaban fondeados en la mitad de la bahía, 
frente a la PYSBE. La fábrica de hielo estaba en Trincherpe, y 
en un camión llevaban las barras de hielo a la trituradora que 
estaba instalada en el muelle... Desde la trituradora, pasaba el 
hielo a la nevera de los barcos por medio de una canaleta, y allí, 
el marinero de guardia, lo iba estibando. Los marineros que 
les tocaba de guardia para hacer estas maniobras, no tenían 
tiempo para ir a tierra, ni siquiera para llevar la ropa sucia a la 
lavandera, a mi me ocurrió, y tuve que lavar la ropa a bordo... 
Aquellos años treinta, se conocen como los años de la esclavitud, 
por lo menos en lo que la pesca se refiere.16

Aos poucos, no 1 de maio, a folga de toda a frota dos arras-
treiros deu resposta ao rexeitamento patronal; os días pasan, a 

16 Memorias de Jesús Carballo Quiroga, nacido no ano 1914 no Seixo-Marín e actualmente 
veciño de Pasai San Pedro, escritas no ano 1987. 4 Tomos. Agradecemos a destempo ao 
finado Xabier Portugal Arteaga, ao cormelán-trintxerpetarra Manolo Irixoa e á familia de 
Jesús Carballo a consulta das devanditas Memorias.
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directiva vai a Madrid tratar con Largo Caballero sen éxito, o 
paro prolóngase...; algúns, como Jesús Carballo, retornan ás 
súas localidades de orixe e a fame fai a súa aparición. Os arma-
dores manobran: envían os seus ganchos ás vilas mariñeiras de 
Galicia (a Porto do Son, por exemplo), para recrutar mariñeiros 
inscritos nos pósitos sen lles advertir que van substituír os seus 
compañeiros parados; ademais, pretenden trasladar aparellos e 
equipamento a Getaria ou Ondarroa, onde algunhas parellas 
están dispostas a faenar tripuladas por crebafolgas. Cando os 
mariñeiros galegos acabados de contratar chegan a Pasaia, de-
cátanse da xogada e moitos viran as costas e volven de regreso 
ao pobo do que saíran enganados. 

Certa noite, a do 26 de maio, tras unha marcha en camións 
a Donostia na que se incautan aparellos dos barcos tripulados 
por crebafolgas, deteñen varios membros da directiva do sin-
dicato (entre eles Juan Méndez e o comunista Francisco Cabe-
zón, secretario e presidente, respectivamente) seica por queimar 
no monte aqueles efectos de pesca que estaban a piques de ser 
transportados a Ondarroa.17 Coma un lóstrego, Astigarrabía 
desprázase a San Sebastián e parlamenta co gobernador Ramón 
Aldasoro para ver de excarcerar os detidos; sen acordo, o mili-
tante comunista seica ameaza con liberalos pola forza.

Ao día seguinte, ao romper o día, mil cincocentas persoas, 
entre homes, mulleres e nenos agardan en Pasai San Pedro a 
que o gobernador militar xeneral Villa-Abrille Calivara parla-
mente con algúns dos concentrados. Logo de chamar tozudos 
aos galegos que alí son maioría, o militar retírase e os mani-
festantes diríxense ao Antxo, onde se lles xuntan outros tantos 

17 Entrevista de Manoel Irixoa, do Fato Daniel Castelao de Trintxerpe, con Teresa Suárez Va-
rela, natural de Corme e residente en Trintxerpe, viúva do patrón Manuel López Cousillas, 
tamén de Corme, directivo do Sindicato La Polar (UGT) de patróns e maquinistas; Trintxer-
pe, 24/1/1995. Agradecemos a Manolo Irixoa a súa consulta.
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veciños. Encabezan a marcha dúas pancartas; unha pedindo 
«Libertad para nuestros compañeros» e outra reclamando «Que-
remos pan para nuestros hijos»; entre Herrera e as cocheiras de 
tranvías de Donostia, sucesivos reténs de tropas cortan o tras-
fego de automóbiles e de transeúntes. No primeiro, o oficial 
ao mando da tropa (que xa leva a baioneta calada) non é quen 
de dar a orde de cargar contra as mulleres e os nenos que van 
diante e se infiltran entre os soldados por todos os currunchos, 
mentres o resto dos manifestantes vitorea os militares. No Alto 
de Vinagres, onde hai un novo piquete, acontece outro tanto. 
Mais nas Cocheiras, diante do reloxo de Ategorrieta, está a 
Garda Civil; confiadas pola actitude dos soldados, as mulleres 
continúan avanzando, seguidas dos homes que levan as mans 
alzadas en sinal de actitude pacífica. De súpeto, unha corneta 
dá a primeira chamada de atención e, deseguido, resoa unha 
descarga pechada; sete mortos e máis de trinta feridos fican 
no medio da estrada e o resto do xentío escorrenta presa do 
pánico. Dos damnificados, a metade dos mortos eran galegos 
e numerosos feridos levaban apelidos comúns nas nosas rías: 
Centeno, Suárez, Saleta, Ageitos...18

Coa oposición de socialistas e solidarios vascos e o pulo dos 
comunistas e anarcosindicalistas, estoura a folga xeral durante 
tres días en Pasaia que é tan só, malia o ascendente do PCE no 
obreirismo donostiarra, parcial e momentánea en San Sebastián. 
O gobernador Aldasoro, antigo avogado defensor de cenetistas, 
se cadra pensando nos galegos, proclama: «...a aquellos que co-
metan coacciones se les tratará con implacable rigor y los que sean 
extraños al país serán enviados a sus provincias respectivas». Por 

18 Segundo a prensa, os nomes dos falecidos eran: José Carnés, natural de Corrubedo; Ma-
nuel Pérez; José Novo Martínez; Antonio Barros; Julián Zurro Pérez, natural da provincia 
de Valladolid; Jesús Camprosola, natural de Galicia, e Manuel López Díaz, falecido poucos 
días despois a causa das feridas. Polos seus apelidos, Antonio Barros e José Novo semellan ser 
orixinarios de Galicia. Ver Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007.
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unha desas brincadeiras que dá a historia, o republicano radical-
socialista Aldasoro, un dos principais responsables da sanguenta 
xornada, coincidirá con Astigarrabía no Goberno Vasco a partir 
de outubro de 1936, en plena Guerra Civil.

Os sucesos deixarán unha pegada ben visible en diversas lo-
calidades da beiramar galega, pois moitos veciños tiñan familia 
en Pasaia e a correspondencia remitida dende alí (algunha dela 
filtrada ao xornal vigués El Pueblo Gallego ou ao semanario cene-
tista da Coruña Solidaridad Obrera) deu conta descarnada dos 
acontecementos. Ao cabo, as augas volverán á súa canle logo do 
brutal escarmento; socialistas e comunistas regresarán á greña 
e, como resultado, a Federación Local de Sociedades Obreras 
abandonará en breve a UGT para recalar na central sindical im-
pulsada polo PCE: a CGTU. Pola súa banda, os anarquistas acu-
sarán de irresponsabilidade e aventureirismo aos comunistas, 
por argallar a devandita marcha baixo as ameazas explícitas das 
autoridades. Cando menos, a folga dos pescadores vai rematar o 
10 de xuño, corenta e tres días despois do seu inicio, coa acep-
tación do laudo emitido polo Goberno por parte dos armadores 
e dos mariñeiros, e a sinatura dunhas novas bases de traballo, 
onde se recollían boa parte das aspiracións dos traballadores 
do mar. Por vez primeira, e a forza de moito sangue perdido, 
os pescadores amosaran e tomaran conciencia da súa forza, de 
maneira que o sindicato ficou consolidado e recoñecido polos 
armadores.19

19 No relato da folga dos pescadores e os tráxicos sucesos posteriores, empregamos as seguin-
tes fontes:
– El Pueblo Gallego, Vigo, 28/5/1931 e 5/6/1931.
– Solidaridad Obrera, A Coruña, 6/6/1931.
– Egido, J. A., Jesús Larrañaga, comunista y abertzale, Ediciones Vosa, Madrid, 1994.
– Orejas, J. I., op. cit., 1995.
– Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007.
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La Unión Marítima versus El Avance Marino
As tirapuxas entre as diversas correntes ideolóxicas (socia-

listas, comunistas, anarcosindicalistas) operantes no interior de 
La Unión, e entre este sindicato e o acabado de crear colectivo 
nacionalista Solidaridad de Obreros Vascos (SOV), continua-
ron no tempo inmediato á folga de 1931. Un tempo revol-
to no que se pretendeu enfrontar os mariñeiros galegos cos 
arrantzales vascos no canto de solventar a hexemonía sindical 
entre a UGT e o SOV. Un tempo no que a dirixencia uxetista 
empregou métodos dabondo excluíntes.20 

Ao longo do ano seguinte, a Federación Nacional de Obre-
ros de la Industria Pesquera y sus Derivados da CNT, domici-
liada na Coruña, enviou os seus directivos máis recoñecidos a 
Pasaia para procurar a adhesión do colectivo; deste xeito, tanto 
o seu secretario Manuel Montes coma José Villaverde reali-
zaron senllos actos de propaganda en Pasai San Pedro, onde 
se criticou a mala xestión das bases de traballo aprobadas no 
verán de 1931, a utilización dos xurados mixtos (que, como 
partidarios da acción directa, rexeitaban), a traición dalgúns 
rebentafolgas da Unión á folga dos mariñeiros de Xixón e o 
dispendio que, segundo eles, se estaba a realizar cos liberados 
sindicais da UGT, con moi poucos resultados efectivos a dicir 
dos anarcosindicalistas.21 

Neste contexto, a fins do segundo ano republicano vai ter 
lugar un referendo para decidir a integración do colectivo, quer 

20 Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007. No litoral de Euskadi a SOV, contrariamente á UGT, 
tiña a súa principal implantación nos portos onde a pesca artesanal era maioritaria, respec-
tando e mesmo contando con doble militancia nas vellas Cofradías de Pescadores; Delgado 
Cendagortagalarza, A., op. cit., 1998.
21 O sindicato tiña tres liberados, o presidente, o secretario (daquela o concelleiro socialista 
de Donostia e membro da UGT, Luis Gómez) e un avogado, que cobraban, respectivamente, 
400, 350 e 250 pesetas mensuais; Solidaridad Obrera, A Coruña, 16/1/1933. Ver tamén 
reseña do II Congreso da Federación Nacional de Obreros de la Industria Pesquera y sus 
Derivados en CNT, Madrid, 26/10/1933.
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na UGT, quer na CNT. Daquela, o secretario da Confedera-
ción Regional Galaica da CNT e un dos fundadores da FNIP, 
José Villaverde, amosábase confiado no resultado da consulta 
pola notoria mudanza de talante que se estaba a rexistrar na 
incesante emigración galaica a Pasaia, debido á forte expansión 
do anarcosindicalismo entre as xentes de mar de múltiples lo-
calidades da nosa beiramar.22 Ou sexa, que moitos mariñeiros 
galegos emigrados a Pasaia neste tempo, atraídos por xornais 
máis altos que os pagados nos portos de Galicia,23 fixérono 
xa cunha nova conciencia de explotados moi afastada do vello 
e aldraxante servilismo. De feito, a motivación dalgúns deles 
para se trasladar a Trintxerpe era a súa negativa a tripular a 
maioría das parellas de Vigo-Bouzas nas que andaban enrola-
dos os membros do sindicato amarelo Agrupación Indepen-
diente de Trabajadores de la Industria Pesquera, alentado polos 
armadores do porto vigués logo da derrota sufrida polo cenetis-
ta Sindicato de Industria Pesquera, tras a delongada folga e o 
lock-out acontecidos na segunda metade do ano 1932.24

Voltando ao devandito referendo, as cousas non saíron 
como Villaverde agardaba, malia que nunha votación a man 
alzada e noutra por medio de papeletas, os partidarios da CNT 

22 Solidaridad Obrera, A Coruña, 16/1/1933. Un bo exemplo da gran mobilidade dos pes-
cadores galegos, agora sindicados, dánolo o caso (escollido ao chou) do mariñeiro Manuel 
Mouriño Alonso, orixinario do Porto do Son, cuxo carné da CNT reflicte o seu paso por di-
versos portos: dende 1924 ate 1930, na Coruña, afiliado ao Sindicato de Industria Pesquera 
El Despertar Marítimo; dende 1930 até 1933, primeiro en Vigo-Bouzas integrado no SIP 
daquela localidade e, logo, en Cádiz, cotizando no sindicato de pescadores cenetista da capi-
tal gaditana; para rematar, entre 1933 e 1936, recala en Pasaia, onde milita no Sindicato de 
Industria Pesquera El Avance Marino deste porto. Ver Archivo Histórico Nacional, sección 
Guerra Civil, Salamanca, carpeta 116, serie F, Xixón. 
23 No comezo do libro, xa falamos do menor nivel salarial nos arrastreiros con base no litoral 
galego, en comparación cos de Pasaia. En Trintxerpe e Pasai San Pedro, non obstante, o 
prezo da vivenda e das subsistencias era moi superior ao dos portos galegos e, ademais, era 
habitual que os pescadores radicados en Trintxerpe tivesen que soster dúas casas, unha alí e 
outra na súa vila natal.
24 Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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superaron aos da UGT. Mais aconteceu que os comunistas, 
defensores da abstención posto que pretendían declarar autó-
noma a La Unión, acadaron que os abstencionistas foran con-
siderados os verdadeiros vencedores, dándose o colectivo de 
baixa na UGT sen se integrar na Confederación. Isto provo-
cou, aos poucos, o abandono dos libertarios e o achegamento 
do sindicato á CGTU, central á que estará vinculado até dec-
embro de 1935, data na que retornará á UGT xunto co resto 
dos colectivos integrados na Federación Local de Sociedades 
Obreras de Donostia.

Por conseguinte, a comezos de 1933 vaise constituír o Sin-
dicato de Industria Pesquera y sus derivados El Avance Marino 
integrado na CNT e domiciliado no entresollado do número 
13 da rúa Francisco Andonaegui de Pasai San Pedro. Dese-
guido, en febreiro daquel ano, o sindicato pediu a entrada na 
Federación Nacional de Obreros de la Industria Pesquera y 
sus Derivados (FNIP) da CNT, e co gallo do seu II Congreso 
celebrado no outono, declarou unha afiliación de 599 pesca-
dores, redeiros, empregados na peixaría e persoal da factoría 
da PYSBE.25

De calquera maneira, El Avance Marino foi minoritario 
respecto de La Unión Marítima até o tramo final da República 
e os seus inicios non resultaron nada doados debido ao boicot 
que os seus afiliados houberon de aturar por parte do sindi-
cato comunista, que os consideraba escisionistas. Tampouco a 
conxuntura sociopolítica axudou, porque os anarcosindicalis-
tas tiveron pechado o local á altura do mes de maio de 1933, 
en represalia gobernativa por ter participado activamente no 
movemento de protesta impulsado pola Confederación no 

25 Solidaridad Obrera, A Coruña, 25/2/1933, CNT, Madrid, 9/10/1933. O delegado de 
El Avance Marino no Congreso antedito foi José Isidro Llovell. 
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ámbito estatal, para rexeitar a vaga represiva da que era obxecto 
por parte do goberno republicano.

Con todo, ambos os dous sindicatos, nos que os apelidos 
galegos se alternaban cos vascos nos respectivos libros de socios 
con predominio dos primeiros,26 non esqueceron a solidarieda-
de cos seus correlixionarios que ficaban en moitas peores con-
dicións en Galicia. Xa nos temos referido antes á subscrición 
que fixeron 41 pescadores orixinarios da contorna de Corrube-
do, se cadra integrados en El Avance Marino, para ceibar a 
dous membros destacados do Centro Cultural Obrero (CNT) 
daquela desolada localidade ribeirense. Tampouco os mariñei-
ros do Barbanza afiliados á La Unión pasaron por alto os seus 
deberes solidarios, posto que máis de cen pescadores proce-
dentes de Ribeira e A Pobra do Caramiñal afincados en Pasaia 
fixeron pública, no transcurso daquel ano 1933, a súa protesta 
polas persecucións caciquís perpetradas contra o periódico so-
cialista La Lucha, editado na Pobra e do que eran, por certo, 
subscritores.27 

Continuando polo mesmo rego e retornando outra volta 
aos anarcosindicalistas pasaitarras, o voceiro da FNIP denomi-
nado Mar y Tierra deixou constancia ao longo do ano 1933 
de que as parellas do arrastre de Vigo-Bouzas, tripuladas polos 
integrantes do sindicato amarelo ao que fixemos referencia hai 
pouco, tiveron ben complicada a descarga das súas caladas de 
peixe no peirao da Herrera, debido ao boicot declarado pola 
FNIP e levado a cabo polo persoal de terra afiliado a El Avance 
Marino, en represalia pola actitude daqueles unha vez remata-
da a folga viguesa de 1932.

26 Apuntaba a comezos de xaneiro de 1936 o xornal donostiarra El Día: «Si bien es cierto que 
los arrantzales vascos se hallan en situación minoritaria comparados con los pescadores vecinos 
de Galicia, no debe desconocerse que no pocos euskaldunes –más de los que nosotros desearamos– 
pertenecen a las organizaciones rojas».
27 Pereira, D., op. cit., 1998.
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A «meca do soviet rojo»
Conforme avanzaba a República e as dereitas copaban o 

Goberno ao tempo que a intransixencia patronal provocaba 
o colapso do labor societario, a zuna fratricida entre os sindi-
catos foi a menos, de maneira que no ano 1934 conformouse 
en Guipuzkoa unha Alianza Obreira composta polo PSOE, a 
UGT, o PCE, a CGTU e a CNT, representada case en exclusiva 
polo Avance Marino.28 Non participou o sindicato naciona-
lista SOV, que agora tamén estaba representado en Pasaia por 
un colectivo de 450 afiliados entre arrantzales e descargadores, 
maioritariamente de orixe euscaldún e radicados en Pasai Do-
nibane. No intre da frustrada Revolución de Asturias, a come-
zos de outubro daquel ano, a devandita Alianza convocou en 
Pasaia unha folga xeral, desenvolta con abundantes incidentes 
entre os folguistas e as tropas do exército no Antxo, Trintxer-
pe e Pasai San Pedro, que deixaron un saldo de varios mortos 
e un centenar de traballadores detidos, entre eles os galegos 
trintxerpetarras e destacados militantes de El Avance Marino, 
Francisco Saleta Varela e Manuel Lago Castro. Como rabexa-
das daqueles acontecementos, tanto La Unión Marítima coma 
El Avance Marino estiveron clausurados até o verán de 1935. 

28 O voceiro da CNT de Guipuzkoa, Aurrerá, sinalaba no seu número correspondente ao 1 de 
maio de 2003: «Según cuentan las crónicas, la presencia del movimiento libertario en Gipuzkoa 
vino de la mano de la comunidad de pescadores gallegos que vivían en Trintxerpe». Seica en 1934 
xurdiran, a maiores, algúns grupos confederais en Rentería, Donostia, Deba e Tolosa; nesta 
última localidade residiu o comité da primeira Federación Comarcal de Guipuzkoa até o 
seu traslado en abril de 1935 aos locais da rúa Larramendi de Donostia, onde tamén vai ter 
a redacción o voceiro Crisol no que colaborará José Villaverde. Segundo algunhas fontes, a 
devandita Federación integraba uns cativos 1.271 afiliados en outubro de 1935, dos que algo 
máis de 850 pertencían ao sindicato de Pasaia. Ver Orejas, J. I., op. cit., 1995. Como com-
paración, diremos que STV era a primeira forza sindical na provincia con preto de 16.000 
afiliados en xullo de 1936, seguida pola UGT que acadou naqueles días arredor de 10.000 
socios, tras a integración da CGTU. Non obstante, a CNT de Donostia tivo un importante 
aumento dos seus efectivos tras a Fronte Popular, particularmente no sector da construción. 
Ver Barruso, P., El movimiento obrero en Gipuzkoa durante la II República, Diputación Foral 
de Gipuzkoa, 1996.



— 231 —

Cando por fin puido funcionar con normalidade, El Avan-
ce Marino coñecerá un notorio incremento tanto do número 
de afiliados, coma da súa influencia na industria, crecemen-
to moi acelerado nos últimos meses de vida da II República. 
O ambiente de combatividade que precedeu á Fronte Popular 
influíu, que dúbida cabe; mais tamén a presenza dun liberado 
moi experimentado na organización sindical e no trato coa pa-
tronal chamado Miguel González Inestal, debeu ter algo que 
ver. De ascendencia salmantina e residencia madrileña, Gon-
zález Inestal participara no artellamento do potente Sindica-
to da Construción da capital española, así como na redacción 
do xornal CNT, e formara parte así mesmo do grupo Los In-
transigentes pertencente á FAI.29 En Pasaia, ademais de levar 
a secretaría do sindicato coa axuda de cadros orixinarios de 
Galicia como Ramón Lestón Romero, Andrés Ageitos, Eladio 
Aira González, Domingo Souto García, Ángel Barbeito Cal, 
José Mª Calo, José Ces Pérez, Francisco Souto Cousillas ou 
José Romero Sampedro, o salmantino asumiu o secretariado 
do sindicato, exercendo, asemade, como director do voceiro 
mensual que, imprentado a partir de novembro de 1935, to-
mou idéntica denominación que a propia agrupación sindical. 
Cunha tiraxe de entre 1.000 e 1.500 exemplares, distribuídos 
asemade por Orio, Zumaia, Mutriku, Lekeitio, Ondarroa e 
Bermeo, El Avance Marino contou cunha chea de colaborado-
res de procedencia galaica e, mesmo, nalgún intre publicou ar-
tigos na nosa lingua:30 rastrexando nas súas páxinas, atopamos 
as sinaturas do anarquista da Pobra do Caramiñal afincado da-
quela en Pasaia, Gumersindo Fernández Pardavila, destacado 
na pluma e na acción sindical; do propio Ramón Lestón, de-

29 Íñiguez, M., Esbozo de una Enciclopedia histórica del anarquismo español, Fundación de 
Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 2001.
30 Véxase Xau, «Tráxica Leición», en El Avance Marino, nº 6, abril 1936.
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cote fundador das JJ.LL. pasaitarras; do seu irmán Melquíades, 
que escribía dende Porto do Son ou dende Xixón co alcume 
de Marino Ácrata, de Domingo Souto, do patrón L. Facal, de 
Ricardo Pardavila... 

Da man de González Inestal, o periódico tomou ao seu 
cargo, a maiores, a revitalización da FNIP, practicamente de-
saparecida dende a desfeita de outubro de 1934, alentando 
a celebración dun congreso que a reorganizase en fondura. 
Como xa quedou anotado, o Congreso tivo lugar a comezos de 
maio de 1936 en Zaragoza, coincidindo co da propia central 
anarcosindicalista. No comicio, El Avance Marino representou 
a 940 afiliados e afiliadas e, por vez primeira, semellaba tomar 
a dianteira a La Unión Marítima.

En realidade, a taxa de sindicación entre os traballadores 
da industria pesqueira de Pasai San Pedro/Trintxerpe foi moi 
alta (por riba do 75%) na etapa da Fronte Popular, xa que 
aos asociados e asociadas en El Avance Marino, habería que 
sumar os de La Unión Marítima (entre 650, 700 e 1.183, se-
gundo as fontes que, ás veces, incluían o seu homónimo La 
Unión de Pasai Antxo, que contaba con 85 afiliados en xaneiro 
de 1936 e que na Fronte Popular se vai incorporar á CNT), 
SOV (450 afiliados) e os do sindicato de patróns e maquinis-
tas La Polar, integrado na UGT (arredor de 150-200 socios).31 

31 As fontes empregadas para esta descrición da implantación sindical son os periódicos El 
Avance Marino, Frente Popular e El Día. Cómpre dicir que o derradeiro xornal recolleu cun 
certo escepticismo os informes do sindicato La Unión respecto dos seus presuntos máis de 
mil asociados. Ademais, os capitáns e moitos pilotos que exercían de patróns tiñan a súa 
propia asociación corporativa, a Agrupación Náutica, e algúns maquinistas formaban parte 
da Asociación General de Maquinistas Navales. Pardo, J., op. cit., 1998. A Xunta Directiva 
do Sindicato El Avance Marino en xaneiro de 1936 era: secretario: Miguel González Inestal; 
vice: Eladio Aira González; tesoureiro: José Mª Cabo Mancisidor; vogais: Domingo Souto 
García, Manuel Muñiz Muñiz, Luciano Sánchez Castro, Ramón Lestón Romero, Florencio 
Otero Fernández, José Romero Sampedro. A da Unión Marítima, na que a presenza de 
apelidos de orixe galaica era moito menos notoria, estaba composta por: presidente: Floren-
cio Tejera Azcona; vice: Ramón González Oria; secretario: Asensio Arriolabengoa Ybaba; 
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A maioría deles residían coas súas familias no recuncho galaico 
de Trintxerpe, presentado por unha alporizada prensa católico- 
-nacionalista como «el escándalo de Gipuzkoa» e unha posible 
futura «meca del soviet rojo»,32 onde, segundo o voceiro dos 
comunistas vascos Euskadi Roja, era público e notorio que a 
veciñanza contribuíra de xeito entusiasta ao triunfo das candi-
daturas da Fronte Popular, nas votacións acontecidas no 16 de 
febreiro daquel malfadado ano de 1936.33

Nos derradeiros meses da República, Donostia e os seus 
arredores viviron unha conflitividade laboral moi pouco ha-
bitual. Andando maio de 1936, paralizáronse os traballos de 
reforma do porto de Pasaia, pararon os traballadores e traba-
lladoras das peixarías de Donostia e Pasaia, pararon tamén os 
redeiros desta última localidade e iniciáronse as folgas da cons-
trución e do sector da madeira. En todas elas, unha novidade: 
para alarma da dereita nacionalista, a carón da Alianza UGT-
CNT, estiveron desta volta os da SOV. 

Paralelamente, en Pasaia os mariñeiros pretendían axustar 
as contas a un pasado de grandes fortunas, amasadas co tra-
ballo inhumano e mal pagado de milleiros de homes: logo de 
diversas asembleas, convocadas de xeito unitario por todas as 
opcións sindicais para substituír as bases de traballo aproba-
das no xurado mixto de Donostia no ano 1933, aprobáronse 
en abril unhas novas moi avanzadas e iniciouse o proceso de 

tesoureiro: Silverio Echevarría Cetarean; delegado: Lisardo Zapata San Miguel; vogais: Ma-
nuel Barros Corvenza (ou ¿Fervenza?), Balbino Domínguez Fontana, José Fernández García. 
Pola súa banda, La Polar tamén contaba na súa directiva con patróns de ascendencia galaica, 
caso de Avelino Rúa Martínez ou de Manuel López Cousillas, e o groso da súa afiliación 
constituíano un feixe de patróns de cabotaxe orixinarios de Corme. Ver Arquivo Municipal 
de Pasaia, Caixa 1267.
32 El Día, Donostia, 12/1/1936.
33 Euskadi Roja, Donostia, 27/6/1936. Efectivamente, a candidatura da Fronte Popular 
adiantou en máis de 400 votos á do EAJ-PNV e superou en máis de 1.400 á dos tradiciona-
listas. Ver Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007.
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negociación cos armadores. Daquela, a instancias da FNIP, so-
licitaban os mariñeiros 300 pesetas ao mes, cunha gratificación 
de 50 pesetas para os que ían aos caladoiros máis afastados, en 
razón da suba dun 3% nos prezos das subsistencias; bolsa de 
traballo organizada e controlada polos sindicatos, para rematar 
cos favoritismos e a especulación co emprego; incremento das 
tripulacións dos arrastreiros nun cociñeiro e un fogueiro, para 
reducir as xornadas laborais que andaban entre as quince e as 
dezaoito horas; cumprimento efectivo dos descansos; un mes 
de vacacións pagadas; mellora das condicións sanitarias, de se-
guridade e de habitabilidade dos barcos; que as descargas das 
capturas as realizase o persoal de terra; un quiñón de peixe por 
mariñeiro e marea...34

Logo da paréntese dun mes no que a patronal da Asocia-
ción General de Armadores de Vapores de Pesca deu a calada 
por resposta e rexeitou negociar cos sindicatos tanto no xurado 
mixto circunstancial (aceptado tan só pola Unión Marítima) 
coma no despacho do Gobernador Civil, os mariñeiros dos 
bous e das parellas de arrastre decidiron tomar o camiño da 
folga o 5 de maio, procurando o apoio dos sindicatos da tota-
lidade do litoral español. Cando levaban máis de dúas semanas 
parados, xuntáronselles os tripulantes dos trawlers e o persoal 
de terra da factoría de Pasai Donibane da PYSBE, que solicita-
ban unhas melloras semellantes, e até tivo que intervir o exér-
cito para descargar os barcos e impedir que o peixe apodrecese 
nas adegas.

A fins de xuño, cando a fame xa alucaba polos fogares de 
Trintxerpe e moitos mariñeiros galegos que non tiñan respon-
sabilidades familiares retornaran ás súas vilas natais, o voceiro 

34 «Los Sindicatos de la Industria Pesquera de Pasajes a todos los trabajadores, a la opinión 
pública», Solidaridad, A Coruña, 4/7/1936. Ver tamén El Avance Marino, Pasaia, nº 6, abril 
1936, e as devanditas Memorias de Jesús Carballo Quiroga.
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comunista Euskadi Roja denunciaba que a intransixencia pa-
tronal tiña como obxectivo levar a desesperación ás familias 
dos pescadores, para logo repetir a xornada sanguenta de 1931 
e desprestixiar, de paso, a Fronte Popular.35 En realidade, o 
inmobilismo dos armadores parecía estar xustificado no seu 
desexo de abortar unha posible convocatoria estatal por parte 
da FNIP, tal e como estaba a acontecer coa mesma estratexia 
dilatoria e intransixente que mantiña enquistado o que sería o 
derradeiro conflito laboral das parellas de Bouzas.36

Fose así ou non fose, o estoupido da Guerra Civil deixou o 
enfrontamento sen resolución, pero antes, a comezos de xullo, 
unha concorrida asemblea convocada no Cinema Moderno de 
Pasai Antxo polos tres sindicatos, UGT, CNT e SOV, decidiu 
que dúas ou tres parellas sairían a faenar e logo se repartiría o 
peixe entre os folguistas e os seus achegados. E se a patronal 
non se aviña a razóns a fins de mes, os mariñeiros mobilizarían 
a frota sen permiso dos armadores: de feito, en quendas de noi-
te e de día, os traballadores xa se responsabilizaban de coidar 
os barcos, reforzar as amarras, engraxar as máquinas e achicar 
a auga das sentinas.37 Unha breve experiencia autoxestionaria 
que, impulsada máis que nada pola afiliación de El Avance 
Marino, remataría por agromar naquel verán de 1936 crebado 
pola barbarie da reacción.

35 Euskadi Roja, Donostia, 27/6/1936. Nese intre, mesmo houbo quen correu a trola de 
que 400 mariñeiros estaban dispostos a se desprazar dende Galicia, para ocupar os postos a 
maiores que habería nos barcos de aplicarse o aumento de tripulacións solicitado. A mentira, 
inventada co obxectivo de enfrontar os pescadores vascos cos galegos, foi desmentida nun 
vira-vira polos anarcosindicalistas, enfatizando que uns e outros convivían fraternalmente no 
seo de todas as organizacións sindicais e, aínda no caso de que fose certa a nova, os presun-
tos aproveitados deberían agardar a súa quenda no futuro Bolsín de Traballo. Ver El Avance 
Marino, nº 8, xuño de 1936.
36 Ver Circular nº 3 da FNIP, datada en Vigo o 7/7/1936.
37 Memorias de Jesús Carballo Quiroga, s.d.
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V. OS MÁRTIRES DO MAR: A REPRESIÓN 
FRANQUISTA CONTRA OS MARIÑEIROS  

GALEGOS (1936-1939)1

1 Un resumo deste apartado foi publicado coa mesma denominación no libro colectivo 
A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas, Eliseo Fernández (ed.), A Nosa Terra, Vigo, 
2009.
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Cada mañán un cadaleito acorda,
pendurado na cruz das alboradas,
para a xente do mar.

(«Sino», Poema en catro tempos. 
A un pescador galego,

Eduardo Blanco Amor)

Breve apuntamento sobre o golpe militar e a represión  
na Armada e na Mariña mercante

Malia que abordaremos as repercusións do alzamento mi-
litar máis que nada no mundo da pesca e as actividades co-
nexas, faremos, moi brevemente, mención á resistencia contra 
o golpe levada a cabo nos últimos días de xullo de 1936 na base 
naval de Ferrol e ás dificultades que deberon aturar os mariños 
mercantes no transcurso da contenda. 

No caso da Mariña de guerra, é sabido que os primeiros días 
do alzamento militar houbo encirrados enfrontamentos arma-
dos nos barcos que se atopaban en dique seco no arsenal de Fe-
rrol: no acoirazado España, no cruceiro Almirante Cervera e no 
transporte Comandante Casado, concretamente. Ademais, pro-
ducíronse diversas tentativas de rebelión en barcos que estaban 
de servizo naquel intre, caso da fuga frustrada do torpedeiro T2, 
capturado polo destrutor Velasco en augas de Pontedeume, ou a 
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teimuda resistencia até o 26 de xullo dos mariñeiros destinados 
na lancha canoneira Cabo Fradera, amarrada en Tui, e no posto 
da Pasaxe ao mando do contramestre Eduardo Gallart Ruiz, 
que será fusilado naquela vila o 16 de setembro de 1936 por 
permanecer leal á República. Nalgúns episodios, as tripulacións 
fixéronse cos barcos en plena navegación e leváronos á zona leal 
á República: velaí, o control por parte da mariñeiría tanto do 
gardacostas Xauen, que en augas da Coruña poñería rumbo ao 
porto de Málaga logo de que o maquinista substituíse no man-
do ao seu comandante, como do remolcador R.I.C. con base 
en Marín, do que se desembarcou a dous oficiais no pequeno 
porto de Vila Praia de Áncora (Portugal) para proseguir cara ao 
Mediterráneo;2 tamén cabe considerar a singradura do acoiraza-
do Jaime I, incorporado á causa republicana logo de abandonar 
o porto de Vigo con dirección a Tánxer, primeiro, para con 
posterioridade dirixirse á base naval de Cartaxena.3 Máis tarde, 
non foron poucas as tentativas de sedición nas dotacións dos 
bous artillados ou gardapescas ao servizo da Armada nas augas 
galegas, coa conseguinte aplicación aos tripulantes implicados 
do durísimo Código Penal da Mariña de guerra que, a título de 
exemplo, no seu artigo 136 prevía penas de morte ou de reclu-
sión perpetua, mesmo para: 

Los marinos que en número de cuatro o mas... rehusaren obe-
decer a sus superiores... hicieren reclamaciones o peticiones 

2 Faro de Vigo, 27/7/1936. Descoñecemos se a denominación da embarcación é a correcta, 
de feito no intre do alzamento en Galicia estaban tres remolcadores que ficaron en poder dos 
sublevados: o Ferrolano, o Cartagenero e o Galicia, amarrados na base naval de Marín ou na 
de Ribadeo. Ver Pardo San Gil, J., Crónica de la Guerra en el Cantábrico: las fuerzas navales 
republicanas (1936-1939), Ed. Txertoa, San Sebastián, 2004.
3 Suárez, X. M., Guerra Civil e represión en Ferrol e comarca, Concello de Ferrol, 2002. Este 
autor sinala, ademais, o fusilamento en Ferrol de dez tripulantes galegos do cruceiro Baleares 
en decembro de 1936. Ver tamén, Benavides, M. D., La Escuadra la mandan los cabos, Roca, 
México D.F., 1976.
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irrespetuosas o en tumulto o se resistieran a cumplir sus debe-
res, al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos, en actos del 
servicio, a bordo, en arsenal, cuartel o establecimiento militar 
a cargo de la Marina, acudiendo a las armas, o ejerciendo 
violencia contra sus superiores...

Un Código Penal que, adoito, foi publicitado na prensa 
diaria, se cadra para disuadir posibles rebeldías.4

Por último, as dúas tentativas de motín no Almirante Cer-
vera acontecidas en augas galegas a fins de 1936, aconsellaron 
que a súa dotación se constituíse en diante con voluntarios no 
canto de mariñeiros procedentes dos sucesivos recrutamentos.5

A devandita resistencia saldouse con centenares de mortos, 
ora nas confrontacións armadas dos primeiros días, ora nos 
fusilamentos posteriores: se acreditamos nun informe da Au-
ditoría de Mariña de Ferrol nomeado polo historiador Bernar-
do Máiz, 215 persoas «...fueron pasadas por las armas mediante 
Consejo de Guerra instruído por la Marina desde el 18-7-36 al 
25-3-38».6

Ao cabo, lembrar que, como apuntou en moitas ocasións 
Castelao, o 80% dos mariñeiros da base naval de Cartaxena, a 
única que conservou a República, eran galegos.

No que respecta á Mariña mercante, a participación galai-
ca na incautación de numerosos vapores por parte dos comités 
de traballadores contrarios ao golpe en diversos portos, ben do 
Estado español, ben do estranxeiro, foi notoria; polo tanto, 
as represalias decretadas contra os integrantes dos devanditos 
comités nun edicto emanado da Jefatura de Estado Mayor do 

4 Ver El Pueblo Gallego, 13/12/1936.
5 Pereira D. e Fernández, E., O Movemento Libertario en Galiza 1936-1975, A Nosa Terra, 
Vigo, 2006.
6 Máiz Vázquez, B., Resistencia, guerrilla e represión. Causas e Consellos de Guerra. Ferrol, 
1936-1955, A Nosa Terra, Vigo, 2004.
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Departamento Marítimo de Ferrol, afectáronlles dabondo no 
futuro a moitos mariñeiros do noso país.7 O edicto declaraba 
fóra da lei os referidos comités e instaba aos capitáns a dela-
tar os seus compoñentes para posibilitar o desembarco destes. 
Ademais, nas entradas ou saídas de porto a disposición obri-
gaba a capitáns e patróns a presentar unha relación xurada do 
persoal de a bordo que fose «a su juicio sospechoso» de desafec-
ción ao Movimiento Nacional. 

Así mesmo, numerosos mariños orixinarios de Galicia fo-
ron apresados pola armada facciosa no exercicio do seu cometi-
do de asegurar o abastecemento da España leal e sufriron todo 
tipo de represalias, mesmo pagaron coa súa vida. Foi o caso dos 
19 tripulantes do vapor Alfonso Senra, fusilados sen xuízo no 
cemiterio de Canido (Ferrol) tras ser capturados por un bou 
artillado o 11 de setembro de 1936, cando tentaba entrar no 
porto de Xixón cun cargamento de víveres requisado en Mála-
ga polo Goberno da República: deles, unha ducia eran veciños 
de diversas vilas da beiramar galega.8 

Ademais, temos noticia de numerosas desercións de mari-
ñeiros galegos enrolados en barcos mercantes con bandeira do 
bando nacional, nas recaladas en portos do estranxeiro.9 Nos 
labores de propaganda para atraer os traballadores da mercante 
á causa antifranquista, destacará o camareiro marítimo e anti-
go estibador coruñés Luis Chamorro que, unha vez evadido da 
capital coruñesa na alborada de 1937, formará parte da Co-
misión de Propaganda do Sindicato del Transporte Marítimo 
da CNT, nas súas seccións de Xixón e Bilbo; nesta última, por 
certo, exercía como secretario o veciño de Ortigueira Eusta-

7 Ver El Pueblo Gallego, 22/12/1936.
8 Suárez, X. M. op. cit, 2002.
9 Ver, por exemplo, o Consello de Guerra contra sete tripulantes galegos dos buques mercan-
tes Monte Oliva, Monte Sarmiento e Órbita, causa 205-36, do 22/12/36, Archivo Tribunal 
Militar IV, Ferrol, Mariña.
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quio Yáñez Yáñez.10 Un e outro, decote colaborarán nas páxi-
nas do xornal confederal editado en Bilbo, CNT del Norte.

Máis unha vez, o propio Castelao recoñeceu nas páxinas 
do xornal barcelonés Nueva Galicia o sacrificio da nosa xente 
de mar, presente en todo o litoral hispano: 

...Somos os mariñeiros de Trincherpe que asaltaron o hotel 
María Cristina de San Sebastián. Somos os mariñeiros leales 
que lle entregaron unha escoadra ao Goberno da República. 
Somos os mariñeiros mercantes que xogan a vida diariamente 
no mar para traer á Hespaña todo canto se necesita...11

 
Respecto á pequena cabotaxe, a sorte dos cadros sindicais 

correu parella á dos seus compañeiros pescadores alí onde co-
incidían na organización confederal, caso de Vigo, por exem-
plo. Na cidade olívica, os afiliados á Sección de Boteros do 
Sindicato Único del Transporte Marítimo participaron a carón 
dos mariñeiros do SIP de Vigo-Bouzas nas requisas de armas 
na aduana e na tentativa de asalto ao cuartel da Garda Civil da 
antiga vila de Bouzas. Como resultado, algúns militantes do 
Transporte Marítimo foron paseados no verán de 1936, caso 
de Jesús Lago Barbeito e José Manuel Taboada Martínez, ou 
pasados polas armas tras aturar un Consello de Guerra, como 
Manuel Rodríguez Careu, o Chato de Bouzas.

O exemplo de Rodríguez Careu é representativo do asaña-
mento practicado polos sublevados: xulgado en Vigo e condena-
do por rebelión militar, foi executado o 14 de setembro de 1937. 

10 Velaí a folla asinada por Luis Chamorro «A todos los camaradas marinos gallegos residen-
tes en el norte y afiliados a la C.N.T.», s.d. Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, 
Salamanca, serie Gijón, Caixa 70, F, expediente 17. Sobre Eustaquio Yáñez, así mesmo 
colaborador da publicación valenciana CNT Marítima, voceiro do Sindicato Nacional del 
Transporte Marítimo, ver Íñiguez, M., op. cit., 2001.
11 Alfonso Daniel Castelao, «Nós» en Nueva Galicia, nº 10, Barcelona, 25/7/37.
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Non contentos co castigo, os franquistas incoáronlle despois de 
morto un Expediente de Responsabilidad Civil polo que a auto-
ridade militar lle impuxo unha sanción de 10.000 pesetas á súa 
viúva, arrendataria do bar Náutico de Bouzas. Como resultado, 
á devandita incautáronselle todos os bens da taberna e mesmo 
unha radio da súa propiedade en xullo de 1938.12

Con respecto á Sección de Boteros, o achado andando 
o día 22 de xullo de 1936 por parte da Garda Civil dun feixe 
de bombas, cartuchos de dinamita, fulminantes e pistolas, de-
positadas nos domicilios sociais dos Boteros e do SIP de Vigo-
-Bouzas, provocou a persecución e procesamento das directivas 
de ambos os colectivos. Daquela, tanto o alicerce da Sección de 
Boteros e delegado do tramo comprendido entre Vigo e Pasaia do 
Sindicato del Transporte Marítimo estatal, o zamorano Dalmacio 
Bragado, como o directivo da devandita sección, Cándido Casca-
llar, debéronse agachar para evitar unha morte segura, sen que iso 
impedise que Dalmacio fose condenado a cadea perpetua cando 
caeu nas mans da policía no transcurso do ano 1939.13 Polo que 
respecta á outra banda da ría, no Concello de Moaña os subleva-
dos tamén pasearon en outubro de 1936 a Francisco Fernández, 
concelleiro socialista e fundador en abril do ano en cuestión da 
Sociedad de Obreros de Mar y Tierra (UGT) de Domaio.

Noutros portos, caso de Vilagarcía e da súa contorna, os 
falanxistas torturaron e, ao cabo, asasinaron un feixe de traba-
lladores do mar, velaí, José Rey Cores Pinfano, do Sindicato de 
Estibadores (CNT), Manuel Diz Fuentes, de Vilaxoán, presi-
dente do Sindicato del Transporte Marítimo (CNT) da capital 
do Salnés, etc. En Carril, os falanxistas pasearon a sinalados ca-
dros deste último colectivo como Antonio Meaños Abelenda e 

12 Ver causa 636-36, Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Tamén, «Comisión Provin-
cial de Incautación de Bienes de Pontevedra», Expediente nº 21/1937.
13 Ver causa 141-36, Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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Luis Singul Abelenda, asañándose con eles; nesta derradeira lo-
calidade tamén os sindicatos de Estibadores e Carboneros pa-
deceron un duro castigo coa morte de varios militantes, como 
Julián Iglesias del Río, Eduardo Ferreirós Boullosa e Manuel 
Pesado Oujo, este último desaparecido e posiblemente fondea-
do na ría.14 Por último, tamén fusilaron en Pontevedra tras 
o correspondente Consello de Guerra a Francisco Vaamonde 
García, membro da Protección de Obreros de Mar y Tierra 
(CNT) de Bamio, acusado entre outras cousas de ser un dos 
causantes do incendio do Club de Regatas de Vilagarcía, acon-
tecido nos días do golpe militar.15 

Polo que respecta ás rías do norte, tamén rexistramos unha 
intensa represión focalizada na Sociedad La Germinal da CNT 
de Ribadeo, implantada máis que nada nos mariñeiros de ca-
botaxe e os operarios da «colla» portuaria. Na contorna ferrolá, 
a lancha Siempre Adelante de servizo entre Mugardos e a capital 
departamental foi confiscada, vendida de novo á empresa da 
competencia cuxo dono era falanxista e rotulada de novo co 
nome de Pena Furada; a maiores, un dos tripulantes daquela 
benquerida lancha obrera, Agustín Veiga Hermida, será con-
denado a cadea perpetua tras o golpe militar. Como resumía 
dun xeito gráfico dabondo a cantiga que correu por Mugardos 
adiante: «Cagaron nela / mexaron nela / na lancha obrera». Ao 
tempo, outra embarcación de moi diferente significado na-
quela ría, a lancha militar Santa Teresa, conduciría presos aos 
castelos de San Felipe e A Palma e, ás veces, mesmo carrexou 
cadáveres dos alí fusilados.16 

14 Ver Pereira, D., «Os escenarios do mar tras o golpe militar: o caso da beira pontevedresa 
da Ría de Arousa», en Revista A Trabe de Ouro, nº 67, xullo-setembro 2006, Ed. Sotelo 
Blanco, Santiago.
15 Ver causa 288-37, Pontevedra, Archivo Tribunal Militar IV.
16 Máiz Vázquez, B., op. cit., 2000 e 2004. Ver tamén entrevista co autor devandito, Ferrol, 
10/5/1995.



— 248 —

Por último, numerosos mariñeiros de pataches e pailebotes 
de cabotaxe da matrícula de San Cibrao, Noia, Ribadeo ou Cor-
me ficaron bloqueados en Asturias, Santander ou no País Vas-
co debido á sublevación militar; como conta nas súas memorias 
Manuel Pillado, daquela tripulante dun daqueles veleiros de San 
Cibrao de arribada en Xixón e afiliado ao PCE na súa vila natal, 
moitos deles enroláronse voluntarios nas milicias que comezaron 
a se formar en territorio leal: el mesmo integrouse no Batallón 
Máximo Gorki. Como resultado, un fato daqueles mariños gale-
gos morreron ou desapareceron na contenda, caso do seu conve-
ciño o cenetista Francisco Trelles García, membro da Agrupación 
Confederal Galaica en Asturias e do Batallón 219 Galicia.17

 
A patronal pesqueira e conserveira tras o golpe militar

20 de xullo de 1936: rachan o abrente as buguinas dos bar-
cos de pesca amarrados nas docas da Coruña, Vigo-Bouzas e 
Marín, chamando á mobilización dos cidadáns contra o golpe 
de estado e a unha folga xeral que impediu a normalidade nas 
faenas pesqueiras até ben entrado o mes de agosto. Naqueles 
días decisivos, nos que os sindicatos mariñeiros paralizaron non 
só a saída dos pesqueiros na práctica totalidade das vilas da bei-
ramar senón tamén o tránsito das camionetas do peixe, nalgúns 
portos como A Coruña ou Vilaxoán as caladas foron requisadas 
polos folguistas nada máis chegar as embarcacións ao peirao e 
repartidas entre a veciñanza esfameada e desabastecida. E ta-
mén, en certas localidades do litoral como Chapela, Bueu e O 
Grove, serán os mariñeiros acabados de chegar do mar os que 
lideren a resistencia ao alzamento militar, levantando barricadas 
ou enchendo os camións que, dende os mesmos peiraos e non 
sen antes pintar a súa carrocería coa consigna «UHP», saíron cara 

17 Ver Pillado, M., Desde el mar que perdiste, Ed. do Castro, Sada, 2002.



— 249 —

a Pontevedra. Aos poucos, tras a enérxica intervención dos mi-
litares que abortou toda oposición armada, as cousas mudaron 
radicalmente e nunca volveron ser como antes. Cabe dicir que, 
como en Trintxerpe, nalgunhas vilas mariñeiras galegas caso do 
Grove, só o silencio, as rúas baleiras e as casas pechadas, recibi-
ron aos primeiros continxentes dos sublevados. A estes, como 
aconteceu en Cariño aos oito días da súa entrada na localidade, 
non lles quedou outro remedio que obrigar aos pescadores a saír 
a faenar e traballar por «Dios y por la Patria», achegando parte 
do produto da pesca para «el ejército salvador».18

Contrastando co ambiente popular da beiramar, as pos-
turas das diversas organizacións da patronal pesqueira foron 
practicamente unánimes en todo o litoral galego a prol do mo-
vemento faccioso. Velaí o editorial da revista Industrias Pesque-
ras, voceiro da Asociación General de Industrias Pesqueras y 
sus Derivados radicada en Vigo, moi vinculado á Federación 
de Armadores de Buques de Pesca de España e aos colectivos 
patronais de Vigo e Bouzas a través de sinalados membros do 
seu Consello Editorial, como os armadores Manuel Domín-
guez Macaya e Santiago Montenegro Costas:19 

18 Ver o folleto da Asociación Amigos de Johan Carballeira titulado «Crónica da represión 
en Bueu. Rachando 70 anos de silenzo», Bueu, 2007. Para os episodios de Chapela, onde 
se distinguiu o directivo da Alianza Marinera José Gómez López Zurdo, ver Abad Gallego, 
X. C., «¡A las barricadas! Defensa da legalidade republicana na bisbarra de Vigo», en Actas 
do II Congreso da Memoria, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, Edicións 
Embora, Ferrol, 2006. Respecto do acontecido en Cariño, é interesante a entrevista realizada 
a varios mariñeiros daquel porto evadidos no boniteiro Ramón Galdo e publicada o 5 de 
novembro de 1936 no xornal madrileño El Sol.
19 Naquel intre o seu director, Fernando de Miguel Rodríguez, levaba a xestión comercial 
do estaleiro Hijos de J. Barreras. Pola súa banda, Manuel Domínguez Macaya presidía a un 
tempo a devandita Federación de Armadores de Buques de Pesca de España e a propia Asocia-
ción General de Industrias Pesqueras y sus Derivados. Canto a Santiago Montenegro Costas, 
sobriño do armador Víctor Montenegro Feijoo que noutrora encabezara a temible patronal 
pesqueira de Bouzas, foi presidente durante a etapa republicana da Sociedad de Armadores, 
Vendedores y Exportadores La Necesaria de Vigo, exercerá como directivo da devandita Aso-
ciación General e vestirá o uniforme falanxista tras o golpe militar do 18 de xullo de 1936.
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Nuestra industria... desde el primer momento todo cuanto re-
presenta y significa se situó rendidamente al lado de las ban-
deras reverdecidas de nuestras glorias pasadas. En este punto, 
nadie podrá abrigar reservas.20

Nesa mesma liña, o avogado vigués Rafael Jesús Portanet, 
mozo procedente de familia de tradición conserveira e salga-
dora, directivo tanto da Federación Gremial de Patronos local 
como da Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, 
futuro Jefe Local de FET y las JONS e alcalde da cidade entre 
1964 e 1970, enfatizaba:

La industria pesquera de Galicia ha sido uno de tantos ele-
mentos de la producción española que ha estado siempre aban-
donado, como Galicia toda, de la preocupación y los desvelos 
del Estado. Ella, y sus derivadas, la conservera... y la salazone-
ra, han resultado, en cambio, desde los albores del Alzamiento 
Nacional, uno de los sostenes más poderosos del Movimiento 
Glorioso y, seguramente, de los que han contribuído, en mayor 
proporción, no tan solo a las imperiosas necesidades guerreras, 
sino al mantenimiento de la retaguardia entera...21

E o mozo Portanet falaba con coñecemento de causa, xa que 
era fillo dun importante industrial conserveiro e salgador vigués, 
Pedro Jesús Portanet, de quen di o historiador Antonio Giráldez 
Lomba que puxo o seu capital ao servizo do exército rebelde, para 

20 Revista Industrias Pesqueras, Vigo, nº 243, 15/5/1937.
21 Revista Industrias Pesqueras, nº 281 e 282, 15/1/1939. As devanditas opinións sobre o 
apoio das patronais pesqueira e conserveira aos sublevados, fican, ao noso entender, corro-
boradas de xeito contundente pola relación (incompleta) de importantes armadores, fabri-
cantes, exportadores de peixe e almacenistas do litoral pontevedrés, que vestiron o uniforme 
da Falange tras o golpe militar (Ver ANEXO: CADRO IV).
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que os oficiais destinados na provincia puidesen cobrar puntual-
mente a súa paga nos primeiros días do alzamento militar.

A afinidade da maioría dos grandes armadores e fabricantes 
(tamén os propietarios da industria auxiliar, os exportadores de 
peixe e os almacenistas de raba) vigueses cos insurrectos foi, 
xa que logo, explícita dende os primeiros momentos e así se 
demostra na designación das primeiras autoridades da Xestora 
Municipal por parte dos militares: o conserveiro Juan Cerquei-
ra Domínguez, xefe local de Falange na altura de setembro de 
1936, ocupou a responsabilidade de Arte e Cultura, en tanto 
que o armador Javier Sensat Curbera estará á fronte dos abaste-
cementos públicos, o conserveiro José Albo Abascal ocuparase 
da iluminación, Eugenio Fadrique González (dono da empresa 
metalgráfica La Artística) encabezou a Comisión de Facenda, 
a responsabilidade do Servizo de Augas recaeu no falanxista 
Manuel Canellas Tapias, xerente de La Metalúrgica, militar de 
carreira e moi achegado á Asociación General de Industrias Pes-
queras y sus Derivados posto que procedía dunha familia de 
salgadores e conserveiros... Ademais, as directivas da Falange 
local no tempo inmediato ao golpe de Estado estiveron inzadas 
de sinalados industriais conserveiros: rematado o seu mandato, 
a Cerqueira substituíuno Juan Yáñez Tapias, fillo do coñecido 
fabricante Paulino Yáñez, e un ano máis tarde, en setembro de 
1937, Adolfo Quirós Mateos, fillo do conserveiro Adolfo Qui-
rós González, acompañaba ao propio Cerqueira no grupo di-
rixente dos falanxistas olívicos.22 Reciprocamente, nada menos 
que catro presidentes da Unión de Fabricantes de Conservas de 
la Ría de Vigo entre 1939 e 1961, tiveron o carné da Falange: 

22 Debemos algúns destes datos á xenerosidade do investigador Gonzalo Amoedo López. 
Sobre o apoio das patronais pesqueira e conserveira da ría de Vigo aos sublevados, pódese 
consultar Colectivo Xerminal, op. cit., 1990.
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Francisco Fernández Cervera, Ventura Cerqueira Domínguez, 
Gaspar Massó García e Antonio Alfageme del Busto.

A mesma adhesión incondicional da clase armadora, 
conserveira e salgadora aos sublevados vaise repetir noutras 
localidades da beiramar, caso de Muros. Nesta fermosa vila 
mariñeira, a xestora provisoria do novo Consello Municipal 
constituiríase o 2 de setembro de 1936 baixo a presidencia do 
delegado civil e membro dunha coñecida familia de empresa-
rios da conserva, Adolfo del Sel y Portillo, coa participación 
de varios subdelegados, entre os que se atopaban o adiñeirado 
fabricante de salgadura Pablo Roura Paz, xunto co armador e 
dono dunha fábrica de conservas Enrique Goday y Goday; anos 
andados será o devandito Pablo Roura quen ocupe a alcaldía.23 
A maiores, a militancia falanxista dalgúns destes requintados 
industriais é ben coñecida en Muros, caso de Alfonso Portals 
Míguez, delegado comarcal dos Sindicatos Verticais a fins dos 
anos corenta e membro dunha notoria saga de fabricantes de 
salga de orixe catalá.

O exemplo de Cangas non desmente o panorama anterior, 
pois como apuntan Antonio Nores e Iago Santos Castroviejo, 
ao inicio:

...o poder local sería detentado por unha elite de falanxistas, 
entre os que destacan fabricantes, un núcleo de comerciantes, 
un núcleo de armadores... a elite económica integrouse ben no 
«novo estado» coa F.E.T. a fronte...24

Nada menos que catro armadores ou conserveiros, todos 
eles afiliados á Falange, exerceron a alcaldía daquela vila do Mo-

23 Ver Agrafoxo, X., 1937. A Guerra Civil en Lousame e Noia. O fusilamento de David Mariño 
Ramos (Presidente da CNT de Portosín), Concello de Lousame, 1997. 
24 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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rrazo nos primeiros tempos do «Movimiento»: o militar retirado 
e sucesor do fomentador Darío Lameiro, Óscar Boán Callejas, 
xunto cos antigos directivos da patronal armadora Emilio Lo-
renzo Bastos e Francisco Giráldez García, aos que habería que 
engadir a Antonio Fernández González, fillo do potentado con-
serveiro Francisco Fernández Cervera.25 E así poderiamos con-
tinuar citando coñecidos apelidos de fabricantes e armadores 
uniformados de azul escuro, presentes nas primeiras comisións 
xestoras municipais nomeadas polo Exército ou nas delegacións 
gobernativas de numerosas vilas da nosa beiramar tras o golpe 
militar: eis, o armador e empresario de salgadura de ascendencia 
catalá Ventura Ferrer Bargés, alcalde do Grove a partir de setem-
bro de 1936, acompañado na tenencia de alcaldía polo tamén 
fomentador radicado en San Vicente, Benito Triñanes García; 
o consignatario de buques e industrial vinculado ás actividades 
pesqueiras José Alcántara Fernández, alcalde e delegado gober-
nativo de Marín dende o 24 de xullo de 1936, en cuxa primeira 
corporación baixo o novo réxime estaba así mesmo o armador 
Antonio Touza Omil; o acreditado fabricante José María Massó 
García, primeiro concelleiro e logo, a partir de 1939, alcalde 
de Bueu; o industrial salgador de Vilanova de Arousa (onde a 
adhesión dos fabricantes de salgadura á Falange foi moi signi-
ficativa) Juan González Pérez e o armador de Moaña, Manuel 
Piñeiro Otero, concelleiros nas xestoras das súas respectivas lo-
calidades; Remigio Hevia Mariñas dono dunha conserveira en 
Samieira (Poio) e alcalde deste concello nos últimos tempos da 
contenda; José Barreras López, propietario dunha importante 
fábrica de conservas no Areal da Pobra do Caramiñal, nomeado 
delegado de Orde Pública daquela localidade arousá; Pedro Gre-
la Viqueiras vinculado á industria salgadora e primeiro edil de 

25 Ídem.
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Malpica dende comezos da guerra; Higinio Bustabad, armador, 
comerciante e primeiro alcalde de Cedeira tras o golpe; Teodoro 
Fanego Bouza, poderoso armador de tres tarrafas e propietario 
dunha fábrica de conservas en Cariño, que ocupou o cargo de 
subdelegado civil naqueles intres de ferro, etc.

Consecuentes co seu compromiso cos militares golpistas  
(a listaxe de adhesión á Falange que presentamos no ANEXO: 
CADRO IV, referida á provincia de Pontevedra, é suficiente-
mente ilustrativa) e aproveitando o triunfo destes, semella que 
algúns importantes armadores e propietarios de fábricas de 
conserva ou salgadura de diversas localidades do litoral toma-
ron cumprida revancha das confrontacións doutrora, instigan-
do á persecución máis infame. Velaí a opinión de Francisco 
Pita Barges, descendente da saga dos irmáns Pita Armada, fun-
dadores do Sindicato de Industria Pesquera (CNT) de Cariño 
e salvaxemente represaliados tras a intervención dos militares, 
debido á súa significación nos conflitos acontecidos tanto na 
frota pesqueira como nas fábricas de conserva e salgadura da 
vila, no devalo da República: 

...Os seis irmáns puxeran todo o seu afán para tentar cambiar 
esta situación de explotación do home polo home. Dende ese 
momento xa tiveron enfronte aos caciques; o seu único delito 
foi querer cambiar o sistema de escravitude e que as xentes de 
Cariño traballaran en condicións dignas tanto nas normas de 
traballo como polos xornais de miseria que se lles pagaba... o 
seu único delito foi loitar polos obreiros e defendelos ante os 
caciques usurpadores, e isto non o podían perdoar estas xentes 
de alma de xeo e corazón de ferro...26

26 Ver Pita Barges, F., «Traxedia e morte da familia Pita», en AA.VV., A represión franquista 
en Galicia. Actas do Congreso da Memoria de Narón, decembro de 2003, Asociación Cultural 
Memoria Histórica Democrática, Ferrol, 2005.
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Sirva para calibrar 
a persecución do sin-
dicalismo mariñeiro 
tradicionalmente com-
bativo no universo das 
motoras da sardiña nas 
Rías Baixas, o feito de 
que dos vinte compo-
ñentes da comisión de 
tripulantes que nego-
ciou en Vigo a come-
zos do mes de maio 
de 1936 a fixación dos 
prezos da sardiña e os 
cupos máximos de cap-
turas cabo da patronal 
pesqueira e conserveira 
nun contexto especial-
mente conflitivo, catro 
foron fusilados ou asasinados pola brava (José Paz, de Moaña; 
José Millán, de Aldán; Perfecto Allo, do Grove; e o alcalde 
de Bueu, Johán Carballeira, que representara os mariñeiros e 
pequenos armadores de Sanxenxo), sete tiveron que aturar un 
Consello de Guerra de maneira que a maioría deles padeceu 
fortes penas de prisión (Sebastián Carcaño Lois, mugardés re-
tornado de Cuba e afincado en Teis, que non foi paseado pola 
súa dobre nacionalidade cubano-española; José Carballa, de 
Portonovo; José Valtierra, de Priegue-Nigrán; Ricardo Fariña 
Torres, de Pontevedra; Francisco Padín Novas, de Bueu; José 
Gómez López Zurdo e Claudino Otero Iglesias, de Chapela), 
outro debeu andar agachado tres anos para zafar dunha morte 
segura (Antonio Fernández Ferrari, de Cangas) e dos restantes 

Perfecto Allo Sabor. Foto cedida  
polo Proxecto Nomes e Voces.
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descoñecemos se sufriron algún tipo de represalia. A maiores, 
podemos engadir que na vila de Cambados aínda hoxe hai o 
convencemento de que o asasinato do presidente do Sindicato 
de Industria Pesquera y Oficios Varios da CNT, Antonio Cha-
ves del Río, estivo vencellado á súa sinalada participación por 
aqueles días no devandito conflito.27

Quizais en poucos sitios como nas Rías Baixas ou nalgúns 
portos das rías do Norte como Cariño, ficou tan ás claras a 
xustiza de clase que unha parte significativa da patronal orga-
nizada influíu nos militares para que se aplicase, ás veces de 
xeito directo mediante as actividades criminais dos falanxis-
tas e distintos grupos paramilitares, aos dirixentes dos extin-
tos sindicatos mariñeiros da CNT, da UGT ou influídos polo 
Partido Comunista, que tantos crebadizos de cabeza lles deran 
na República.28 Un bo exemplo témolo na malograda figura 
de David Mariño, Presidente do Sindicato de Oficios Varios 
y Marineros da CNT de Portosín, que denunciara pouco an-
tes da insurrección militar a dous armadores daquel porto por 
utilizar dinamita na ceifa da sardiña; pois ben, o 12 de agos-
to de 1936 os referidos armadores Manuel Lorenzo Carleos 
e Antonio Mayán González acusaron diante da Garda Civil 
ao dirixente cenetista por coacción y allanamiento de morada, 

27 Ver El Pueblo Gallego, 6/5/1936 e Domínguez Pedreira, J., Un pobo deitado ó sol á beira 
do mar. A Segunda República en Cambados, CANDEA Asociación de Ensinantes do Salnés, 
Cambados, 2004. O Consello de Guerra polo que foi de inicio sentenciado a cadea perpetua 
celebrouse en Pontevedra o 10 de decembro de 1936. Ver causa 1123-36, Archivo Tribunal 
Militar IV, Pontevedra, Mariña. Malia a condena, Chaves será paseado a fins do nadal de 
1936. Hoxe en día, aínda descoñecemos onde repousan os seus restos.
28 A outra cara da moeda para a patronal pesqueira española estivo na zona republicana, 
onde foron asasinadas algunhas das figuras senlleiras da Federación de Armadores de Buques 
de Pesca de España: velaí, o letrado asesor Tomás Benet Benet, en Madrid; o presidente da 
Mutua de Seguros daquela Federación, Isidro Suárez Moris, caído en Xixón; o presidente da 
Asociación Gremial de Armadores daquel porto asturiano, José M.ª Vega Suárez; Segismun-
do García de la Vega, de Candás; Miguel Ocaña López, de Huelva... Ver Revista Industrias 
Pesqueras, nº 281-282, 15/1/1939.
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obrigando a David a entobarse e a enfilar o derradeiro tramo 
da súa vida.29

Algo semellante aconteceu na Pobra do Caramiñal, onde 
o líder do PCE local, José Fernández, foi moi perseguido polos 
falanxistas entre os que se distinguiron uns coñecidos conser-
veiros e armadores apelidados B. Vexamos o testemuño de Ma-
nuel Fernández Pou, fillo daquel dirixente comunista:

Tenme contado miña nai que cando el vivía xunto á igrexa do 
Caramiñal, na casa da súa nai... unha noite que iba el para 
a casa... cando iba entrar disparáronlle desde dous sitios e non 
lle tocaron... Eso antes do alzamento porque había xente aquí 
que o querían ver morto, sobre todo os B. queríano ver colgado, 
queríano ver decapitado... estaba completamente enfrentado a 
eles, e claro, precisamente por eso, porque instruía ás traballa-
doras nas conservas, nombraba ás delegadas e todo eso...30

E o mesmo convencemento de que a desgraza que arrasou 
a moitos traballadores do mar e ás súas familias a partir do gol-
pe militar tivo a súa orixe no aquel revanchista das respectivas 
patronais, atopámolo en Dolores Rodal Blanco, filla do antigo 
presidente da Alianza Marinera de Cangas José Rodal Lanzós, 
confinado no Forte de San Cristóbal (Pamplona) con pena de 
reclusión perpetua, e no vello militante da Fraternidad Ma-

29 Denunciado así mesmo polo crego de Boa, David Mariño foi ao cabo detido e sometido a 
Consello de Guerra que o sentenciou a morte, condena executada no cemiterio de Boisaca 
(Santiago) o 11 de outubro de 1937. Ver Agrafoxo, X. op. cit.1997. 
30 Segundo diversas testemuñas, nas represalias acontecidas na Pobra e Ribeira o máis desta-
cado dos irmáns devanditos foi J. B. Ver Villaverde García, E., op. cit., 1995. Segundo Xesús 
Pérez Besada, J. B. sería con toda probabilidade o devandito José Barreras López. Ver Limiar 
a Soutomaior, J., Eu roubei o Santa María, Galaxia, Vigo, 1999. José Fernández foi quen 
de fuxir á zona republicana por Portugal e participou na loita antisubmarina coa armada 
leal no Mediterráneo. Anos andados, no exilio venezolano tomou o alcume de Comandante 
Sotomayor, co que foi coñecido no episodio do asalto en augas do Caribe do transatlántico 
portugués Santa María, sucedido no ano 1961.
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rinera de Moaña Manuel Rúa Vilariño Meirán, compañeiro 
de tantos compoñentes daquel sindicato que foron obxecto de 
bárbaras represalias.31

Aínda hoxe, causa arrepío nalgunhas capas da poboación 
de localidades mariñeiras das Rías Baixas escoitar os nomes do 
tenente da Garda Civil de Bouzas Francisco Rodríguez o Ra-
bioso, ou do nazi alemán Bruno Schweiger Damboeck, posto 
ao servizo, como instrutor?, da Falange de Marín. Segundo as 
investigacións de Gonzalo Amoedo López, Bruno Schweiger 
era un enxeñeiro alemán afiliado ao Partido Nazi, que residía 
en Marín onde traballaba na construción dun varadoiro. Ca-
sado coa filla do comandante do Estado Maior Gutiérrez de 
Soto, en Marín relacionouse co xefe local da Falange, á sazón o 
escribente da fábrica de conservas Herrero Hnos. Felipe Temes 
Diéguez, e, de acordo con algunhas fontes, mantiña contactos 
tanto co consulado alemán de Vigo como con algúns man-
dos do Polígono Naval radicado naquela vila. O alemán desta-
couse, segundo múltiples informacións orais, na represión en 
todas as poboacións mariñeiras do Morrazo e chegou mesmo a 
enfrontarse coa propia Falange local de Moaña, por causa das 
súas infernais aventuras.32

31 Ver entrevista con Dolores Rodal Blanco (Cangas), incorporada ao proxecto interuniver-
sitario As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares, datada o 29/11/2006; tamén entrevista con 
Manuel Rúa Vilariño (Moaña), conservada no Arquivo de Historia Oral da Concellería de 
Cultura de Moaña.
32 Descoñecemos outros datos persoais deste personaxe, pero Manuel D. Benavides apunta 
algúns contactos do xefe daquel Polígono, Francisco Bastarreche, con mariños alemáns de 
recalada naquel porto, nos meses anteriores ao golpe militar; se cadra, Bruno Schweiger tivera 
algo que ver con este episodio. Ver Benavides, M. D., op. cit., 1976. Para as súas sanguentas 
actividades en Cangas e Moaña, ver Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005; 
tamén González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999. Así mesmo, 
pódese consultar unha breve referencia á presenza de alemáns na represión de primeira hora 
en diversas localidades galegas en Grandío, E. (edición), Anos de odio. Golpe, represión e Guerra 
Civil na provincia da Coruña (1936-1939), Deputación da Coruña, 2007 e «A información 
da represión: os primeiros pasos do Nuevo Estado» en Eliseo Fernández (ed.), op. cit., 2009.
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Tamén algúns apelidos de sinaladas familias de armadores, 
conserveiros, salgadores, almacenistas ou navieiros hai tem-
po que saen a relucir en letra escrita (as memorias persoais de 
transmisión oral, incrementan, e moito, a listaxe) cando se fala 
das represalias: velaí, entre outros, os Leirós, os Álvarez Bastos 
e os Montenegro en Bouzas; os Vieira, Cerqueira e Yáñez, en 
Vigo; a José de Ventura, en Moaña; os Cervera, Moldes e Gi-
ráldez, en Cangas; Fanego, en Cariño...33

Non hai que dicir que os colectivos mariñeiros de clase 
foron ilegalizados, os seus locais clausurados e as súas propie-
dades confiscadas. Dende comezos do outono de 1936, pro-
dúcense os primeiros expedientes de incautación emanados 
polos Gobernos militares, onde se aplica o Decreto 108, do 
13 de setembro de 1936 da Junta de Defensa Nacional. Como 
queira que o devandito decreto declara fóra da Lei os partidos 

33 No tocante a Bouzas e Vigo, ver Pereira, C. (editor), O que fixeron en Galicia, Edicións 
A Nosa Terra, Vigo, 1998, obra que fai referencia explícita á referida xustiza de clase da 
patronal pesqueira e conserveira en Vigo e a súa bisbarra; Amoedo López, G. e Gil Moure, 
R., Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra. A Illa de San Simón, 
Ed. Xerais, Vigo, 2007; Abad Gallego, X. C., «As paisaxes da represión na bisbarra de Vigo», 
en A Represión Franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón, decembro 2003, 
Edicións Embora, Ferrol, 2004. Para Cariño, pódese consultar, Pita, J., Historia de amor y 
tragedia, Lions Bay, B. C., Canadá, 1995, onde se fai referencia ao devandito Teodoro Fanego 
Bouza. No caso de Moaña, ver as referidas memorias de Luis Pérez Álvarez Nacidas, antigo 
afiliado á Fraternidad Marinera, que achega máis nomes dalgúns armadores de motoras da 
sardiña, e González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999. No que 
respecta a Cangas, son indispensables Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005 
e Dasairas Valsa, X., op. cit., 2002. Este último recolle diversas fontes orais que afirman: «Al-
gúns conserveiros de Cangas como Cervera, Bolívar, Massó, Paganini, Montemerlo, tamén 
apoiaron e consentiron a represión que foi executada ou participada sen tatexar polos Mol-
des... e outros... Guido Paganini e Montemerlo que mesmo alardeaban de fascistas italianos... 
xa tiñan organizado anteriormente en Cangas un grupo de camisas viejas que adoitaban 
reunirse na casa do primeiro e coa axuda de Petouto andaban á recruta de mozos novos que 
gustaban de lucir os uniformes paramilitares». Pola súa banda, tanto Rogelio Diz, no libro 
Memorias, pensamientos y versos, México, 2001, dedicado á lembranza do seu pai o cenetista 
de Vilaxoán Rogelio Diz Fuentes, como as memorias do tamén confederal de San Miguel 
de Deiro, José Grande Juncal, refírense á participación sinalada nas partidas falanxistas de 
primeira hora do propietario dun almacén de salgadura de Vilanova, alcumado Peluco. Ver 
Esperón Janeiro, L., A memoria dun mestre (José Grande Juncal), CANDEA, Cambados, 2002.
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políticos e agrupacións sociais incluídas na Fronte Popular ou 
afíns, toman unha grande importancia nesta etapa inicial as 
incautacións de todos os bens, efectos e documentación destas 
entidades. Máis tarde, estas incautacións tomaron dúas vías: 
a) Inscribíanse nos Rexistros da Propiedade como titularidade 
do Estado e logo pasaban aos Sindicatos Verticais da CNS. b) 
Vendíanse en pública poxa.

Velaí o que lle aconteceu á veterana sociedade La Protec-
ción Obrera de Porto do Son: o 21 de agosto de 1936 os di-
rectivos, que estaban a soportar diversas represalias, entregaron 
ao delegado gobernativo fascista 50 pesetas, que representaban 
todos os seus fondos. Pouco despois, o 18 de setembro daquel 
ano maldito, declarábase deserta a poxa dos poucos mobles 
que a sociedade tiña no seu local social que era arrendado, 
valorados aqueles na irrisoria cifra de 25 pesetas. Da nutri-
da biblioteca, conformada ao longo de trinta e cinco anos de 
andaina, nada seguro sabemos: uns téñennos dito que foi so-
terrada na outra banda da ría e tamén hai quen pensa que foi 
esquilmada polos falanxistas.34

Outros moitos sindicatos mariñeiros correron a mesma 
sorte a modo de incautacións dos seus locais e dos poucos bens 
mobles que posuían: os domicilios sociais da Alianza Mari-
nera de Cangas, sito na parroquia de Darbo, o local da Seara, 
propiedade da Solidaridad Marinera de Moaña, o inmoble da 
Sociedad Deportiva Mar y Tierra de Teis, e a Casa do Pobo 
pertencente á Unión Agraria y Marinera de Portonovo, entre 
outros, foron expropiados. Tamén á Sociedad de Empacadoras 
de Pescado (CNT) de Vigo confiscáronlle 66,57 pesetas que 
tiñan nunha conta corrente, ao Sindicato de Oficios Varios 
(UGT) de Fisterra, incautáronlle bens por valor de 50 pesetas, 

34 Pereira, D., op. cit., 2003.
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o tesoureiro do Sindicato de Marineros y Oficios Varios de 
Mera (CNT) foi obrigado a entregar no Goberno Civil 17 pe-
setas que era todo o seu capital...35

Contrariamente ao que aconteceu cos sindicatos mariñei-
ros, as organizacións patronais como a emblemática Unión de 
Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, o Gremio de Arma-
dores de Buques de Pesca da Coruña, a Unión de Fabricantes 
de Conservas y Salazones del Norte de Galicia domiciliada en 
Celeiro, a veterana Asociación de Armadores de Buques de Pesca 
La Marítima de Bouzas, presidida polo Caballero de la Guar-
dia Cívica Víctor Montenegro Feijóo, ou as súas homónimas La 
Necesaria ou El Berbés de Vigo, etc., seguiron funcionando sen 
ningún impedimento até que os novos Sindicatos Verticales as 
fagocitaron, moi ao seu pesar na maioría dos casos.

Certamente, a sindicación obrigatoria na CNS non foi ben 
recibida pola totalidade da patronal pesqueira e conserveira, cons-
cientes uns e outros de que a desaparición dos sindicatos de clase 
lles aseguraba un control omnipotente das súas respectivas activi-
dades, algo que non querían compartir cos emerxentes Sindica-
tos Verticais.36 A presión do novo réxime en tal sentido obrigou 
á Asociación General de Industrias Pesqueras y sus Derivados, 
integrada dende 1940 na CNS, a crear en maio de 1942 unha 
nova entidade denominada Servicios Industriales Pesqueros, S.A. 
(SIPSA), para garantir unha certa continuidade fóra do sindicalis-
mo vertical; de feito, en outubro do mesmo ano a devandita aso-
ciación tranferiu a SIPSA a tantas veces nomeada revista Industrias 

35 Ver Expedientes incoados pola Comisión Central Calificadora Administrativa de Bienes 
Incautados, depositados no Ministerio de Xustiza, Madrid.
36 A sindicación obrigatoria e a conformación da CNS foi promulgada progresivamente no 
Fuero del Trabajo (marzo de 1938), na Lei de unidade sindical (xaneiro de 1940) e na Lei 
da organización sindical (decembro de 1940). A partir de 1940, pois, funcionou a Organi-
zación Sindical Española, tal e como se denominaron os Sindicatos Verticales de afiliación 
obrigatoria.
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Pesqueras.37 Dunha maneira ou doutra, cara a 1943, co Sindicato 
Nacional de Pesca (CNS) xa organizado dende 1939 e cumprin-
do funcións quer de regulación e control da actividade pesqueira, 
quer de fixación vía decreto das bases de traballo, moitas das or-
ganizacións patronais seguían existindo, cando menos no papel.38

No caso dos conserveiros, a potente Unión de Fabricantes de 
Conservas de la Ría de Vigo teimou dende o primeiro intre en 
manter a personalidade e a estrutura propia, mesmo a partir da 
súa integración forzada na CNS, acontecida no mes de febreiro 
de 1940, e tamén cando en 1941 o delegado sindical provincial 
quixo impoñer por decreto a súa disolución no interior dos sin-
dicatos franquistas. As tensións, segundo algunhas informacións 
un chisco imprecisas, provocaron unha breve suspensión do seu 
voceiro, a revista Industrias Conserveras, naquel tempo inmediato 
ao remate da Guerra Civil. Non obstante, o poderío da entidade 
ficaría de manifesto outra volta coa anulación do decreto ante-
dito, para figurar a Unión unicamente como incorporada á Or-
ganización Sindical franquista, mantendo a súa independencia e 
mesmo os seus Estatutos á marxe do Grupo Económico de Con-
servas creado no interior do Sindicato Provincial de la Pesca.39

De calquera maneira, os sindicatos verticais da pesca al-
bergaron numerosos directivos daquelas asociacións patronais 
nos cargos de responsabilidade: así, o Sindicato Provincial de 
la Pesca de Pontevedra tiña na altura de 1944 como xefe o im-
portante armador de Bouzas Benigno Montenegro Costas, so-
briño do devandito Víctor Montenegro e irmán de Erasmo e 
de Santiago, a carón do fabricante de Cangas de orixe cántabra, 

37 AA.VV., 75 anos da revista Industrias Pesqueras, SIPSA Editora, Vigo, 2002.
38 Ver, por exemplo, referencias dalgunhas destas entidades patronais na revista Industrias 
Pesqueras, nº 383-384, 15/4/1943.
39 Ver Carmona Badía, X., «Desarrollo industrial y asociacionismo empresarial en la historia 
del sector conservero gallego», en AA.VV., 1904-2004. 100 años de Unión Conservera, AN-
FACO, Vigo, 2004.
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Francisco Fernández Cervera, que exerceu como presidente do 
referido Grupo Económico de Conservas integrado no anterior. 

Mais, retornando agora aos tempos inmediatos ao golpe 
militar, en Vigo algúns daqueles colectivos patronais agregaron 
aos seus cometidos clasistas o de exercer como delatores diante 
das novas autoridades militares respecto dos cadros mariñei-
ros perseguidos, axudados neste labor por antigos crebafolgas 
incorporados en 1933 tras o conflito das parellas de Bouzas á 
Agrupación Independiente de Trabajadores de la Industria Pes-
quera, denominada La Autónoma. Velaí o oficio dirixido con 
data 24/11/1937 polo armador falanxista e presidente á sazón 
de La Marítima, Antonio Fontán Comesaña, ao xuíz militar: 

...le confirmo que según resulta de escritos que obran en nues-
tro poder, figura como Secretario general de la industria pes-
quera C.N.T. en Mayo último 1.936, Germán Parga Varela.
Respecto a José Paz, hemos sido informados por un directivo 
de la Autónoma, de aquella fecha, que efectivamente en el 
mes de Julio, del mismo año, era dicho Sr. Paz, el secretario de 
la industria pesquera...40

Este non foi o único caso que coñecemos de delación le-
vado a cabo por mariñeiros dereitistas, posto que o fogueiro 
e directivo do SIP de Vigo-Bouzas, Mariano Pintos Díez, foi 
denunciado no outono de 1936 por un compañeiro de traballo 
afiliado a La Autónoma chamado Manuel Dávila Carrera Lobi-
to, acusándoo dunha agresión por motivos laborais, acontecida 
no período da Fronte Popular.41 Como xa quedou subliñado, 

40 Causa 1415-37, Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
41 Causa 141-36, Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Pintos foi xulgado en rebeldía 
xa que puido fuxir á zona leal, reaparecendo en Madrid como afiliado á Agrupación de 
Gallegos Libertarios.
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os de La Autónoma foran considerados nos medios sindicais 
durante a República uns «limpa espaldas» dos ricos, algúns de-
les (caso do seu antigo secretario Ángel Frade Álvarez) con mi-
litancia de estrea na Falange tras o movemento faccioso, que, 
segundo disposición do comandante militar da praza datada o 
27 de xullo de 1936, ían ser incorporados decontado nos va-
pores de Bouzas suplindo os folguistas que, naquel intre, aínda 
non se tiñan reincorporado aos seus postos de traballo. A partir 
daquel día, os armadores deberían implementar un bolsín de 
colocación obreira, no que podían escoller ao seu libre albedrío 
o persoal dos barcos, sempre e cando fosen: 

...preferidos los marineros naturales de Bouzas, no solo por 
ser los que directamente están vinculados a la industria local, 
sino por su leal comportamiento demostrado en esta ocasión, 
al proceder a la defensa de los intereses marítimos.42

Esnaquizábase así unha das reivindicacións que deran lu-
gar á folga de 1932 e que estivo operativa outra volta durante 
a Fronte Popular: a Bolsa de Traballo controlada polo SIP de 
Vigo-Bouzas, que tentaba pór couto a posibles tratos de favor 
nas contratacións por parte dos armadores. 

A devandita práctica da delación adoptada polos armado-
res, fica ben ás claras no testemuño do mariñeiro de Moaña 
Luís Pérez Álvarez Nacidas, que nos deixou escritas unhas inte-
resantes memorias nas que relata, entre outras moitas circuns-
tancias, o seu paso pola cadea viguesa sita na rúa do Príncipe 
onde vai coincidir con algúns mariñeiros das parellas de Bou-
zas alí recluídos; velaí:

42 Revista Industrias Pesqueras, Vigo, nº 223, 1/8/1936.
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...Con quien me relaciono muy a menudo es con un patrón de 
costa coruñés, que estaba embarcado en la pareja Gran Solera de 
los armadores llamados Klis, este compañero me relató estos hechos:
Cuando estalló nuestra guerra fraticida se hallaban varias pa-
rejas faenando en aguas irlandesas e inglesas. Por megafonía 
se comunican y arriban al puerto inglés de Milford, y en una 
playa de dicho puerto celebran una asamblea para tratar so-
bre la situación.
Algunos marineros se convierten en desertores, otros pretenden 
ganar las costas de Santander o Asturias, y otros con cierto 
recelo hacen rumbo a Bouzas; este compañero recala en este 
puerto, y al maniobrar para iniciar el atraque al muelle, un 
hijo del armador con violencia le arrebata el puesto de mando 
y tan pronto el barco está atracado, con una lista bien ela-
borada sobre las intervenciones en la pasada reunión en la 
playa de Milford, denunció y entregó a los falangistas al jefe 
de máquinas, y a un marinero que fueron fusilados en la Base 
Naval de Ríos, y este hoy amigo, salvó la cabeza porque el 
delator y acusador, involuntariamente, tuvo que declarar que 
este, capitán del pesquero, fue el primero en trazar el rumbo al 
puerto de Bouzas-Vigo, y aun así le echaron 30 años de cárcel.
Con este gran compañero llamado Avelino Cousillas, natural 
de Corme (A Coruña) ha perdurado la amistad hasta que la 
muerte nos separó.43 

Segundo as nosas informacións, o patrón de pesca Aveli-
no Mosqueira Cousillas foi procesado o 8 de agosto de 1936 
xunto con outros cinco tripulantes da parella Baltasar Pujales 
Valverde e Mercedes Valverde, propiedade do armador de Bou-
zas Manuel Freire Piñeiro e Hijos, pola tentativa frustrada de 

43 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d.
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dirixir as embarcacións a Bilbo dende Bantry (Irlanda) e pasar 
á zona republicana. Entre os procesados, en rebeldía, atopábase 
o fogueiro cenetista e cadro ben coñecido do SIP de Vigo-Bou-
zas, Antonio Basilio Sayanes González, que o 16 de febreiro de 
1937 sería descuberto e asasinado no seu agocho de Xovelle- 
-Cea (Vilagarcía), a carón doutros veciños daquela contorna.44

Outro exemplo desta actividade delatora foi a denuncia 
presentada polos armadores do vapor Lola Veiga, con porto 
base en Bouzas, contra varios dos seus tripulantes, entre eles o 
capitán Manuel Parodi Martínez, de orixe gaditana, o fogueiro 
Claudino González Melón e o mariñeiro Alfonso Santos Ca-
baleiro Moreno de Teis, destacado militante do PCE e do SIP, 
sindicato no que exercía como delegado na referida embarca-
ción. Condenados de inicio a cadea perpetua, os dous primeiros 
viron rebaixada a pena a comezos de 1937, o que non impediu 
o seu ingreso no antigo lazareto de San Simón; o caso de Santos 

44 De acordo co sumario da causa 76-36, as penas polo delito de sedición oscilaron entre 
osoito anos de prisión que lle impuxeron a Avelino e os seis meses. Na causa non se di nada 
das execucións en Ríos, que, de calquera maneira, puideron ser levadas a cabo sen ningún tipo 
de xuízo. Nese senso, cómpre dicir que a parella arribou ao porto de Vigo o día 5 de agosto 
(tres días antes do xuízo contra Avelino e os seus compañeiros) e unha semana máis tarde 
aparecería na rúa o cadáver do maquinista naval afiliado ao Sindicato de Industria Pesquera de 
Vigo-Bouzas, Urbano Gándara Gallego Lobishome, algo que, se acreditamos nalgunha infor-
mación non contrastada dabondo, puidera ter relación co testemuño de Luís Pérez Nacidas, 
posto que, no asasinato do sindicalista, seica existiu unha previa delación procedente dun 
membro destacado da patronal. Ver Rexistro Civil, Vigo, 90D/250v. De calquera xeito, está 
constatado que na devandita base naval de Ríos a xurisdición da Mariña de guerra executou 
a varios mariñeiros procesados e condenados a morte polo delito de sedición, presuntamente 
cometido naqueles barcos que se pretenderon conducir á zona republicana nos primeiros in-
tres do golpe militar. Un triste exemplo témolo no caso do mariñeiro afiliado ao SIP de Vigo-
-Bouzas Secundino González Querol Cordeiro, executado na explanada dos túneles daquela 
base o 5 de xaneiro de 1937, por un suposto delito de sedición cometido no mes de agosto de 
1936 a bordo do vapor pesqueiro Nuevo Antonio Vieira, con base en Bouzas. Ver causa 113-
36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña, Ferrol. O historiador X. C. Abad Gallego dá conta 
así mesmo de seis fusilamentos levados a cabo naquela base até a primavera de 1938: amais 
de Cordeiro, cita a Santiago Mediero Flores, Francisco Sánchez López, Andrés Coira Lorenzo 
(fogueiro do gardapesca Maquinista Macías), ao tamén cenetista Alfonso Santos Cabaleiro e a 
Ignacio Iglesias del Río; Abad Gallego, X. C., op. cit., 2005a.
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Cabaleiro, non obstante, transitou por peor camiño, xa que o 
propio tribunal revisou o seu ditame e aplicoulle a pena de mor-
te, executada na susodita base de Ríos o 22 de abril de 1937.45

Deixando fóra a patronal de Bouzas, tamén constatamos 
noutros portos este tipo de prácticas que denotaban o desquite 
de certos armadores e fabricantes contra os antigos sindicalis-
tas; velaí o caso de Francisco Diz del Valle, mariñeiro e pre-
sidente do Sindicato de Estibadores (UGT) de Vilaxoán, que 
alentara no intre do golpe militar a incautación de sardiña das 
fábricas de Zoilo Trigo Sánchez e José Rodríguez Fernández, 
para repartila entre a esfameada veciñanza. Pois ben, tras an-
dar dous anos agachado nos montes colindantes, Francisco foi 
sometido a un Consello de Guerra no que o fabricante Rodrí-
guez exerceu como testemuña acusadora.46 

Seguindo nesta temática, na referida obra de Iago Santos 
Castroviejo e Antonio Nores Soliño, tamén se cita explicita-
mente os armadores de Cangas Jesús Cordeiro Santos como 

45 Ver causa 112-36 iniciada na Comandancia de Mariña de Vigo o 12 de setembro de 1936. 
Parodi debeu cumprir a pena de catorce anos de cadea e González Melón, absolto neste suma-
rio, continuou preso tras ser condenado a tres anos de reclusión a fins de 1937 pola Audiencia 
Provincial de Pontevedra, acusado de tenencia ilícita de armas. Ver El Pueblo Gallego, 4/12/37. 
No que atinxe a Santos Cabaleiro, para xustificar a súa condena á máxima pena, fora acusado 
de executar xunto con outros fuxidos ao delator Alfonso Villar Oubeira, feito acontecido en 
Sello (Cabral) o 6 de outubro de 1936. Ver Abad Gallego, X. C., Heroes o Forajidos: «Fuxidos» y 
guerrilleros antifranquistas en la comarca de Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2005.
46 Ver causa 233-37, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Nunha entrevista realizada en 
Vilagarcía por Margarita Teijeiro á súa viúva, esta referiuse á cuestión da maneira seguinte:
«Pregunta.- Bueno, entonces a él de lo que le acusaban era de ir a hablar con Rodríguez, el de 
la conserva...
Resposta.- Para que lle dera de comer ao pueblo, porque daquela o pueblo estaba morrendo de 
fame. E si, doulle, e repartiron a sardiña, pero logho despois cando foi do xuízo dixo que era un 
insendiario que foi coa pistola a forsarlo para que lle dera a sardiña. Salíronlle trinta e tantos 
anos de cárcere».
Efectivamente, Francisco Diz del Valle foi condenado a cadea perpetua na causa devandita 
xunto con outros veciños de Vilaxoán e ao cabo cumpriu seis anos, todos eles na prisión de 
Pontevedra. Sobre a presunta actuación do fabricante falanxista Zoilo Trigo nas represalias 
esparexidas por Vilaxoán, ver tamén entrevista de Margarita Teijeiro a Manuel Rey, fillo do 
estibador vilagarcián Manuel Rey Cores, Pinfano, asasinado en Raxó no verán de 1936. 
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«acusador nos Consellos de Guerra» e a Francisco Giráldez 
García como «falanxista e delator destacado».47 

Tamén no Cantábrico galego aconteceron casos semellan-
tes: velaí o destacado papel que xogou o primeiro edil de Ce-
deira, Higinio Bustabad, no Consello de Guerra incoado o 3 de 
agosto de 1936 contra 22 veciños daquela localidade, dos que 
cinco foron paseados antes de concluír o xuízo e trece condena-
dos a morte e fusilados; deles, cinco eran mariñeiros vinculados 
ao PCE e ao Sindicato de Pescadores da CGTU.48 Así mesmo, o 
susodito Teodoro Fanego serviu, entre outros, de testemuña no 
Consello de Guerra contra o pescador cenetista de Cariño Ma-
nuel López Rodríguez Pixín, cuxo resultado foi a súa condena 
a morte, posteriormente conmutada por reclusión perpetua.49

Dous meses despois do golpe militar a revista Industrias 
Pesqueras explicitou mediante un descarnado editorial titu-
lado «El problema del personal» cal debería ser o obxectivo 
sobranceiro do momento para a patronal da pesca de altura, 
debruzada cóbado con cóbado co Exército no que Ramiro de 
Maeztu reclamara xa en 1934, tras a Revolución de Asturias: 
a disolución dunha vez para sempre das «organizaciones de la 
lucha de clases en todas sus formas». Dito coas palabras dos ar-
madores, o devandito obxectivo non era outro que:

...la depuración de las filas de la clase trabajadora, procurando 
la eliminación de todo germen disolvente, que altere la fecun-
da armonía entre el capital y el trabajo... Y si hay algún sector 
necesitado de esta obra depuradora, ninguno en forma más 
apremiante que el sector pesquero. Todas las experiencias anar-
co-sindicalistas tuvieron su mayor caldo de cultivo en la mayor 

47 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
48 Suárez, X. M., op. cit., 2002.
49 Ver causa 159-36 Ferrol, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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ignorancia del obrero del mar, de lo que se prevalieron artera-
mente los explotadores y arribistas de la clase trabajadora...50 

Non facía un farol a patronal pesqueira da cidade olívica 
e da súa contorna cando falaba de «eliminación», porque até 
aquel intre de finais do mes de setembro, cando menos catro 
militantes do SIP de Vigo-Bouzas, o devandito Urbano Gán-
dara Gallego Lobishome, Julio Vázquez Rodríguez, Eladio Gar-
cía Estévez e Germán García Vila, xa foran sacrificados polas 
«brigadas del amanecer» que lles deran o paseo. Aos poucos, 
contra o mes de novembro, seguiríanlles o veciño de Teis Ma-
nuel Ballesteros García, Adolfo Monroy Figueroa, Hermene-
gildo Andrés Castro, o fogueiro veciño de Bouzas José María 
Maneiro Pereira, José Pérez Prol e o cadro máis coñecido do 
sindicato, o seu ex-secretario e veterano fogueiro de orixe co-
ruñesa Germán Parga Varela, asasinado no Alto da Concheira 
e soterrado no cemiterio redondelán dos Eidos malia que a 
causa pola que fora procesado ficara sobreseída.51 Despois, até 
mediados de 1937, seguiría unha longa listaxe na que figuraba 
o máis significado do colectivo: o moañés José Paz Pena, que 
substituíu no derradeiro tempo republicano a Parga na secre-
taría, Antonio Basilio Sayanes González, Robustiano Collazo 
Álvarez, José Raimundo Santiago Torres,52 o referido Secun-
dino González Querol Cordeiro, o asturiano Andrés Cordero 
Berastegui, o aludido veciño de Teis Alfonso Santos Cabaleiro 
o Moreno, Antonio Vinagre Rodríguez, natural de Porto do 

50 Revista Industrias Pesqueras, nº 226, 15/9/1936. A cita de Ramiro de Maeztu procede do 
xornal Renovación Española, Madrid, 10/11/1934.
51 Ver causa 141-36 Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
52 Segundo Luis Lamela, tras o golpe militar, o que fora tesoureiro do SIP de Vigo-Bouzas, 
procurou agacharse na casa duns familiares seus en Fisterra. Descuberto, foi internado e mal-
tratado en Corcubión; logo será trasladado a Santiago e, sempre segundo as fontes devanditas, 
paseado en tránsito para Vigo. Ver Lamela García, L., Crónica de una represión en la «Costa da 
Morte»: Cee, Vimianzo, Ponte do Porto, Corcubión, Fisterra, Zas..., Ed. do Castro, Sada, 2005.
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Son, o mugardés Agustín 
Prieto Balsa, Antonio Vi-
dal Parada, etc. Hermen-
gildo Andrés, Monroy, 
Julio Vázquez, Eladio Ma-
neiro e o alcumado Lobis-
home, seica formaran parte 
do comité negociador que 
arranxou a última folga 
das parellas de Bouzas, 
desenvolvida poucos días 
antes do alzamento mi-
litar, e, a maiores, Balsa e 
Vinagre, distinguíranse no 
chamamento á folga xeral 
na frota pesqueira logo do 
18 de xullo de 1936. Ben 
puidera ser que o devan-
dito determinase que, agás 

Eladio Maneiro, todos eles foran asasinados, nuns feitos nos 
que algunhas fontes orais albiscan a negra e alongada sombra 
delatora da patronal.53

53 Ver entrevista con Antonio Monroy Álvarez, fillo do fogueiro cenetista Adolfo Monroy 
Figueroa asasinado en Mos o 10 de novembro de 1936 xunto con José María Maneiro, Gildo 
Andrés Castro e outros, incorporada ao proxecto interuniversitario As Vítimas, os Nomes, 
as Voces, os Lugares... e datada o 12/6/2006. Antonio afirma que dos cinco compoñentes 
da comisión negociadora da folga en cuestión, só ficou con vida un mariñeiro identificado 
como Julio Vázquez Rodríguez, que logrou fuxir do camión que o levaba ao matadoiro de 
Mos xunto co pai do entrevistado e co tempo o fuxido apareceu no Madrid republicano tras 
evadirse da zona nacional disfrazado de crego. O devandito, se cadra entraría en contradi-
ción co rexistro civil de Vigo onde, con data 22 de xullo de 1936, se rexistra a defunción na 
vía pública dun home chamado Julio Vázquez, debido a unha hemorraxia interna provocada 
por disparos de fusil. Canto á morte do seu pai e do resto dos seus compañeiros da dirixen-
cia sindical, Antonio Monroy refírese no referido testemuño á presunta implicación dun 
sinalado armador falanxista de Bouzas, directivo da Asociación de Armadores La Marítima, 
emparentado co seu presidente Víctor Montenegro Feijoo e propietario dun automóbil mar-

Adolfo Monroy e a súa muller. Foto cedida 
polo Proxecto Nomes e Voces.
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Canto a Agustín Prieto Balsa, o mugardés foi denunciado 
a mediados de 1937 polo armador, garda cívico e falanxista 
Víctor Montenegro Feijoo, cando estaba recluído na illa de 
San Simón, de xeito que o vingativo testemuño do armador 
(e tamén dalgún que outro colega de Bouzas, caso do seu pa-
rente e correlixionario Erasmo Montenegro Costas) preparou 
o camiño do Consello de Guerra e posterior execución de 
quen fora un dos militantes máis recoñecidos do SIP de Vigo-
-Bouzas. Velaí parte do texto da denuncia efectuada por Víctor 
Montenegro, incluído no sumario da causa correspondente:

 
El que suscribe, Victor Montenegro Feijoo, C.G.C. [Caballero 
de la Guardia Cívica], vecino de Bouzas, armador e indus-
trial, presidente que fuí de la sociedad «LA MARÍTIMA» du-
rante los años de 1935 y 1936, a U. Respectuosamente [sic] 
tengo el honor y patriotismo de declarar, para los efectos de la 
justicia que haya lugar, lo siguiente.
Que: Agustín Prieto Souto [tachado e corrixido a man Bal-
sa], natural de Mugardos (Coruña), vecino de Bouzas (preso 
en San Simón), tripulante marinero de uno de los vapores pes-
queros de D. Jesus Freire Costas, vecino de esta localidad; que 
este individuo se distinguió por su actuación como organizador 
del Sindicato de los trabajadores de la Flota pesquera de Bou-
zas desde los primeros días de Mayo de 1936, tomando parte 
directa, como dirigente de las comisiones en varias entrevistas 
que llevaron a cabo con la presidencia de «LA MARÍTIMA» 
para imponernos ciertas condiciones de conducta a seguir, 

ca Hudson, coñecido na contorna como o «coche pantasma» por transportar os que ían ser 
paseados naquelas noites estarrecedoras. Sobre «os armadores falanxistas de Bouzas convertidos 
en verdugos», ver tamén, Pereira, C. (ed.), op. cit., 1998. Por último, segundo apuntan 
algunhas fontes de información, Eladio Maneiro puido zafar da morte mercé á mediación 
(nun episodio, dos moitos, onde a crueldade e o humanitarismo se mesturan nunha persoa) 
dos devanditos Víctor Montenegro e Jesús Freire.
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obligandonos a reconocer al Sindicato de la C.N.T., que hasta 
entonces estaba descalificado desde la ultima huelga del año 
1932; obligandonos a despedir al personal adícto a los arma-
dores, y a colocar a los indeseables qué el Sindicato consideraba 
conveniente a bordo, contra la voluntad de los armadores.
En todas las entrevistas celebradas con esta presidencia, y de-
más miembros directivos, tomaba parte directa y hacía preva-
lecer su criterio, siempre bajo amenazas de paralisación [sic] 
de toda la Flota pesquera, si no se acedia [sic] a sus pretencio-
nes [sic], llegando a tener que aceptar algún pacto desastroso 
para los armadores con pago de indinisaciones [sic] en metá-
lico para evitar que se empidiese [sic] la descarga del pescado 
que los barcos trahían [sic] a Puerto (como había sucedido en 
Málaga, Cadiz, Pasages [sic] y otros puertos del Norte).
Este Prieto, con su actitud, coasionaba [sic] a las tripulaciones 
que no secundaban sus mandatos, e impedía todo movimiento 
a los barcos [ilexible], que el Sindicato causó grandes perjui-
cios a la Industria que no podía desarrollarse como era nuestro 
deseo, y como antes venía desarrollandose en bien de los arma-
dores y trabajadores.54

O castigo para o SIP de Vigo-Bouzas foi, en conxunto, 
arrepiante no período da contenda civil: cando menos vinte 

54 Causa 1415-37, Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. No sumario figura tamén a 
declaración exculpatoria do armador radicado na Coruña José Freire, quen conceptuou ao 
encartado de «buen marinero y mejor persona». A pesar diso, Agustín Prieto Balsa foi fusila-
do en Vigo o 28 de xaneiro de 1938. Agustín era irmán de Juan Prieto Balsa, antigo dirixente 
societario dos pescadores, presidente do pósito e alcalde comunista de Mugardos durante a 
Fronte Popular, asasinado sen formación de causa en Ombre (Pontedeume) o 25 de xullo 
de 1936. Agradecemos ao historiador Bernardo Máiz o baleirado da causa devandita. Para 
rematar, cómpre apuntar que tanto a Agustín Prieto Balsa coma a Alfonso Santos Cabaleiro 
fóronlles incoados senllos Expedientes de Responsabilidades Políticas no ano 1940, cando 
xa había máis de dous anos que ambos foran asasinados. A eses expedientes deberon facer 
fronte os familiares dos falecidos. Ver El Pueblo Gallego, 28/12/1940.
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sinalados militantes executados ou paseados e máis dunha trin-
tena obxecto de diversas penas de prisión.

Tanto en Marín coma na Coruña o golpe militar tamén foi 
recibido con satisfacción quer pola Sociedad de Armadores y 
Patrones (armadores, fabricantes, consignatarios e exportadores 
de peixe tan significados do porto coma os Taracido, os Sobral, 
os Alcántara, os Pérez Quevedo, os Rocafort e os Touza, figura-
ron na primeira liña falanxista) marinense, quer polo Gremio de 
Armadores da cidade herculina presidido por Alejandro Mozo 
Casas. Segundo declaracións do tamén armador de altura e ase-
sor desta última entidade, Guzmán Rodríguez Rincón: 

...la nueva situación aleja, creemos que para siempre, aque-
llas amenazas que veníamos siendo objeto y que llevarían a 
nuestra industria a la ruína. Afortunadamente, y con toda 
oportunidad, una vez más, el Ejército va a salvar a nuestra 
Patria de todos aquellos peligros.55

De feito, dende o outono de 1936 para os redactores de 
Industrias Pesqueras, entre os que se atopaba Valentín Paz An-
drade que continuaba a escribir dende o seu desterro en Verín 
co alcuño de Mareiro posto que lle estaba prohibido asinar co 
seu nome, o movemento militar finiquitara a loita de clases no 
mar, de maneira que a cuestión social desapareceu das páxinas 
daquel quincenario.56 Naquel intre, en moitos peiraos da bei-

55 Revista Industrias Pesqueras, nº 238, 15/3/1937.
56 Valentín Paz Andrade, que fora contratado como asesor de La Marítima polo referido Víc-
tor Montenegro Feijóo no ano 1927, exerceu o devandito cargo durante toda a República 
(con polémica e atentado incluídos, debido á súa hipotética relación coa posta en marcha do 
sindicato amarelo La Autónoma no transcurso do tantas veces mencionado conflito das pa-
rellas de Bouzas) e a Guerra Civil malia os seus sucesivos desterros na provincia de Ourense. 
Anos andados, Paz Andrade obviou a contorna sanguenta dos traballadores do mar de Vigo 
e Bouzas na súa conversa con Tucho Calvo, acontecida máis de sesenta anos despois; ver 
Calvo, T., Valentín Paz-Andrade, a memoria do século, Ed. do Castro, 1998. Segundo Fran-
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ramar galega o escenario non debeu diferir moito do represen-
tado por un armador de Espasante que, fardando de miliciano 
falanxista, amedoñaba os mariñeiros que viñan de desembarcar 
dicíndolles «que los del Puerto (de Espasante) estaban muy tran-
quilos, pero que ya les llegaría el castigo» e que o mellor para eles 
sería «que se ocuparan de trabajar y se dejasen de andar en grupos 
comentando y que se retirasen temprano a sus casas...».57

Houbo, non obstante, algúns casos de propietarios de bar-
cos con ideas republicanas represaliados polos partidarios do 
novo réxime: velaí o armador e vendedor de peixe de Vigo 
Manuel Touza Serín, multado xunto co seu irmán Lisardo con 
15.000 pesetas tras ser acusados de masóns. Outro caso se-
mellante foi o do exportador de peixe e armador cambadés 
do cerco pertencente ao Partido Radical, Elías Porto Trigo, 
internado en San Simón e procesado a pouco de estourar o 
alzamento militar. Tamén foi ingresado no lazareto o armador 
de Marín Luis Santiago Graña, seica polas súas ideas republi-
canas.58 Cómpre tamén subliñar tanto a notoria ausencia de 
pequenos patróns-armadores radicados en vilas mariñeiras das 
Rías Baixas (Cambados, O Grove, Illa de Arousa, Raxó...) nas 
ringleiras falanxistas,59 coma o seu significativo concurso nas 

cisco Fernández del Riego, o propio Paz Andrade fora denunciado por algúns conserveiros 
partidarios dos insurrectos e, se acreditamos certas informacións, salvou a vida grazas ao 
apoio de sinalados armadores de Bouzas tal que o propio Víctor Montenegro. Ver Colectivo 
Xerminal, op. cit., 1990. Aínda que, cando menos en aparencia, Industrias Pesqueras non 
tivo ningún atranco coas novas autoridades, non foi Paz Andrade o único colaborador da 
revista que sufriu represalias, pois o xornalista vigués Manuel Lustres Rivas morreu asasinado 
polos facciosos e os catedráticos Manuel Martínez-Risco e Fernando Calvet, o capitán José 
Mosqueira Manso e o biólogo Fernando de Buen (fillo de Odón de Buen) non tiveron outra 
que se exiliar. Ver AA.VV., op. cit., 2002.
57 Causa 159-36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
58 Ver causas 1123-36 e 2529-38, Archivo Tribunal Militar IV, Vigo, Mariña. Tamén, en-
trevista con Enriqueta Otero Farto (Marín), incluída no proxecto As Vítimas, os Nomes, as 
Voces, os Lugares.
59 Ver ANEXO: CADRO IV. Para o acontecido Raxó, ver Dacosta Paz, A., Documentos para a 
historia de Poio, Edicións Alén Miño, Ponteareas, 2009.
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fugas por mar a bordo de cativas motoras de pesca, acontecidas 
en localidades como O Grove, A Pobra do Caramiñal, Mal-
pica, Miño, San Cibrao ou Fisterra e das que falaremos máis 
adiante. 

No que respecta aos fabricantes de conservas e empresarios 
de salgaduras, o maioritario apoio que o réxime franquista ato-
pou no colectivo propiciou un novo uso dos vellos almacéns: a 
partir da caída de Santander a fins de agosto de 1937 e, logo, 
da fronte de Asturias, na beiramar galega habilitaronse, entre 
outros edificios, diversas fábricas de salga e conserva inactivas 
para recibir por mar os combatentes republicanos feitos prisio-
neiros. Velaí os almacéns de Goday en Rianxo, Romaní e Vieta 
nos lugares de Anido e Cabo de Vila en Muros, Montenegro e 
Boullón no Pozo e no Areal da Pobra do Caramiñal, Antonio 
López Torres de la Ballina na praia da Magdalena en Cedeira. 
Sabemos, así mesmo, que en Marín aconteceu algo semellan-
te, pois contamos co testemuño dun gudari vasco, Manuel de 
Ibarrola Pagazaurtundua, feito prisioneiro cando tentaba fuxir 
nun barco dende Avilés a Francia e internado nun almacén de 
salga naquela vila do Morrazo; o testemuño explicita tamén a 
dura represión desatada sobre os pescadores de Marín, a per-
sistente solidariedade das mulleres marinenses cos presos e as 
peculiares características daquel réxime carcerario:

Fuimos a Marin y nos recibió un capitán de caballería mu-
tilado, que persona mejor no hemos encontrado. Nos abrazó 
uno a uno. Aquello era un almacén de salazón donde estuvi-
mos 45 días, sin pasar ni lista. Yo estaba con un ingeniero, 
Monzón y otro del Estado Mayor... y preparamos la fuga con 
un taxista de San Sebastian y un carabinero de Erandio. Ma-
rín era un pueblo pesquero donde habían matado a todos los 
maridos de las mujeres. Todas viudas, que nos traían el pote 
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gallego, que era muy bueno. Aquellas nos dijeron por donde 
podíamos escapar y por dónde estaba la guardia civil. Estu-
vimos ocho días en el monte, pero no había más que peñas. 
Tuvimos que volver al pueblo y entrar otra vez en el campo de 
concentración, donde no había ni escolta.60

Porén, neste segmento tamén existiu unha pequena mi-
noría represaliada, como o ex alcalde de Vilagarcía, deputado 
de Izquierda Republicana na Fronte Popular e dono de varios 
almacéns de salgadura en Vilaxoán, Elpidio Villaverde, expo-
liado dos seus bens e obrigado a se exilar en Bos Aires para sal-
var a vida. Tamén sabemos das dificultades dalgúns pequenos 
fabricantes de Cariño, ou das vicisitudes da familia Baltar61 de 
Carril-Vilagarcía e a dos Táboas, exiliadas ambas en Arxentina 
e Chile. Tampouco o escuro suicidio do propietario da illa de 
Ons e maiorista de peixe e polbo, Didio Rioboo Bustelo, estivo 
exento de suspicacias, pois algún autor achaca o suceso ao feito 
de ser acusado Rioboo de masón, mais tamén aos manexos 
de certos conserveiros e exportadores de polbo de Bueu, aos 
que hipoteticamente lles interesaría facerse co seu negocio.62 

60 Ver ANEXO: CADRO IV. Tamén Costa, X. e Santos, X., Galiza na Guerra Civil. Campos de 
concentración de Muros, Padrón, A Pobra e Rianxo, Concellos de Rianxo e A Pobra do Caramiñal, 
2007 e Azkue Antzia, K., Araba, oi Araba. La lucha en Araba por la libertad de Euskal Herría, 
s.e., Bilbao, 2004. Debemos esta derradeira información á xenerosidade de Sergio Balchada, 
investigador galego radicado en Euskadi.
61 Ricardo Baltar Teijeiro, propietario dunha fábrica de conservas en Carril, estivo vinculado 
ao Partido Galeguista, polo que debeu andar agachado nos primeiros intres tras o golpe, para 
despois tomar o camiño de América.
62 Ver Mallo, M., «Relato veraz de la Realidad de Galicia», La Vanguardia, Barcelona, 26-
8-1938; tamén, Fernández de la Cigoña Núñez, E., Cíes y Ons. La ruta de las islas, AGCE, 
Vigo, 1991. O autor cita expresamente aos Massó; outros, non obstante, atribúen o suceso 
ás dificultades económicas de Rioboo, velaí Estévez Castro, J. M., op. cit., 1996. Respecto 
da familia Massó, moitos de cuxos compoñentes vestiron camisa de Falange durante a con-
tenda, tamén hai indicios da protección que puideron exercer sobre o pintor Federico Ribas 
Montenegro, de inequívocas simpatías esquerdistas mais bo amigo de Gaspar e José Mª Mas-
só, para os que fixo numerosos deseños de propaganda das súas conservas. Segundo algunhas 
versións, Ribas, agachado nos primeiros días do golpe militar na súa casa de Beluso, sería 
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Mesmo algúns fabricantes de dereitas aturaron represalias por 
pasadas veleidades republicanas. Velaí:

Por teren aparecido na fotografía que se tirou ao final dun 
convite galeguista celebrado antes da rebelión, foron detidos  
os fabricantes de conservas Josefino e Bautista López Valeiras, os 
que por seren homes nomeadamente dereitistas, puideron esca-
par sen máis pena uns días de prisión e unha crecida multa.63

No caso da firma Romay y Gómez, Sociedad Limitada, 
con fábrica de conservas e salgadura radicada en Samieira 
(Poio), coñecemos o informe que Joaquín Caamaño Lojo, aba-
de daquela parroquia, emitiu o 5 de maio de 1941, cun con-
tido dabondo explícito nas súas intencións verbo dun posible 
Expediente de Responsabilidades Políticas:

Teño o honor de corresponder aos seus oficios, nº 2240, con 
data 6 de marzo e nº 4325 de abril último, polos que me 
interesa informes da razón social «ROMAY E GÓMEZ» de 
Samieira, neste Municipio.
No político-social, foron elementos destacados da Frente Po-
pular e propagandistas en grande escala da mesma, refractarios 
por completo ao Glorioso Movemento Nacional.

trasladado a Portugal nun dos vapores da frota dos Massó e dende alí puido embarcar para 
Arxentina. Ver Fernández Rei, F., Non fondeaban cadáveres, fondeaban semente. A elexía de 
Heriberto Bens «Ós líderes mariñeiros que fuxiron na dorna e morreron no Atlántico, lonxe 
do terror» en AA.VV., A semente da nación soñada. Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín, Ed. So-
telo Blanco e Edicións Xerais, Vigo, 2009. Outros investigadores, non obstante, sinalan que 
Ribas permaneceu refuxiado en Vigo na casa duns familiares até que foi quen de marchar 
nun transatlántico rumbo a Bos Aires, onde desembarcará o 7 de novembro de 1937. Ver 
Pérez Leira, L., «Federico Ribas: un artista xenial», en www.galizacig.com, 2/8/2004.
63 Pereira, C. (editor), op. cit., 1998.
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Condutas: son de sentimentos xudeus e usureiros, tamén en 
grao superlativo, rumoreándose que cos seus produtos de con-
servas e salgazóns negocian prezos abusivos.
Relixiosamente: ao parecer son refractarios, dando ocupación 
a xornaleiros ás horas da Misa; talvez co fin de que non poi-
dan cumprir con ese deber relixioso.
Posición económica: calcúlaselle que se desenvolven cun capi-
tal dunhas 700.000 pesetas.64

É de xustiza, así mesmo, reseñar que certos armadores 
adictos ao alzamento militar intercederon por mariñeiros pre-
sos, caso do presidente da Asociación de Armadores de Marín 
Tomás Taracilla, que interveu para que liberasen o coñecido 
líder sindical Urbano Mallo, ou testemuñaron nalgún Conse-
llo de Guerra a prol de militantes sindicais cos que estiveran 
enfrontados nas loitas sociais, contribuíndo a rebaixar as súas 
penas; velaí o xa referido José Freire, xunto co exportador de 
peixe e tamén integrante do Gremio de Armadores coruñés, 
José Docampo Prada, valedor do directivo do SIP coruñés Julio 
Sanjurjo López.65

Tamén é coñecida a humanitaria negativa do alférez de 
complemento José Curbera, fillo do coñecido conserveiro e di-
rixente da Unión de Fabricantes de Conserva de la Ría de Vigo 
José Ramón Curbera Fernández, a participar nos primeiros fu-
silamentos levados a cabo en Vigo, unha postura defendida así 
mesmo polo seu pai e que sentou moi mal no fascio local.66 
Así mesmo, segundo algunhas informacións o arquitecto vi-
gués Manuel Gómez Román, autor de diversos edificios para 
os industriais conserveiros (entre eles a fábrica de Alfageme, 

64 Dacosta Paz, A., op. cit., 2009. A tradución ao galego é do autor.
65 Ver causa 409-42, Archivo Tribunal Militar IV, Coruña, Mariña.
66 Pereira, C. (editor), op. cit., 1998.
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hoxe en perigo de recualificación) e tamén secretario do Parti-
do Galeguista, salvou a vida porque tivo a algúns deles como 
valedores. E sabemos, ao cabo, que ao armador e xuíz muni-
cipal da Guarda Adolfo Rivas Baz, case que lle costou a vida a 
súa tentativa de salvar o maior número de conveciños posible.

En calquera caso, se a participación, por activa ou por pa-
siva, da patronal máis organizada (eis, a de Vigo-Bouzas, Ma-
rín, Cangas, Moaña ou Bueu) nas represalias efectuadas polos 
milicianos falanxistas, gardas civís e adláteres, é indubidable 
cando menos nas Rías Baixas, non o é menos a presenza dos 
militares como decisivo pano de fondo daqueles feitos, que 
ocuparon ás veces un notorio primeiro plano: velaí o protago-
nismo dos mariños sublevados do Polígono Naval de Marín 
nas requisas casa por casa no bairro marinense da Banda do 
Río ou na incautación do local social da Fraternidad Marinera 
moañesa, un edificio construído co esforzo dos asociados e que 
foi entregado aos falanxistas locais tras acabar na fogueira os 
seus emblemas e a súa ben nutrida biblioteca: 

...Y una mañana de sol y serena, escucho el lúgubre retumbar 
del tambor, la osadía y la curiosidad me fustigan y con mucha 
precaución sigo de cerca pero, sin ser visto por aquella comi-
tiva, el recorrido de los conquistadores de pueblos indefensos. 
Suena el macabro ton-torrón y vivas a España y a la Repú-
blica, ¡vaya irónico sarcasmo! Sigo por los altos de la Miranda 
escuchando y siguiendo paralelo la marcha triunfal de esta 
tropa, milicia o lo que fuese que se dirige desde el ayunta-
miento hacia aquel local que tantas ilusiones cobijó entre los 
hijos del mar. Llegan en son marcial, y lo primero que destro-
zan a golpe de martillo es el escudo-emblema que preside la 
entrada a la Sociedad Fraternidad Marinera. Aquel símbolo 
representa al trabajador peleando con el dragón del hambre. 
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Casi lloré al contemplar al falangista «Ladrillo» atacar con 
furor aquel baluarte de la defensa del marinero.
Hacen, como es su norma, saltar la puerta del local y des-
pués de destrozar la biblioteca y el mobiliario, salen portando 
aquellas banderas que fueran paseadas en son de Paz, Liber-
tad y Trabajo y en un pequeño descampado hacen una pira 
funeraria para que aquellos símbolos se convirtieren en la 
máxima de Torquemada: «El fuego todo lo purifica... Y en 
este día, aquel centro de cultura y reuniones de trabajo, quedó 
incautado y convertido en Cuartel de la Falange moañesa...67

Nos días seguintes, foi de salientar a participación activa 
do propio xefe do Polígono, o capitán de navío falanxista Fran-
cisco Bastarreche, nos brutais interrogatorios padecidos polos 
militantes da CNT moañesa no que fora o seu local da Sea-
ra, agora transmutado en cheka do fascio, e nos que destacou 
máis unha vez o temible Bruno Schweiger.68 Alí, os militares 
sublevados da Armada actuaron a carón dos falanxistas e da 
patronal pesqueira, organizada na etapa republicana arredor 
da Unión de Armadores, Comerciantes y Patronos de Moaña 
e cuxa directiva integraban tras o golpe militar os armadores 
militantes da Falange Jesús Seoane López e Manuel Villaverde 
Rioboo, entre outros. Daquela, arredor da devandita patronal 
formouse un sinistro tribunal paralelo no que se impartiron 

67 O 24 de xullo de 1936, o local do sindicato foi requisado polas forzas da Mariña e, dese-
guido, entregado á Falange. Ver Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d. 
68 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d. O autor cita tamén outro militar da base naval de Marín 
asociado ás falcatruadas do nazi Bruno Schweiger, que se cadra fora un mando apelidado 
Gutiérrez Saavedra. O capitán de navío de orixe gaditana Francisco Bastarreche y Díaz de 
Bulnes, foi xefe do polígono naval da Armada en Marín dende 1934 até 1936. Cando a 
frustrada Revolución de outubro de 1934, varios centos de prisioneiros foron confinados 
no mercante Minerva, amarrado nas inmediacións do polígono baixo a responsabilidade de 
Bastarreche. Algunhas fontes sinalan a dureza do trato ao que foron sometidos, xa daquela, 
os presos por parte do xefe en cuestión; ver Benavides, M. D., op. cit., 1976.
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severos castigos, tal e como lembraron hai anos dous magoados 
testemuños:

Estaba toda a patronal reunida na secretaría nosa do sindi-
cato para xusjar a cada un sejún a causa que lle montasen. E 
a min leváronme ó cuarto de baño... E ó que lle tocaba por 
turno... cun verjallo daba unha palisa fenomenal

Vengo de mirar a fulano, fulano y fulano... Si los ves no los 
reconoces... Porque si uno con los ojos así... Otros que... y ellos: 
¡Don Luís, pónganos unha inyección y mátenos...!
Te juro que lo hacía. Sé que los van a matar y están sufrien-
do... Que piden por Dios que los mates...
Cuando se cansaba uno de pegar, iba otro. Los herniaban, los 
reventaban... Todo horroroso...
Y a las mujeres... Darles purgas, hacerlas pasear, raparles el 
pelo... abusar de ellas. No uno, iban todos...69

Na vila veciña de Cangas, sen ir máis lonxe, a patronal 
tamén se implicou nestas prácticas noxentas, pois segundo al-
gunhas informacións o que fora presidente da asociación El 
Progreso Pesquero na derradeira etapa republicana, o armador 
Jesús Giráldez García Cheré, seica era dono dunha cheka uti-
lizada pola Falange daquela vila nas súas tundas, nas que, se-
gundo as devanditas fontes, se distinguiu como instigador o 
armador Marcelino Moldes.70

69 Entrevistas con J. V. e I. P., depositadas no arquivo da Asociación Cultural Nós de Moaña. 
Citado por González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999. Don Luís 
era o médico de Moaña, Luís Caamaño. A existencia deste infame tribunal está confirmada 
nas devanditas Memorias de Luís Pérez Nacidas. 
70 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. Tamén entrevista con Dolores 
Rodal Blanco, Cangas, 29/11/2006.
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Ao cabo, podemos concluír que, mesmo se temos en conta 
excepcións e actitudes humanitarias na salvación dalgún tri-
pulante dos barcos da súa propiedade ou dos seus colaborado-
res de extracción, non se esqueza, pequeno burguesa (velaí os 
casos xa reseñados de Valentín Paz Andrade, Manuel Gómez 
Román ou Federico Ribas Montenegro, nos que o luscofusco 
de Víctor Montenegro Feijoo ou dos Massó aboia outra volta), 
a patronal dos principais portos pesqueiros das Rías Baixas foi 
implacable cos seus inimigos de clase, individuais e colectivos, 
e empregou todos os recursos que puña ao seu alcance a auto-
ridade militar emanada do golpe para desactivalos.

Con todo, a estratexia daquela patronal pesqueira non 
remataba na mera depuración, senón que albiscaba a substi-
tución dos sindicatos de clase proscritos e demonizados, por 
novas organizacións capaces de consolidar unhas condicións de 
traballo «altamente favorables» xa concedidas polos armadores, 
coa condición determinante de asegurar «un normal desenvolvi-
miento del capital empleado en estas arriesgadas explotaciones».71 
En breve, os nacional-sindicalistas da Falange tentarían ocupar 
este baleiro cos seus sindicatos verticais, que aplicarían con man 
de ferro á pretendida harmonización entre capital e traballo.

De calquera maneira, a patronal pesqueira e conserveira 
aproveitou aquel clima de terror para prescindir do contrapeso 
sindical implantado na pesca da sardiña durante a República e 
acentuado na Fronte Popular; así, dende o verán de 1936, o Co-
mité Provincial de Armadores a la Parte, presidido polo susodito 
Marcelino Moldes, e a Unión de Fabricantes de Conservas de la 
Ría de Vigo, encabezada por Gaspar Massó, xestionaron unilate-
ralmente os topes das capturas de sardiña e o seu prezo en lonxa 
nas Rías Baixas, coa anuencia das autoridades gobernativas e 

71 Revista Industrias Pesqueras, nº 226, 15/9/1936.
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militares.72 As chamadas taxas de cantidade de sardiña captura-
da, proviñan dos acordos aos que chegaran no último tramo da 
Fronte Popular, coa mediación das autoridades republicanas, as 
organizacións mariñeiras de clase, os armadores e os fabricantes, 
diante da depreciación do peixe debido á súa abundancia e á ne-
gativa dos conserveiros a procesala na súa totalidade.73 Nos días 
posteriores ao golpe, malia a oposición dalgúns fabricantes da 
ría de Vigo partidarios da liberdade tanto de produción coma de 
prezos, a autoridade militar obrigou á prorroga daqueles acordos 
que tiñan vixencia até o 31 de agosto de 1936, temendo sen 
dúbida unha situación de difícil goberno nos ambientes mari-
ñeiros, nun intre en que o futuro da sublevación aínda era unha 
incógnita.74 Os topes de capturas da sardiña, non obstante, aín-
da deberon se rebaixar nos vindeiros meses debido ao colapso da 
industria conserveira, moi afectada pola perda do mercado de 
Madrid, Cataluña e Levante, de maneira que en xaneiro de 1937 
eran tan só a metade dos acordados no verán pasado. 

O propio desenvolvemento da contenda permitiu zafar da 
crise á Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, 
ao se converter o colectivo en provedor privilexiado do exército 
golpista e aumentaren de xeito exponencial as exportacións a 
Alemaña. De feito, a Unión de Fabricantes, erradicada a loita 
de clases nas fábricas e fixadas por decreto as bases de traballo, 
exerceu como interlocutor senlleiro do Goberno de Burgos, 
tras o cal se converteu nunha «especie de central de compras y 
ventas» que atendía tanto a demanda procedente dos organis-

72 Ver El Pueblo Gallego, 18 e 22 de setembro de 1936.
73 Ver Pereira, D., op. cit., 1998.
74 Un destes conserveiros contrarios aos topes de capturas e aos prezos mínimos da sardiña 
era o referido Rafael Jesús Portanet, que afirmaba: «¡Sardinas de Galicia! ¡Riqueza inmensa de 
nuestras costas... Es preciso aprovecharla como sea, en la forma que sea, pescando la cantidad que 
aparezca, sin recurrir a medidas antieconómicas y antirazonables, porque a la Naturaleza no se le 
pueden colocar trincheras...». Revista Industrias Pesqueras, nº 281-282, 15/1/1939.
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mos económicos do novo Estado, como a xestión dos inputs 
importados ou non. Por certo, a devandita Unión de Fabrican-
tes tiña entre as súas fontes de financiamento un recargo do 
1% en todas as subministracións que lles encomendara, entre 
outras entidades, a intendencia do exército nacional.75

Pola súa banda, a Federación de Armadores de Buques de 
Pesca de España e a Asociación General de Industrias Pesque-
ras y sus Derivados, foron quen de botar abaixo tanto as taxas 
que recargaban o comercio de peixe fresco en determinados 
concellos, coma o arbitrio sobre a venda de conservas de peixe 
que, en xullo de 1937, pretendía implementar a Deputación 
de Pontevedra.76 

En suma, para o propio presidente franquista da devandi-
ta Deputación, a patronal pesqueira e conserveira funcionaba, 
naquel intre, como:

...un Estado dentro del Estado, percibiendo incluso sus im-
puestos que no se atreve nadie a rechazar ante el temor de 
tener como enemigo a la «Patronal», que ya se sabe por la 
experiencia de otros, hunde a sus enemigos.77

A consideración estratéxica por parte das novas autorida-
des do sector pesqueiro como fonte de proteínas para o exér-
cito sublevado contribuíu ao notorio poderío amosado naquel 

75 Ver Carmona Badía, X., en AA.VV., op. cit., 2004.
76 Revista Industrias Pesqueras, nº 243, 15/5/1937. Na defensa da patronal pesqueira den-
de as páxinas da devandita publicación distinguiuse Valentín Paz Andrade quen, por certo, 
apoiou dende a revista a implementación da Organización Corporativa de la Pesca, vertical 
e totalitaria, sustentada na forte intervención do novo Estado nas actividades pesqueiras e os 
seus derivados, respectando sempre os intereses (e os organismos de clase) da gran patronal 
do sector. Para Paz Andrade, a referida Organización Corporativa racionalizaría a industria, 
evitando conflitos de intereses e actitudes insolidarias. Ver revista Industrias Pesqueras, nº 245, 
1/7/1937.
77 Grandío Seoane, E., Vixiancia e represión na Galicia da Guerra Civil. O Informe Brandariz 
(A Coruña, 1937), Ediciós do Castro, Sada, 2001.
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tempo por ambas as patronais que, xa quedou dito, mano-
braron con certo éxito á hora de conservar a súa liberdade de 
acción fora de portas dos totalitarios Sindicatos Verticais.

Escenarios do terror
...Morreu de pé, como as frores, como os albres, como os 
       [foguetes.
Como os homes...

(«Mariñeiro fusilado», Ernesto Guerra da Cal)

No litoral, a persecución mortal dos falanxistas tutelada 
polas autoridades militares, asañouse sobre todo cos militantes 
máis significados dos sindicatos de pescadores e de industria 
pesqueira. Nas vilas e cidades da nosa beiramar, máis de 120 
cadros mariñeiros anarcosindicalistas (20 en Vigo-Bouzas, 16 na 
Coruña e outros tantos en Cangas, 12 en Moaña e en Cariño...) 
foron sacrificados durante todo o período da contenda civil e 
testemuñan, tanto a pasada implantación da fenecida FRGIP, 
coma a xenreira que as actividades dos sindicatos en Celeiro, O 
Barqueiro, Cariño, Mugardos, Sada, A Coruña, Porto do Son, 
Cangas, Marín, Moaña, Vigo-Bouzas, Panxón, Aldán, Baiona, 
O Grove, Cambados, etc., xeraron nas forzas vivas dos respecti-
vos portos de pesca. Polo que coñecemos, en moitos lugares da 
beiramar a que instigou aos falanxistas e asesorou a comandantes 
militares e delegados de Orden Público, foi a patronal pesqueira 
e conserveira; xa nolo dixo anos atrás con amargas palabras Ma-
nuel Rúa o Meirán, mariñeiro cenetista de Moaña: «A Patronal, 
luchando con ela toda a vida e así acabou por matarnos».78 

Tal e como ficou inmortalizado, quer polas estampas de 
Castelao incluídas no seu álbum Atila en Galicia, quer polo pin-

78 Pereira, D., op. cit., 1994. Tamén entrevista con Manuel Rúa Vilariño, Meira-Moaña, 
2/9/1988.
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tor Colmeiro na súa obra Los tiraron al mar, concibidas ambas 
durante o ano 1937 nos exilios levantino e porteño, respectiva-
mente, nas Rías Baixas o mar foi non só sepultura para moitas 
daquelas bibliotecas que axudaron a mudar durante a etapa repu-
blicana súbditos en persoas conscientes, mais tamén se converteu 
en fosa común maioritariamente de mariñeiros significados nas 
loitas doutrora: en Cangas, Moaña, Vigo, Bueu, A Illa de Arousa 
ou en Vilagarcía, barcos de pesca alugados para a ocasión a fabri-
cantes e armadores ou motoras de paseo postas a disposición por 
señoritos de casino, transportaron os sindicalistas mariñeiros tras 
ser asasinados, para logo fondealos nas rías atados con aramios 
aos grillóns de torrar peixe nas fábricas de conserva, a lingotes 
de ferro, a poutadas ou a pandullos do balo. De seguro que estes 
estarrecedores episodios tamén inspiraron ao pintor Federico Ri-
bas Montenegro, daquela residente en Beluso e amigo da familia 
Massó. Correndo o ano 1937, Ribas pintou no exilio bonaeren-
se o impactante cadro Galicia quedou sen mariñeiros, obra cuxa 
imaxe serviu de icona central da exposición Os mártires do mar. A 
represión franquista contra os mariñeiros galegos, instalada no verán 
de 2006 no vapor Hidria II, daquela chamado Barco da Memoria.

Nos primeiros tempos tras o golpe militar, moitos pesca-
dores da ría de Vigo deixaron de faenar nos mares que bañaban 
A Guía, Domaio ou a praia de Alcabre, porque alí, como en 
Cíes ou na illa de San Simón, os peixes alimentáronse con seres 
humanos inocentes. Velaí o relato de Fernando Pita, veciño de 
Ponteareas que estivo preso en Vigo:

...eu estiven preso no Frontón de Vigo e chegaban os falanxis-
tas polas noites buscando xente, levábana, e despois aparecían 
os mortos aboiando no mar, nas praias, na Madroa.79

79 Ver Máiz Vázquez, B., «Voces sobre a II República, represión franquista e resistencia galega 
(1931-1945)», en Anuario Brigantino, nº 25, Betanzos, 2002. Así mesmo, Pereira, C. (edi-
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Algúns, caso dos coñecidos militantes da Fraternidad Ma-
rinera moañesa, os irmáns Eugenio e Manuel Cancelas Cor-
rales, José e Manuel Paz Pena xunto con Cándido Giráldez 
Coloret o Cocho, asasinados no outono de 1936 e logo fonde-
ados no mar dende o pesqueiro Ave sin Puerto, non apareceron 
máis, ao igual que José Rioboo Casqueiro, Francisco Jalda, 
José Isidro e outro mariñeiro afiliado ao sindicato alcumado 
o Chincho. 

Segundo a familia de José Paz Pena, unha vez que locali-
zaron e prenderon a este e a Cándido Giráldez na contorna de 
Moaña andando o mes de novembro daquel ano, trasladárono 
ao frontón de Vigo onde sufriu constantes maltratos. Segundo 
estas fontes, José Paz tería pedido á súa muller que lle levase co-
mida envelenada, porque non aturaba máis as malleiras. Logo 
de botar pouco tempo en Vigo, sería conducido outra volta a 
Moaña, onde sería barbaramente torturado, rematado dun dis-
paro a bordo do devandito barco e máis tarde fondeado no mar 
da Guía cun pandullo atado ao pescozo. Cabe apuntar que, 
segundo estas mesmas fontes orais, naqueles días a muller de 
Paz Pena debeu aturar, así mesmo, maltratos e humillacións.80 
Ademais, no sumario 1212/36 hai un oficio asinado, con data 
de 1/12/1936, polo falanxista e alcalde accidental José Pérez 
Rodríguez (José de Ventura, fillo do dirixente da patronal moa-
ñesa Ventura Pérez), que di o seguinte: 

tor), op. cit., 1998, recolle o calvario que debeu soportar en setembro de 1936 unha rapaza 
viguesa de dezaseis anos, vendedora de xornais e socialista, de nome Rosario Hernández Dié-
guez alcumada a Calesa: violada, torturada e asasinada polos falanxistas, ao cabo fondeada 
atada a uns ferros na ría preto das Cíes. Segundo os datos do proxecto interuniversitario As 
Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares, case que corenta persoas foron guindadas ao mar no 
litoral galego, quince delas na ría de Vigo.
80 Ver entrevista coa súa bisneta Antía Paz Cabezas, Moaña, 11/10/2005 e José Luis Vidal 
Laíño, Pontevedra, 14/12/2002. Antía comentou, asemade, que o irmán de José Paz Pena, 
Manuel, nunca máis apareceu.
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Tengo el honor de participarle que José Paz Pena, Eugenio 
Cancelas, Manuel Cancelas, Cándido Giráldez, según rumor 
público han sido muertos por las milicias de Falange de Ma-
rín, mandadas por un tal Bruno.
José Riobó Casqueiro, Francisco Jalda y José, conocido por Isi-
dro, no han sido habidos.
Dios guarde a V. S. muchos años.

O «tal Bruno» era, con toda seguridade, o nazi alemán 
Bruno Schweitzer.81

A maiores, o propio Luis Pérez sinala ao longo das súas 
Memorias ao Chincho, compañeiro de Fraternidad Marinera, 
como un dos asasinados naqueles días. Segundo fontes orais, 
este mariñeiro fora soterrado na ribeira, detrás do sindicato, e a 
súa cabeza emerxeu nalgunha ocasión no devalo das mareas.82

Outros, como os directivos da Fraternidad José Saavedra 
Sartié, Manuel Ríos Cancelas e José Barreiro Núñez, xa foran 
paseados un pouco antes, naquel infernal mes de agosto do ano 
en cuestión, de maneira que ficou esfarelada por completo aque-
la potente organización, unha das máis combativas da CNT ga-
laica. Mais a partir do outono de 1936 continuou o regueiro 
de mortes en todo o concello moañés: o devandito Francisco 
Fernández, Francisco González Ríos, José Ríos González, Ma-
nuel Calvar González e o seu pai Clemente Calvar Solla, todos 
eles sindicalistas de Domaio, o mariñeiro de Meira Enrique Pra-
do Martín asasinado en Castiñeira (Bueu), José Fervenza Pena e 
Jesús Vilariño Santomé, fusilados tras aturar Consello de Guerra 
xunto co alcalde da Fronte Popular José Fandiño Pidre, o der-
radeiro día daquel ano malfadado... Outros moitos, caso dos 

81 Causa 1212/36, Archivo Tribunal Militar IV, Vigo, Mariña.
82 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d. Ver tamén entrevista a Manuel Rúa Vilariño, cinta deposita-
da no Arquivo do Departamento de Cultura do Concello de Moaña, ref. 017.
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militantes da Fraternidad 
Marinera Manuel Vilariño 
Santomé (irmán de Jesús), 
Eugenio Gayo, José Ferven-
za, Arturo Piñeiro Chaplin 
e o propio Luís Pérez Na-
cidas, foron condenados a 
duras penas de entre quince 
e trinta anos de prisión.83

No veciño Concello 
de Cangas, onde masacra-
ron a militancia mariñeira 
máis sinalada nas persoas 
dos presidentes do Gru-
po Cultural de carácter li-
bertario Mar y Tierra, da 
Alianza Marinera de Cangas e da Solidaridad Marinera de Al-
dán, Rufino Miranda Cabral, Manuel Piñeiro Pastoriza e José 
Manuel Millán Costas, respectivamente, o mar tan só devol-
veu cinco dos once homes sacrificados no lugar de Anguiei-
ro o 28 de agosto de 1936 e logo mergullados na ría dende 
unha motora propiedade do fabricante Francisco Fernández 
Cervera, integrante naquela altura da directiva da Unión de 
Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo.84 E tamén aquí, a 

83 Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d.
84 José Millán Costas foi fusilado o 13 de abril de 1938 en Pontevedra, tras ser condenado 
a morte en Consello de Guerra. Pola súa banda, a Manuel Piñeiro Pastoriza déronlle o pa-
seo no Pozo da Revolta, Mogor (Marín) o 11 de agosto de 1936; Iago Santos Castroviejo, 
Antonio Nores Soliño e Xerardo Dasairas atribúen a súa morte a falanxistas inducidos polo 
armador Marcelino Moldes. Por último, Rufino Miranda Cabral foi fusilado en Pontevedra 
o 11 de decembro de 1936; pouco antes tentara escapar a nado da illa de San Simón, onde 
estaba recluído, nun episodio no que faleceu afogado o seu correlixionario e compañeiro de 
fuga Manuel Sayar Orellán, natural de Corrubedo e militante do SIP de Marín. Ver causas 
593-36 Vigo, 790/36 Pontevedra e 1212-36 Vigo, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. 
Tamén, González Fernández, X. M. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 1999; Santos Cas-

Manuel Piñeiro Pastoriza. Foto cedida  
polo Proxecto Nomes e Voces.
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furia represiva dos meses posteriores á sublevación militar deu 
cabo da non menos vizosa Alianza Marinera doutrora: amais 
dos devanditos cadros, os falanxistas asasinaron o antigo se-
cretario Camilo Rodal Rodal, a Daniel Antonio Núñez moi 
significado no referido conflito do prezo da sardiña, a Jesús 
Daniel Millán Costas de Aldán, sacrificado no sinistro Pozo 
da Revolta, ao tesoureiro Bernardo Lemos González asasinado 
nas illas Cíes xunto con Manuel Soliño Soliño, a Ángel Ro-
dal Blanco paseado con tan só dezaoito anos no sinistro Pinal 
do Foxo, na parroquia de Xinzo en Ponteareas,85 etc. Aínda 
que xa había tempo que estaba apartado da organización ma-
riñeira, tamén foi fusilado en Pontevedra o 24 de setembro de 
1936 o vello líder socialista de La Alianza Marinera, Lorenzo 
Corbacho Rodal, que durante o primeiro bienio republicano 
ocupara o cargo de concelleiro polo PSOE.86 Canto ao alicerce 
da integración de Alianza Marinera na CNT, o retornado de 
Cuba José Molanes Blanco Maneghra, debeu estar agachado 
durante trece meses nun buraco feito na súa casa sen moverse 
apenas, e logo noutros lugares até que, no ano 1939, decidiu 
se presentar tras a edición do coñecido bando do gobernador 
civil Manuel Gómez Cantos, polo que se lles perdoaba a vida 
a todos aqueles perseguidos que non tivesen delitos de sangre.87 

troviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005 e Dasairas Valsa, X., op. cit., 2002; por último, 
Amoedo López, G. e Gil Moure, R., Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia 
de Pontevedra. A Illa de San Simón, Ed. Xerais, Vigo, 2007.
85 Entrevista con Dolores Rodal Blanco, dentro do proxecto interuniversitario As Vítimas, os 
Nomes, as Voces, os Lugares, datada o 29/11/2006.
86 Tamén compartiron o tráxico final de Corbacho outros tres destacados militantes socialis-
tas que, na segunda década do século XX, tiveran cargos nas directivas de distintas agrupa-
cións de oficios vinculados ao mar (pescantinas, empacadoras, mariñeiros...) e á UGT da ría 
de Vigo, malia que a súa profesión fose terrestre. Referímonos ao deputado por Pontevedra 
na Fronte Popular, Ignacio Seoane Fernández e ao concelleiro Ramón González Brunet, 
fusilados xunto coa plana maior do PSOE vigués o 27 de agosto de 1936 nas tapias do cemi-
terio de Pereiró, e a José Gómez Ossorio, gobernador civil de Madrid durante a contenda, así 
mesmo pasado polas armas na cadea madrileña de Porlier o 23 de febreiro de 1940. 
87 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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Dentro da ría de Vigo, tamén cómpre sinalar que no Concello 
de Redondela foron condenados a cadea perpetua os mariñei-
ros Benigno Puche Campos e o cenetista de Chapela Alejandro 
González Cabaleiro Moco, que falecería na primavera de 1938 
durante a famosa fuga do penal de San Cristóbal, na contorna 
de Pamplona.

Un dos episodios máis sanguentos tras o golpe de xullo de 
1936 foi o que aconteceu preto de Baiona, na enseada da Bom-
bardeira, coñecida dende aquela como a Volta dos Nove: para 
vingarse da morte dun garda civil cando perseguía dous fuxidos 
en Sabarís, varios membros deste instituto armado dirixidos polo 
cabo Pena desprazáronse o 15 de outubro de 1936 á cadea de 
Vigo e, contando coa axuda dalgúns falanxistas, elixiron nove ho-
mes, a maioría mariñeiros de Panxón e Baiona afiliados á CNT, 
que meteron nunha camioneta. Xa era noite cando chegaron á 
Bombardeira e alí un a un fóronos matando.88 Os pescadores que 
regresaban a porto, deron a noticia. Pero o máis emocionante foi 
que este arrepiante acontecemento seguiu vivo entre a veciñanza 
até os anos sesenta do século pasado, pois durante todo este tem-
po aparecerían día a día nove cruces riscadas na terra, na curva 
onde caeran os corpos sen vida. Cómpre subliñar que o pequeno 
porto de Priegue-Panxón (Nigrán), que contaba con apenas oito 
barcos da sardiña tripulados por 250 mariñeiros, afiliados na súa 
gran maioría ao Sindicato de Marineros da CNT antes do golpe 
militar, aturou en alto grao a represión fascista, pois nada me-
nos que dez pescadores foron fusilados ou paseados entre 1936 e 

88 Ver, González, J. A., Nigrán. Memoria dunha guerra 1936-39, Ed. do Cumio, Vigo, 1998; 
tamén Vilar Pedreira, X. L. e Méixome Quinteiro, C., «Baredo, 16 de outubro, 1936», en 
semanario A Nosa Terra, nº 1147, do 21 ao 27 de outubro de 2004 e Méixome Quinteiro, 
C., «Da tomada dos Ineses ao campo de concentración de Oia. Notas para un estudo da re-
presión franquista no Val Miñor (1936-1939) en AA.VV., O Miño, unha corrente de memoria, 
Actas das xornadas sobre a represión franquista no Baixo Miño (2006-2007), Edicións Alén 
Miño, Ponteareas, 2008.



— 292 —

1939; velaí os seus nomes: Ma-
nuel Aballe Domínguez, Fe-
licísimo Antonio Pérez Pérez, 
Generoso Valverde Iglesias, 
Manuel Prado Pereira o Lolito, 
Modesto Fernández Rodríguez 
Rei Chiquito, Manuel Gallego 
Salgueiro Conejín, José Alonso 
Álvarez o Berzas, Esmeraldo 
González Silva, José Barreiro 
Fernández e Manuel Soto Ro-
dríguez.89 Se cadra, pagaron un 
alto prezo pola participación 
dun feixe de mariñeiros daquel 
porto na requisa de armas nal-

gunhas fábricas de conservas de Canido e no interior de diversos 
chalés de veraneo pertencentes á alta burguesía viguesa, nos pri-
meiros intres do golpe militar. Máis ao sur, na vila da Guarda, 
os irmáns Ángel e Antonio Domínguez Pacheco, significados 
militantes do Sindicato de Industria Pesquera Nueva Marina (o 
último exercía de Presidente do Colectivo no intre do golpe), 
foron masacrados o 10 de agosto de 1936 no lugar de Paraños, 
moi preto do cemiterio municipal.

Do acontecido en Bueu, onde a garda cívica foi en boa 
medida derradeira protagonista da barbarie temos, amais dos 
artigos en La Vanguardia de Maruja Mallo, o estarrecedor tes-
temuño de Antón Patiño:90

89 Ver causa 87-39, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña, Vigo, e as fontes citadas na nota 
anterior.
90 Este autor, asemade, deixa entrever a responsabilidade dalgúns propietarios de fábricas de 
conservas instaladas na localidade como indutores das represalias; ver Patiño Regueira, A., 
Memoria de Ferro, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 2005. 

Manuel Aballe. Foto cedida polo 
Proxecto Nomes e Voces.
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O fío dos mortos de Meiro, Beluso, Bon e Cela remataba no 
mar noite tras noite... Os xefes dos matachíns subían os homes 
esposados por parella a unha lancha... Á luz da lúa e das estre-
las, a travesía quedaba detida no medio da ría. Uns certeiros 
disparos desfechados na caluga acababa entre insultos coa vida 
dos homes... Os seus corpos asasinados guindábanos ao mar... 
e, coa mesma auga da ría, lavaban o sangue que os martiriza-
dos deixaban na táboas da lancha. 
Mais antes de abandonalos tomaban sempre o coidado de 
recollerlles os grillóns para poder aproveitalos na próxima 
condución...91

Por diversas fontes, sabemos que un dos fondeados en 
Bueu foi o avogado pontevedrés e significado portelista Alber-
to Martínez Tiscar, feito achacado ao funesto Víctor Lis Qui-
bén e a outros sinalados cívicos pontevedreses, acompañados 
por varios números da Garda Civil. Algún tempo despois do 
suceso e a instancias do seu irmán Félix, abriuse unha cau-
sa pola súa desaparición, na que ninguén foi condenado; non 
obstante, o escrito deste, datado o 12 de xullo de 1939, relata-
ba con frialdade os feitos:

 

…que un día en la noche del día 5 de septiembre de 1936, 
se presentaron en la casa donde vivía mi llorado hermano Al-
berto, Abogado y Secretario de la Beneficencia Municipal, un 
grupo de hombres, entre ellos figuraban del Benemérito Cuer-
po, y le requirieron para que se trasladase a Pontevedra, pues le 

91 Patiño Regueira, A., op. cit., 2005. Naquel verán-outono de 1936, o mar guindou entre as 
rochas da beiramar de Beluso varios corpos que non foron identificados: o día 5 de outubro, 
por exemplo, apareceu o cadáver dun home na praia de Ancoradouro. Ver Estévez Castro, 
J. M. Reconocer Bueu, Deputación de Pontevedra, 1996. Este autor relata como o veciño do 
Enleito Francisco García Villanueva Xerello apareceu morto o 7 de decembro de 1936, logo 
de que dous empregados dunha fábrica de conservas da localidade, que exercían de cívicos, 
fosen na súa procura ao seu domicilio.
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llamaba el Gobernador Civil, a la sazón el Teniente Coronel 
Sr. Macarrón Piúdo. Se resistió en los primeros momentos a 
salir de casa, teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, pues 
pasaba de las once de la noche, pero al darse cuenta que en el 
grupo que le requería se encontraba la Guardia Civil..., aban-
donó su domicilio para acompañarlos... Y desde aquella noche 
de desgracia para mi y para los suyos, no volví a saber más de 
mi hermano. Puse mi empeño en saber su paradero, y lo supe 
cuando personado en la Comandancia de la Guardia Civil, el 
Sr. Velarde y Velarde, Jefe de esta Comandancia, me manifestó 
que «no buscase a mi hermano, pues tal vez no dejase rastro». 
Pero se equivocó el Sr. Velarde. Los ayes y gemidos de los que 
atados y sin estar totalmente muertos fueron arrojados al mar, 
entre los que se encontraba mi pobre hermano, fueron los en-
cargados de decir cual había sido su triste suerte. Las playas de 
Bueu y sus vecinos con una minuciosa investigación pudieran 
acaso patentizar esta dolorosa manifestación...92

Cabe apuntar tamén que os fondeados en Bueu aparecían 
logo en distintas zonas da ría de Pontevedra, como ben sabían 
os mariñeiros de Combarro ou Raxó, que teñen atopado restos 
humanos ao levantar os aparellos ou as poutadas na praia de 
Chancelas, Area de Agre, Punta Festiñanzo e a praia de Santa 
Mariña, respectivamente.93 

En calquera caso, en Bueu o prezo que pagou a clase ma-
riñeira tamén foi alto de máis: ademais do sacrificio de Johán 
Carballeira, relatado pola pintora Maruja Mallo, que viviu os 
primeiros instantes do golpe en Beluso, fusilaron en Ponteve-

92 Ver causa 440-1940, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña, Pontevedra; debemos o seu 
coñecemento ao historiador Xoán Carlos Garrido. Á aleivosa morte de Alberto Martínez 
Tiscar tamén se referiron Calvo, T., op. cit., 1998, que recolle o testemuño de Valentín Paz 
Andrade, e Dacosta Paz, A., op. cit., 2009.
93 Dacosta Paz, A., op. cit., 2009.
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dra a Manuel Graña Pouseu, dirixente dos mariñeiros afiliados 
á CNT, mentres que ao adxunto da lonxa de contratación do 
peixe, Francisco Piñeiro Barreiro Fariña, déronlle o paseo en 
Pontesampaio varios fascistas da vila. Outro tanto aconteceulle 
ao canteiro socialista Francisco Aldao Gallego, reorganizador 
da sociedade El Adelanto Marinero alá polo ano 1927, asasina-
do polos falanxistas no mencionado Pinal do Foxo na noite do 
7 de abril de 1937. Nada menos que 22 veciños de Bueu foron 
condenados a cadea perpetua e confinados no penal navarro de 
San Cristóbal. Deles, sete foron asasinados tras a frustrada fuga 
masiva de presos acontecida no mes de maio de 1938, entre 
eles os mariñeiros Salvador Lobeira Juncal Padilla, Salvador 
Parada Dávila, José Ave Estévez e Angélico Mauricio Martí-
nez Minicho. Ademais, outros tres mariñeiros morrerán por 
causa da tuberculose ou dos malos tratos naquel estarrecedor 
sitio; velaí Abelardo Barreiro Paredes, Benito Pastoriza Fariña 
(de Cela) e Eugenio Aldao Lobeira, este último trasladado aos 
xeados calabozos medievais do castelo de Cuéllar. Por último, 
cumpriría dicir que o último presidente de El Adelanto Mari-
nero, Francisco Padín Novas, e o compoñente da xunta directi-
va José Bernárdez Santaclara Pasarín, ambos socialistas e mem-
bros da corporación municipal, tamén estiveron condenados a 
cadea perpetua nese penal tantas veces citado.94

Non é moito o que coñecemos da represión exercida contra 
os mariñeiros de Marín, malia a importancia do Sindicato de 
Industria Pesquera local. Apenas que o seu presidente, Armando 
Iglesias Pérez, natural de Cantodarea, foi fusilado en Pontevedra 

94 Andando 1938 e xa dende o seu exilio bonaerense, Maruja Mallo deixou testemuño da-
queles días de ferro, nunha serie de catro artigos baixo o título de «Relato veraz de la Reali-
dad de Galicia», publicado no xornal barcelonés La Vanguardia. No derradeiro, datado o 26 
de agosto daquel ano, refírese a algúns casos concretos de represalias acontecidos en Bueu 
e a súa contorna. Ver, así mesmo, o devandito folleto editado pola Asociación Amigos de 
Johan Carballeira.
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xunto co resto do Comité da Fronte Popular daquela vila o 31 
de nadal de 1936, acusado de ser o responsable do balbordo das 
sirenas dos barcos o día 20 de xullo. Armando rexeitara fuxir con 
Manuel Fandiño nun automóbil que este puxo ao seu dispor, 
confiando en que o movemento militar non tería consecuencias 
graves para os sindicalistas.95 Xa nos referimos, tamén, á tráxica 
morte doutro cadro significado, Manuel Sayar Orellán, afogado 
poucos días antes cando tentaba fuxir do penal da illa de San 
Simón. Alí, segundo fontes orais, dous mariñeiros veciños de 
Marín foron paseados a fins de setembro de 1936 e logo fon-
deados naquelas augas.96 Outro mariñeiro de Marín, Ignacio 
Domínguez Abal, protagonizou unha azarosa historia, de triste 
final: ao comezo puido zafar das sacas cruzando a nado a ría até 
Raxó e, logo, de volta a Placeres; máis tarde, a nai desvelou de 
xeito involuntario o seu paradoiro aos falanxistas, que remataron 
coa súa vida a malleiras.97 Ademais, unha chea de traballadores 
do mar foron sentenciados a cadea perpetua en sumarios abertos 
en agosto do ano en cuestión; por exemplo José Mª de la Fuente 
Peón, Sebastián González Santiago Valente, Francisco López Pa-
zos Taravixo, o presidente da Sociedad de Maquinistas y Fogo-
neros (CNT) José Martínez Rodríguez Carrilán (que compartiu 
con Armando Iglesias a acusación de protagonizar o episodio 
das sirenas), o maquinista naval Ángel Rodríguez Castro Vilas, 
etc.98 A maioría deles pasaron polo Lazareto, mentres o que fora 

95 Ver entrevista coa súa filla Rosa Iglesias Cortegoso, incluída no proxecto As Vítimas, os 
Nomes, as Voces, os Lugares. Fandiño foi quen de escapar e procurar agocho no seu domicilio 
compostelán, onde estivo encanfurnado até o ano 1945, tempo no que se reintegrou á loita 
clandestina antifranquista, sempre na CRG-CNT. Hai unha semblanza súa en Pereira, D. e 
Fernández, E., op. cit., 2004.
96 Dun coñecemos o nome, Manuel García González e doutro tan só o alcuño, o Xordo. Ver 
entrevista realizada o 22/10/2006 coa viúva do primeiro, a Sra. Avelina Bamio Moreira, 
incluída no proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares.
97 Ver entrevista con Enriqueta Otero Farto, incluída no proxecto As Vítimas, os Nomes, as 
Voces, os Lugares.
98 Ver causas 558 e 606 de 1936, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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alicerce da Alianza Marinera dende a época da I Guerra Mundial 
até comezos da República, o socialista Urbano Mallo Crespo, 
cruzou a ría nunha gamela e debeu ficar tres anos agachado nun-
ha casa de Raxó para salvar o pelello, mentres o seu fillo Urbano 
Mallo Caeiro, tamén mariñeiro e afiliado á CNT, veu conmu-
tada a pena de morte e foi confinado así mesmo en San Simón 
até o ano 1940.99 Por certo, durante a súa estancia de tres anos 
no Lazareto, José Martínez debeu defender arreo as súas crenzas 
(era diácono na igrexa evanxélica de Marín) nos intres en que 
os penados eran obrigados a escoitar misa baixo as ameazas dos 
carcereiros e do tristemente famoso Padre Nieto.

No tocante á ría de Arousa, naquel tempo malfadado os 
barcos cambadeses que andaban ás vieiras cos rastos nas proxi-
midades da Illa de Arousa, acotío recollían entre o marisco restos 
daqueles cidadáns asasinados e logo fondeados. A día de hoxe, 
logo de escoitar horrendas historias de homes amarrados xuntos 
e guindados ao mar nos Cabezos, coñecemos tan só os nomes 
dun par de veciños da Illa, de ideario socialista e republicano, 
que tiveron mala morte no mar: Esteban Picón Conde, chim-
pado no Aguiuncho, e Santiago Otero Pajares, quen fora presi-
dente da efémera República Independente da Illa de Arousa nos 
revolucionados días de outubro de 1934, devolto polo mar na 
praia de Area da Secada e aberto en canal polos falanxistas para 
enchelo de pedras e retornalo á ría, pois, como cismaba o beate-
río inmisericorde, «nin o mar quería a mala herba».100 Ademais, 

99 Ver entrevista con Arturo Mallo Caeiro (Banda do Río-Marín), realizada o 30/8/2006 ao 
abeiro do proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares.
100 Dopico, X., «In memoriam», en Revista Dorna, Asociación Cultural Dorna, Illa de 
Arousa, xuño 2006. Segundo o rexistro civil de Vilagarcía, o 11 de setembro de 1936 o 
mar devolvía o cadáver dun home sen identificar atopado entre as pedras da escolleira de 
Punta Ferrazo. Semella que estas prácticas arrepiantes foron máis estendidas do que puidera-
mos pensar até hoxe, pois recollimos versións aínda sen confirmar de situacións semellantes 
na contorna de Cesantes, en Cedeira e na ría de Muros, cos presos internados na colonia 
penitenciaria da illa de San Simón e cos penados procedentes de Asturias confinados nos 
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os falanxistas de Vilagarcía asasinaron o mariñeiro e militante 
da Sociedad de Oficios Varios (UGT), Luis Castro Lojo, que foi 
soterrado nunha fosa común da cidade arousá.

Aquel asañamento de que foron vítimas os dirixentes da 
Illa, tamén se repetiu de xeito serodio o 16 de abril de 1938 
na persoa do directivo da Sociedad de Marineros y Oficios Va-
rios La Fraternidad (CNT) do Grove, Perfecto Allo Sabor, que 
levaba case dous anos agachado na súa casa de Meloxo; des-
cuberto pola Garda Civil, foi conducido ao Monte Lobeira, e 
alí torturado, castrado e guindado polo monte abaixo espido e 
coa cabeza desfeita. A maiores, o seu irmán Juan, tamén mari-
ñeiro, foi apresado xunto con Perfecto, internado no Lazareto 
e, posteriormente, no penal de San Cristóbal; alí sería fusilado 
tras a fuga masiva acontecida o 22 de maio de 1938 e soterrado 
nunha fosa común.101 Naquel penal, onde estaban encadeados 
na altura de 1938 unha ducia de veciños do Grove, entre eles 
os mariñeiros José Antúnez Vázquez, Francisco Iglesias Fran-
co, Albino Iglesias Piñeiro, Arturo Mascato Otero e Manuel 
Currás Prol (Albino, por certo, sería trasladado en 1940 ao 
penal psiquiátrico do Puerto de Santa María, en Cádiz), sería 
obxecto así mesmo da Lei de fugas outro mozo mariñeiro do 
Grove chamado Ignacio Caneda Deza, asasinado nunha saca 
acontecida o 1 de novembro de 1936.102

campos de concentración situados nunha fábrica de salgadura daquela vila norteña e no 
serradoiro de Alborés, en Outes, como infortunados protagonistas. Nestes derradeiros casos, 
ver Suárez, X. M. «Mortalidade pola represión na guerra civil en Ames, Arzúa, Bergondo, 
Cambre, Irixoa, Teo e Valdoviño», en AA.VV., A II República e a Guerra Civil. Actas do II 
Congreso da Memoria. Culleredo, decembro de 2005, Asociación Cultural Memoria Histórica 
Democrática, Ferrol, 2006, e o artigo de Xoán X. Mariño na Voz de Barbantia «Campo de 
concentración no serradeiro de Outes».
101 Xan Caneda González, «Unha aproximación á recuperación da memoria histórica de 
O Grove», Faro de Vigo, Suplemento quincenal, «O Grove. Quince», 15 ao 30 de abril de 
2006. 
102 Ver Sierra, F. e Alforja, I., Fuerte de San Cristóbal 1938. La gran fuga de las cárceles fran-
quistas, Pamiela, Iruña-Pamplona, 2005 e Mascato, A., «Sindicalistas entre nós. Do Cabo 
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Tamén sabemos do masacre acontecido na noite do 29 
de agosto de 1936 no lugar da Xunca Branca-Dena e que tivo 
como vítimas varios mariñeiros do Grove, significados quer 
polo seu ideario esquerdista, quer pola súa participación nas 
actividades da Sociedad de Marineros y Oficios Varios La Fra-
ternidad: naquela gabia, a carón da estrada, ficaron José Costas 
Mascato Panxón, un dos fundadores do PCE naquela vila, Juan 
Álvarez Portela Grañeiro e José Casas Otero, mentres o cuñado 
deste último, Ricardo Figueiro Besada Chiquitín foi dado por 
morto cun tiro na cachola e puido reaparecer no Grove un ano 
despois, tras ser acollido e curado por unha familia de Dena.103 
Ademais, outro dos Chiquitíns neste caso curmán de Ricardo, o 
antigo cabo da Armada José Prol Figueiro, fundador das JJ.LL. 
de Lordelo e promotor dentro da CRG-CNT dunha embriona-
ria Federación Marisquera, será sometido a Consello de Guerra 
en Pontevedra e posteriormente executado na Caeira na albora-
da do 2 de decembro de 1936, xunto con outros dous veciños 
do Grove; segundo algunhas fontes, a Prol «aínda lle quedaron 
forzas para, diante do pelotón que ía fusilalos, sacar do peto do 
pantalón unhas moedas e tirarllas á cara do alférez ao mando, 
José María Pérez Méndez-Núñez, dicíndolle “tomade esto ta-
mén, xa que matades xente por causa deste vil metal”»...104

En Cambados, a natureza conservadora e pouco conflitiva 
da vila non facía presaxiar unha represión tan desmedida no 
mundo do mar: fóra do caso xa relatado de Antonio Chaves 
del Río, tamén atoparon a morte os mariñeiros cenetistas Ce-

Prol Figueiro ao cronista Mejuto», en Faro de Vigo, Suplemento quincenal, «O Grove. Quin-
ce», 1 ao 15 de maio de 2007.
103 O pai deste último, Ricardo Figueiro Guillán, fora concelleiro republicano na primeira 
Corporación grovense tras o 14 de abril de 1931 e era, ademais, propietario dun pequeno 
barco do cerco, o Ricardito, do que despois se falará. Agradecemos estas informacións ao 
investigador Antón Mascato, bo coñecedor da represión acontecida no Concello do Grove.
104 Ver causa 834-36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña, Pontevedra; tamén, Mascato, A., 
op. cit., 2007.
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lestino Ambrós, paseado en Simes (Meaño), e Peregrino Ponte-
vedra, concelleiro de Izquierda Republicana e afiliado ao sin-
dicato anarcosindicalista, inicialmente condenado en Consello 
de Guerra a cadea perpetua e logo fusilado en Pamplona tras 
a evasión do penal de San Cristóbal.105 A estes asasinatos, po-
demos engadir así mesmo as durísimas condenas a cadea per-
petua que deberon aturar o cenetista Eugenio García Falcón, 
recluído tamén en San Cristóbal, o concelleiro de IR Ramón 
Trigo Domínguez e os dirixentes da UGT local no sector dos 
mariñeiros da sardiña, José Varela Oubiña e Manuel Bugallo 
Piñeiro: este último, percorreu até o ano 1940 a cadea de Pon-
tevedra, o Lazareto, San Cristóbal e os noxentos alxubes do 
castelo de Cuéllar (Segovia), onde colleu a tise polo maltrato 
ao que foi sometido.106

En Vilagarcía de Arousa, a persecución dos sindicalistas 
mariñeiros concentrouse nos estibadores de Carril e nos pesca-
dores de Vilaxoán. Xa falamos dun feixe de represaliados con 
resultado de morte nesta zona cando tratamos do transporte 
marítimo; a eles, habería que engadir a Antonio Soto Patiño, 
falecido nos enfrontamentos dos primeiros días despois do 
golpe, a Juan Vázquez Lorenzo, asasinado sen formación de 
causa e ao fogueiro Eduardo Angustia Álvarez, pasado polas 
armas en Ferrol en aplicación do Bando de Guerra; ademais, 
Antonio Názara Pesado, Domingo Vidal Rial, Joaquín Abuín 
Pardo, José Vidal Bugallo, José García Abelenda, o concelleiro 
socialista Manuel Chaves Dios, Manuel Dios Rial, os irmáns 
Manuel Alfonso e Ramón Franco Boullosa, os tamén irmáns e 
militantes confederais Secundino e José Rodríguez Eiras que, 

105 Sierra, F. e Alforja, I., op. cit., 2005.
106 Ver entrevista con Ramón Bugallo Ambrós (Cambados), incorporada ao proxecto As Ví-
timas, os Nomes, as Voces, os Lugares, datada o 3/11/2006. Ver tamén causa 1123-36, Archivo 
Tribunal Militar IV, Mariña, Pontevedra.
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xunto con Rodrigo Ínsua Miguens e o cenetista Ramón Alonso 
Nine, soportaron senllas condenas de reclusión perpetua.

Na outra banda da Ría de Arousa, na Pobra do Carami-
ñal, nada menos que 66 mariñeiros foron obxecto de xuízos 
pola xurisdición militar, abundando nesta vila costeira os tra-
balladores do mar que fixeron a guerra no bando republicano 
por estar embarcados en pesqueiros noutros portos do Cantá-
brico ou tripulando buques da Mariña mercante, entre eles o 
Udondo e o Mar Cantábrico de triste memoria polas tráxicas 
consecuencias que carrexou o seu apresamento pola Arma-
da franquista e posterior condena a morte de boa parte das 
súas tripulacións.107 Entre os fusilados atopábanse o militante 
da FAI José Tomás Fernández Saavedra e o fogueiro Antonio 
Rodríguez Casais, naturais da Pobra, mentres outros catro ve-
ciños, Ramón García Mariño, Antonio Rañó Martínez, Juan 
Boo Sierra e Manuel Paz García, foron condenados a reclu-
sión perpetua. Fóra destes casos, en territorio galego houbo 
que lamentar a morte do mariñeiro veciño da Pobra Marcial 
Fernández Naveiro, falecido na cadea de Santiago no ano 1938 
debido a unha tuberculose pulmonar; nesa mesma prisión, o 
pescador uxetista Avelino Chousa Martínez cumpriu a pena de 
reclusión perpetua, posteriormente reducida.

Ao seu carón, o Concello de Boiro rexistrou unha intensa 
represión focalizada na xente de mar que estaba afiliada de ma-
neira equilibrada na UGT ou na CNT de localidades como Es-
carabote, Boiro ou Cabo de Cruz: naquela contorna, pasearon 
a Ventura Romero Lapido (en Santiago), a Santos Ruiz Fajardo 

107 Ver Suárez, X. M., op. cit., 2002. En decembro de 1936 foron pasados polas armas no ce-
miterio de Serantes 42 tripulantes e pasaxeiros do mercante Udondo; seis meses despois, eran 
fusilados no Arsenal de Ferrol 17 tripulantes do Mar Cantábrico. Algúns deles eran galegos, 
naturais da Pobra do Caramiñal e Porto do Son, maioritariamente. Sobre estes arrepiantes 
episodios da represión contra os mariños mercantes, pódese consultar, tamén, a obra do 
mesmo autor, Armas para a República, Edicións Embora, Ferrol, 2006.
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e aos irmáns Maximino e José Somoza Piñeiro, cuxos corpos 
apareceron en Taragoña o 8 de outubro de 1936, mentres que 
Santiago Miranda Lago, mariñeiro nas parellas de altura e afi-
liado á UGT de Escarabote, era fusilado en Compostela e Cán-
dido Buceta Castro falecía na tantas veces nomeada fuga do 
penal de San Cristóbal. No concello veciño de Rianxo rexistra-
mos, asemade, o asasinato en Asados do mariñeiro Francisco 
López Pérez, radicado en Taragoña.108

Canto a Ribeira, foron executados en Compostela seis 
membros do Comité que rexiu o concello a partir do día 18 
de xullo, entre eles o piloto da Mariña mercante, militante do 
POUM e afiliado á UGT, Manuel Fernández Sendón; o libera-
do do cenetista Sindicato General de Trabajadores e orixinario 
de Vigo, Vicente Iglesias Rodríguez, así como os cadros deste 
sindicato José Lijó Louro (Pepe o Cocheiro, chofer) e José Sieira 
González o Riaso, mariñeiro). Ademais, entre as moitas repre-
salias que deberon achantar os mariñeiros anarcosindicalistas, 
destacou o aldraxante roteiro por toda a vila, dende a Casa do 
Concello até Padín, que deberon facer dez mariñeiros e dúas 
traballadoras das conservas, todos e todas co pelo rapado e no 
medio dunha compañía de falanxistas, homes e mulleres, pro-
vistos de tambores e trompetas.109

No concello de Porto do Son, os sindicatos mariñeiros di-
soltos tamén ficaron sen os seus principais cadros de referencia, 
velaí os devanditos Francisco Lemiña Rodríguez, mariñeiro e 
dirixente da veterana La Protección Obrera da vila do Son e Da-

108 A información relativa a Vilagarcía, Rianxo, Boiro e A Pobra do Caramiñal está incluída 
na base de datos das vítimas do proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares.
109 Ver causa 456-36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña, A Coruña. Os outros membros do 
Comité fusilados foron os socialistas Eugenio Rodríguez Bilbao, médico, e Julio Silva Vilas, bar-
beiro. Todos foron executados en Santiago o 29 de xaneiro de 1937, agás Vicente Iglesias, que 
andou escapado até que o localizaron e fusilaron en Compostela o 9 de xuño do ano en cues-
tión. Ver tamén, entrevista con Ramón Ventoso Monteagudo en Villaverde, E., op. cit., 1995.
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vid Mariño Ramos, alicerce da organización dos pescadores de 
Portosín. Ademais, tamén perdeu a vida outro afiliado a Protec-
ción Obrera chamado Luis Martínez Montemuíño, executado 
en Ferrol tras o apresamento do devandito mercante Mar Can-
tábrico, mentres que o que fora adaíl da integración da socieda-
de na CNT a comezos da II República e home moi prestixiado 
nos traballadores do mar, o barbeiro Andrés Abeijón Ageitos, 
librouse por pouco da morte e foi condenado a cadea perpetua. 
Con todo, e como veremos decontado, a represión cebouse en 
maior medida cos mariñeiros do Son esparexidos e afincados 
por todas partes: en Vigo, A Coruña, Pasaia ou Xixón. Na outra 
orela da ría, en Muros, arredor de trinta mariñeiros serán pro-
cesados ou internados en campos de concentración e batallóns 
de traballadores, tras loitar no bando republicano ou tripular 
embarcacións da Mariña civil baixo pavillón da República. Un 
deles, o fogueiro do mercante Udondo, Ramón Fernández Fer-
nández, será pasado polas armas en Ferrol.

Máis ao norte, a cabalo entre os concellos de Carnota  
e Dumbría, as pequenas localidades mariñeiras de Ézaro e  
O Pindo viviron unha circia persecución, ben de mariñeiros no-
vos refractarios a se incorporar ao exército franquista, ben dal-
gúns directivos dos sindicatos mariñeiros integrados na CNT case 
na altura do 18 de xullo de 1936: trece mariñeiros do Pindo xul-
gados en Consellos de Guerra por delitos de rebelión militar ou 
deserción e outros catorce no Ézaro, ducias de fuxidos nos mon-
tes da contorna (algún deles, caso de José Sendón Sendón, botou 
dez anos no Pedrullo), varios evadidos ao campo republicano, 
etc. amosan que tamén os tripulantes das pequenas motoras da 
pesca artesanal ou das lanchas xeiteiras propias daquela costa, pa-
deceron as arbitrariedades dos partidarios do golpe militar.110

110 As cifras están tomadas da base de datos do proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os 
Lugares.
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Se as comparamos coas Rías Baixas, as represalias sufridas 
na chamada Costa da Morte foron de menor intensidade, se 
cadra debido á feble implantación dos sindicatos mariñeiros e 
a unha conflitividade social pouco importante. Non obstante, 
houbo cadros societarios que enfrontaron unha teimuda per-
secución que, no caso de Jacinto Campaña Martínez, orga-
nizador dos mariñeiros na CNT de Camariñas, rematou coa 
súa execución en Luarca no outono de 1937, tras protagonizar 
unha tentativa de fuga a territorio leal. Ao tempo, en Ferrol 
foi fusilado o mariñeiro Faustino Dios Vidal, natural da de-
vandita vila de Camariñas, mentres que na fuga do penal de 
San Cristóbal vai ser pasado polas armas o mariñeiro muxián 
Manuel Barrientos. Tamén estivo moi acosado polos facciosos 
Luis Ferro, secretario da Sociedad de Marineros El Despertar 
de Corme e militante do PCE, polo que debeu andar entobado 
tres anos para salvar a vida; neste período, debeu enfrontar a 
triste experiencia de asisitir ao funeral da súa dona disfrazado 
de muller.111 

Corme, precisamente, quizais fose a localidade daquela 
costa que coñeceu unha persecución máis estendida, persona-
lizada como no caso anterior do Son nos mariñeiros daquela 
contorna emigrados por todo o litoral do norte do Estado es-
pañol e noutros portos galegos: segundo a listaxe do proxecto 
As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares, arredor de 40 ma-
riñeiros, patróns e fogueiros daquel porto estiveron procesa-
dos tanto polas súas actividades en Galicia como en Pasaia ou 
Xixón, lugares onde existía, como sabemos, unha importan-
te colonia mariñeira de orixe cormelá, acusados maioritaria-

111 Ver entrevista coa Sra. Elvira Facal Pombo, Elvira da Bartola, Trintxerpe, 20/5/2006. 
A señora Elvira era sobriña da muller de Luis Ferro e, ela mesma, debeuse refuxiar na Co-
ruña diante da agresividade dos falanxistas cormeláns. Lamentamos o falecemento da Sra. 
Elvira aos poucos de redactar esta nota.
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mente de deserción do exército franquista ou de sedición, xa 
que algúns estiveron implicados en fugas por mar. Entre eles, 
podemos salientar o asasinato na Coruña do mozo Alejandro 
Dopico Saleta, orixinario de Corme pero integrado nas JJ.LL. 
herculinas, fusilado no outono de 1937 pola súa implicación 
na frustrada evasión do monte de San Pedro, da que falare-
mos de aquí a pouco. Outro mariñeiro de Corme vencellado 
á rede clandestina artellada polo Despertar Marítimo coruñés 
foi Manuel Mourelle Lema, antigo membro da directiva do 
sindicato a fins de 1935 e condenado a cadea perpetua pola 
súa participación na fuga do bou Sagrado Corazón de Jesús. Ta-
mén foron represaliados polos franquistas o xa devandito Ave-
lino Mosqueira Cousillas, afincado en Bouzas, Manuel Soto 
Blades, abocado a seis anos de cadea por abandonar o vapor 
Xit-Ona con matrícula da Coruña cando foi requisado polas 
autoridades de Mariña sublevadas, e o fogueiro Jesús Verdes 
Martínez, apresado en Ávila cando tentaba pasar á zona repu-
blicana, polo que foi condenado a reclusión perpetua.112

Na Coruña, onde volveron a se utilizar os húmidos cala-
bozos do castelo de Santo Antón como prisión, a militancia do 
SIP zafou en boa medida dos asasinatos acontecidos no verán-
outono de 1936, de maneira que estivo en disposición de tecer 
unha malla clandestina debruzada na organización de fugas 
por mar; logo falaremos do asunto máis devagar, pois as repre-
salias que carrexou foron dabondo aborrecidas. Con todo, tras 
as primeiras confrontacións armadas na Palloza desapareceu o 
fogueiro José Díaz González, mentres que en setembro daquel 
ano desgraciado se identificaron nos concellos de Aranga e Ca-
rral, respectivamente, os corpos de Cesáreo Méndez Vázquez 
e Acracio Seoane Díaz, sinalados cadros do sindicato e moi 

112 Ver causas 84-36, 137-36 e 190-36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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coñecidos no ambiente portuario herculino; posteriormente, 
en decembro, sería asasinado en Dorneda (Oleiros) Antonio 
González López, irmán do deputado de Izquierda Republica-
na Emilio González López, e antigo afiliado ao SIP coruñés. 
Ademais, como veremos decontado, aqueles primeiros intres 
tamén resultaron funestos para algunhas mulleres que integra-
ban a antiga Sección de Empacadoras.113 Na outra banda da 
ría coruñesa, en Mera, Maianca ou Dorneda, tamén se deixou 
sentir a represión contra a xente do mar noutrora organizada 
no Sindicato de Marineros y Oficios Varios de Dorneda e no 
Sindicato de Pescadores de Mera, pois unha vintena de mari-
ñeiros tiveron que facer fronte a senllos Consellos de Guerra.114 

Nas rías do norte, a persecución estivo vinculada en oca-
sións a unha incipiente resistencia armada ou ás evasións por 
mar organizadas nos días inmediatos ao golpe por membros 
dos sindicatos mariñeiros. No primeiro caso, nada menos que 
cinco afiliados ao SIP do Barqueiro foron sacrificados logo de 
tentar resistir ás forzas sublevadas na ponte de ferro do río Sor: 
Benigno López Fernández, paseado o 22 de setembro de 1936, 
José Rivera Vieiros, Jesús Verdeal Maseda, Jesús M.ª Fernández 
Fernández e Germán Cervo Maseda (este asemade membro do 
PCE), pasados polas armas o 16 de abril de 1937 nos foxos do 
ferrolán castelo de San Felipe, tras pasar por un Consello de 
Guerra.115 

Na vila de Mugardos, o asalto do Pazo do Piñeiro (Caa-
mouco) na noite do 21 de xullo de 1936 no que perderon 

113 Lamela, L., A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión, Ed. do Castro, Sada, 
2002.
114 Velasco, Souto, C. F., A represión franquista en Oleiros (1936-1950), Editorial Trifolium, 
Iñás-Oleiros, 2008.
115 Suárez, X. M., op. cit., 2002. No devandito Consello de Guerra tamén foron condenados 
a morte o alcalde de Mañón Jesús Castaño Galdo e o carabineiro Manuel Ventosinos Pereira, 
executados naquel mesmo día.
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a vida o crego daquel lugar, un fillo dos donos e un carabi-
neiro asaltante, logo da negativa dos seus ocupantes á requisa 
de armamento, deu ocasión a que os falanxistas xustificasen 
un feixe de paseos e fusilamentos ao longo da contenda: entre 
eles o do propio alcalde e membro do Sindicato de Marineros 
Pescadores y demás Oficios Juan Prieto Balsa, acontecido en 
Ombre (Pontedeume), xunto cos dos mariñeiros Nicolás Mén-
dez Fernández Penacho do Sindicato Único de Oficios Varios 
(CNT), Andrés Míguez Cascos e Juan José Teijeiro Leira.116 
Asemade, outros traballadores do mar foron condenados en 
diversos Consellos de Guerra á pena de morte, logo conmuta-
da pola de reclusión perpetua: velaí, Francisco Loureda Silvar, 
da CNT, Jesús Plana Rodríguez, así mesmo da CNT e da FAI, 
Baldomero Pereira Otero, tamén cenetista, Ángel García Illo-
bre, comunista, e o fogueiro Jesús Freire Méndez. 

En Cariño, non obstante, os acontecementos desenvolvé-
ronse máis ben dentro do segundo suposto. Logo das novas 
chegadas da Coruña, onde comezaron os paseos nocturnos 
unha vez finalizados os enfrontamentos armados nas rúas da 
capital, a saída de 38 escapados no boniteiro Arkale o 23 de xu-
llo de 1936 con dirección Saint Nazaire, a maioría deles mem-
bros do Sindicato de Industria Pesquera (CNT) e da Izquierda 
Republicana local, entre os que se contaban tres irmáns Pita 
Armada (José, Manuel e Vicente) a carón do derradeiro se-
cretario do Sindicato (e verdadeiro alicerce da expedición), o 
coruñés José Suárez Hermida, e do secretario da Federación 
Provincial de Coruña do PSOE e correspondente en Ferrol de 
La Voz de Galicia, Marcial Fernández,117 foi a desculpa para a 

116 Suárez, X. M., op. cit., 2002.
117 Dos 38 fugados, 21 pertencían ao SIP cariñense, 4 á CNT do Barqueiro (un deles, Francisco 
Ferreiro, asemade militante comunista), 5 ao PSOE ferrolán, 2 á CNT de Xixón, 3 á CNT de 
Viveiro, 1 ao Despertar Marítimo da Coruña e 2 eran militares. Ver oficio da Sous-Préfecture 
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infame vinganza dos fascistas, seica instigados por certos ar-
madores e conserveiros. Aos poucos, o 6 de setembro, algúns 
membros da Fuerza Pública furaron na contorna do ensan-
guentado patio do castelo de San Felipe a once homes da vila 
vinculados ao colectivo mariñeiro; velaí os seus nomes: Luis, 
Francisco e Antonio Pita Armada, Francisco Anido Pérez, José 
Casal Casas, Bernardino Díaz García, Jesús Díaz Pérez, Aveli-
no Pérez Breijo, Jesús Quiza Picos, Modesto Senra Martínez e 
José Antonio Timiraos. Despois destes episodios, o importante 
SIP da vila deixou de existir, carente de cadros que puidesen 
desenvolver ningunha clase de actividade clandestina. O suce-
so, ademais, impuxo o terror en toda a bisbarra e provocará, 
decontado, unha outra fuga por mar, desta volta en Espasante: 
a de catro mariñeiros cenetistas a bordo do vapor Ramón Gal-
do, que arribaron a Xixón o 21 de outubro de 1936 tras unha 
axitada travesía.

Tamén no golfo Ártabro aconteceron escenas arrepiantes. 
O 12 de agosto de 1936, apareceron en Veigue (Sada) os cor-
pos desfeitos dos militantes da Sección Pesquera do Sindicato 
de Oficios Varios de Sada (CNT), Manuel Prego Chas e Xoán 
Antonio Suárez Picallo, a carón dos restos dun compañeiro 
do sindicato agrario de Meirás. Segundo a memoria das xen-
tes da contorna, Xoán Antonio, que era membro do Consello 
Comarcal do Partido Galeguista e irmán do deputado Ramón 
Suárez Picallo, fora torturado xunto cos seus compañeiros na 
presenza do crego de Meirás e, logo, todos eles asasinados. 
Dous anos despois, apareceu guindado na estrada de Sada a 
Fontán o cadáver de José Monzo Ríos, quen fora fundador do 
SOV e de diversos grupos anarquistas na vila mariñá; Monzo, 
logo de andar dous anos fuxido entre Miño e Sada, agochado 

de Saint Nazaire, datado o 25 de xullo de 1936. Agradecemos ao historiador Eliseo Fernández 
a consulta desta documentación. Ver tamén, máis unha vez, Pita, J., op. cit., 1995.
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mesmo nos illotes Cabrón (fronte a Perbes) e Carboeira (preto 
de Pontedeume), seica decidiu, desesperado, rematar coa súa 
vida no día do Carme de 1938. 

No tocante a Pontedeume, entre a trintena de mortos 
atribuídos aos golpistas atopamos cinco traballadores do mar, 
presumiblemente pertencentes ao veterano sindicato Unión 
de Pescadores (CNT): os fogueiros Jesús Vázquez Varela e José 
Leira Piñeiro, xunto cos mariñeiros Santiago Rodeiro Rodrí-
guez, Manuel Vázquez Rodríguez e Secundino Iglesias Tenrei-
ro, executados os dous primeiros e asasinados pola brava os tres 
restantes. Ademais, o que fora alicerce das primixenias socieda-
des mariñeiras eumesas artelladas alá pola I Guerra Mundial, 
Francisco Salgado, faleceu de enfermidade o pouco de finalizar 
a Guerra Civil sen poder abandonar o seu agocho da contorna 
de Ferrol, ameazado como estaba de morte. En palabras dun 
vello pescador daquel porto, asasinaron os mariñeiros «máis 
humildes e xeitosos». 

No que respecta a Miño, ademais de estar documentado 
o asasinato de varios traballadores de terra, cando menos sabe-
mos da morte do mariñeiro cenetista e comunista José Varela 
Bouza Pepe do Lobo, finado o 29 de marzo de 1938 en Perbes 
tras un enfrontamento coa Garda Civil; José andaba escapado 
pola zona logo de fuxir a nado do castelo de Santo Antón, 
onde estivera recluído no tempo inmediato ao golpe militar, e 
de participar nunha tentativa de evasión por mar frustrada no 
portiño de Bañobre. Ademais, outros dous mariñeiros, Agus-
tín Benigno Somorrostro Pena e Manuel Somorrostro Loren-
zo, sufriron unha condena de trinta anos de prisión.118

Nas derradeiras localidades do Cantábrico galego, a for-
te implantación do Sindicato de Industria Pesquera cenetista 

118 Información que lle debemos ao noso compañeiro, o historiador Bernardo Máiz. Sobre a 
represión franquista en Miño, pódese consultar AA.VV., op. cit., 2009.
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en Celeiro e Viveiro vaise reflectir na dura represión desatada 
naquel territorio, no que dous mariñeiros foron executados en 
Lugo, Manuel Timiraos Cervo e Agustín Rouco Vilar, men-
tres que o secretario daquel colectivo, Cándido Soto Gómez 
morrerá loitando na guerrilla antifranquista. A maiores, nove 
traballadores do mar desta contorna foron condenados a ca-
dea perpetua, tras ser sometidos a Consello de Guerra. Velaí: 
Severino Sanjurjo Fernández, directivo da CNT de Viveiro; 
Leopoldo Fernández Ladra, tesoureiro do SIP de Celeiro; José 
López Sánchez, José Chao González, directivo da UGT de Vi-
veiro; José Canoura Iglesias, José Cruz Lage, Francisco Álva-
rez Parapar, Francisco Prieto Amor e Julián Gómez Salgueiro; 
estes dous últimos tiveron que facer fronte, a maiores, a unha 
desmedida multa de 200.000 pesetas. Polo que respecta á lo-
calidade veciña de San Cibrao, outros tres mariñeiros foron 
condenados á cadea de por vida: Esteban Castro Alonso, Luis 
Diéguez Mariño e Ramón Martínez Paleo, que tiña tan só de-
zaoito anos.

Ao cabo, tampouco a vila fronteiriza de Ribadeo se librará 
das represalias dirixidas ás xentes do mar, afiliadas aos colec-
tivos socialistas ou aos libertarios: así, foron executados An-
tonio Fernández Sánchez, Aurelio Fernández Fernández, que 
fora delegado de Fronteiras e Portos no Goberno Republica-
no, así como o presidente e o tesoureiro da anarcosindicalista 
Sociedad La Germinal, Luciano Martínez Piñeiro e Antonio 
Fernández Sánchez, respectivamente; ademais, o mariñeiro 
santanderino Enrique Navarret García, secretario da devandita 
agrupación, e o militante socialista Florencio Carballo Novegil 
foron asasinados sen previa formación de causa.119

119 A información de Celeiro-Viveiro, San Cibrao e Ribadeo, procede da base de datos das 
vítimas recentemente (xullo de 2009) incorporada na rede polo proxecto As Vítimas, os No-
mes, as Voces, os Lugares. Navarret, en concreto, apareceu morto o 12 de setembro de 1936 
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Como fica de manifesto, fóra do espectro anarcosindi-
calista tamén houbo xente de mar doutras ideoloxías que foi 
obxecto da barbarie fatal dos imitadores de Atila: aos xa de-
vanditos Santiago Miranda Lago en Boiro, Juan Prieto Balsa 
en Mugardos e Manuel Fernández Sendón en Ribeira, habería 
que sumar o fundador do Sindicato de Pescadores de Cedeira 
e tenente de alcalde da vila, Jesús Lourido Arriví (PCE), xunto 
cos seus veciños e correlixionarios Andrés Brañas Rodríguez e 
Constantino Suárez Caruncho; o carpinteiro de ribeira Fran-
cisco Secundino Martínez Rodríguez, concelleiro de Cangas 
polo Partido Republicano Radical; o seu compañeiro de ofi-
cio na praia de Beluso, José de la Torre López, secretario do 
PCE en Bueu, lembrado como «constructor de barcas y buen 
marinero» por Maruja Mallo, quen relatou o seu calvario final; 

no cemiterio da vila lucense de Mondoñedo, a carón doutros infortunados compañeiros. Ver 
entrevista á súa filla Ángeles Navarret Díaz, realizada o 13/4/2008 e depositada no devandito 
proxecto.

Enrique Navarret, primeiro pola esquerda, nun veleiro de cabotaxe. Foto cedida polo 
Proxecto Nomes e Voces.
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a Germán López García, mariñeiro e presidente de La Fra-
ternidad Sociedad de Pequeños Agricultores, Trabajadores de 
la Tierra y Oficios Varios (UGT) de Caamouco-Redes, xunto 
cos seus veciños de Ares, Diego Espiñeira Vilariño, Antonio 
Cartelle Sánchez, Antonio Cristobo e un longo etcétera, sen 
máis razóns que destacar na defensa dos dereitos cidadáns e da 
clase mariñeira. Cabe lembrar, asemade, que os compoñentes 
da primeira xunta directiva da frustrada Federación Provincial 
de Industrias Marítimas y Derivadas (UGT), foron duramente 
castigados tras o golpe militar, xa que dos seus nove integran-
tes, tres deles foron «paseados» (o canteiro José Paz Freiría, o 
presidente da Sociedad de Camareros y Cocineros Marítimos 
«La Internacional» Roberto Rosendo Rodríguez e o carboeiro 
Francisco Domínguez), mentres que outros tres (o maquinista 
Antonio Rodríguez Soto, o descargador de carbón Francisco 
García Quintela e o fogueiro Jesús Rodríguez Durán), foron 
sometidos a xuízo con distinto resultado.

Foi un tempo inzado de «ira azul escuro», no que mesmo as 
lanchas, as dornas ou as chalanas fondeadas lonxe da costa de 
Caldebarcos, de Cambados ou do portiño de Lorbé cubertas 
apenas por unha vela ou por unha lona calquera, as gamelas 
varadas quilla ao ar nas praias de Bueu e Marín, os cascos dos 
buques amoreados nos estaleiros de Coia ou as illas e illós es-
parexidos acá e acolá, estiveron frecuentados por homes ate-
recidos, famentos e fuxidíos: na Toxa Pequena, mariñeiros de 
Cambados; no areal de Vionta ou nas fendas do petouto gra-
nítico de Noro, pescadores do Grove; no bosque de loureiros 
de Cortegada e nas xaretas das Malveiras, estibadores e amarra-
dores de Carril; en Rúa, pescadores de Ribeira e Palmeira; nos 
rochedos inaccesibles das Cíes, os seus compañeiros de Cangas 
ou Coruxo... De feito, un mozo mariñeiro desta derradeira pa-
rroquia viguesa, Eladino García Estévez, fora asasinado o 25 de 
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setembro de 1936 nunha gabia próxima ao cemiterio de Mos, 
tras ser acusado de aprovisionar aos compañeiros que tentaban 
pasar desa-percibidos naquelas impresionantes vixías da ría de 
Vigo.120

En definitiva, e malia que contemos con cifras en clave 
de mínimos que sempre serán incompletas, parece que os ma-
riñeiros foron unha das capas da poboación máis castigadas 
(falamos en termos relativos, non absolutos) polo franquismo 
en Galicia xunto co proletariado terrestre, pois a porcentaxe 
de pescadores obxecto de determinadas represalias (mortos, 
desaparecidos, procesados en Consello de Guerra) respecto da 
listaxe total elaborada para o período comprendido entre o 18 
de xullo de 1936 e o 1 de abril de 1939 polo proxecto de in-
vestigación interuniversitario As Vítimas, os Nomes, as Voces, os 
Lugares, arredor dun 10%, case que duplica a participación 
porcentual dos traballadores da pesca na poboación activa ga-
lega daquel tempo, que apenas acadaba un 6%.121 

En definitiva, foi unha represión que, como xa se apuntou 
con anterioridade, ten un inequívoco carácter de clase indiso-
ciable da importante capacidade de organización e combativi-
dade amosada pola xente de mar ao longo do primeiro terzo 
do século XX e culminada durante a II República. Segundo 
a base de datos do devandito proxecto, un mínimo de 312 
mariñeiros aveciñados na nosa beiramar morreron a causa da 
limpeza levada a cabo polos novos detentadores do poder polí-
tico entre o verán de 1936 e o final da guerra; deles, xa quedou 
dito, máis dun 40% foran cadros da fenecida FRGIP. Ademais, 
é importante subliñar que moitos mariñeiros (unha cifra supe-

120 Información subministrada polo investigador de Coruxo, Xerardo Santomé, contrastada 
co Rexistro Civil de Mos. Eladino estaba afiliado ao SIP «Mar y Tierra» de Vigo-Bouzas.
121 A comezos dos anos trinta, en torno a 60000 persoas estaban dedicadas ás faenas pesquei-
ras. Ver «1º Informe Vítimas da represión en Galicia (1936-1939)», proxecto As Vítimas, os 
Nomes, as Voces, os Lugares, Santiago, 2009.
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rior a douscentos, concretamente) foron obxecto de execución 
extraxudicial, mentres que unha vintena teñen a consideración 
de desaparecidos, maioritariamente fondeados no mar. Ao 
cabo, cando menos 859 mariñeiros padeceron un Consello de 
Guerra con distinta sorte, mentres outros 167 foron obxec-
to de diversas represalias.122 Cómpre precisar que nestas cifras 
non están incluídos os mariñeiros e pescadores que estiveron 
detidos con carácter de gobernativos, nin tampouco os que 
foron obxecto de expedientes de responsabilidades civís (que 
levaban aparelladas multas e confiscacións diversas) a partir de 
1937, polo que, coma sempre, só cabe falar dunhas cantidades 
que deben ser cualificadas de mínimas.

Para rematar e aínda que diante do estarrecedor relato que 
vimos de facer poida parecer unha brincadeira, as novas auto-
ridades de Mariña chegaron a ameazar con represalias a certos 
armadores, se non mudaban o nome dos barcos cuxa deno-
minación puidese lembrar vagamente a etapa anterior: velaí a 
traiñeira a motor de Malpica chamada Republicana cuxo pa-
trón, farto das presións falanxistas, decidiu darlle unha nova 
filiación co expresivo rótulo de Xa está ben.123

As mulleres do mar: solidariedade e represión
Mención á parte merecen aquelas mulleres do mar que fo-

ron escarnecidas, avergoñadas e acotío violadas. En Vilagarcía 
e Carril, por exemplo, os falanxistas ensañáronse con moitas 
mulleres de ideas esquerdistas, rapándolles o pelo, obrigándoas 

122 Agradecemos vivamente aos compoñentes do proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os 
Lugares, a elaboración destas cifras.
123 Coñecemos outros episodios semellantes esparexidos pola beiramar: por exemplo, en 
Mugardos, onde un barco denominado Republicano pasou a chamarse Rosita, ou en Cangas 
onde a motora Pablo Iglesias transmutou por imperativo da Axudantía de Mariña en ¡¡¡Arriba 
España!!! Ver Piñeiro San Miguel, E. e Gómez Blanco, A., Xentes dos Mares de Ferrol, Pluma, 
Ferrol, 1996 e Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
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a tomar lavativas e gra-
vándolles UHP na fronte, 
non contentos con asasinar 
ou encadear os seus seres 
queridos; unhas mulleres 
simbolizadas en María e 
Montserrat Abuín Pardo, 
regateiras de Carril que 
ían vender a Caldas e que 
sacaron adiante os seus fa-
miliares sobrepoñéndose á 
dor e á miseria, dando un 
exemplo de gran forza mo-
ral e fonda dignidade.124 Algo semellante aconteceu cun feixe 
de atadoras de Cangas, de traballadoras da conserva e da lonxa 
de Bueu, de operarias das fábricas e mulleres de mariñeiros dos 
lugares das Pedreiras, de Cantodarea e da Banda do Río mari-
ñense (entre elas as irmás Antonia e Ramona Couso, Elsa Omil 
Torres e Aurelia González Parada), ou con dúas pescantinas de 
Ribeira, que foron obrigadas a desfilar xunto con varios com-
pañeiros do SIP daquela vila co pelo rapado arrodeados dunha 
compañía de falanxistas.125 

Tamén sabemos dun feixe de peixeiras coruñesas do merca-
do de Santo Agostiño e do Muro que foron decote malladas por 
montar garda diante da cadea coruñesa para evitar o asasinato 
dos seus achegados. Unha daquelas mulleres, chamada Josefa 
Calviño, para que delatase xente que andaba agachada no barrio 
coruñés das Atochas, foi obxecto dun sádico castigo consistente 

124 Ver Pereira, D., op. cit., 2006.
125 Ver Villaverde, E., op. cit., 1995 e Dasairas, X., op. cit., 2002. Para o caso das obreiras da 
conserva de Bueu, ver asemade entrevista Colectiva Bueu 1, Bueu, 2008 e tamén entrevista 
a Josefa González Rúa, Bueu, 2008, ambas no proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os 
Lugares.

A mariñense Elsa Omil Torres pouco 
despois de ser rapada polos falanxistas. Foto 

cedida polo Proxecto Nomes e Voces.
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en quedar pechada durante unha noite no cemiterio de Santo 
Amaro ao carón dos cadáveres dalgunhas persoas pasadas polas 
armas no Campo da Rata.126 Velaí a versión que, daquel suceso, 
circulou a comezos da Guerra Civil por Arxentina e Francia:

...As mulleres dos presos, cando ían de mañá á cadea levarlles 
o xantar, recibían apavoradas a noticia de que o preso fora 
posto en liberdade a noite antes. Invariablemente o cadáver 
aparecía aquela mesma mañá. As mulleres da Coruña entole-
cidas polo desespero decidiron oporse a que aqueles crimes con-
tinuasen. A tremeren pola vida dos seus pais, fillos ou irmáns 
que cada noite podían ser asasinados, resolveron á desesperada 
non se separar nin de día nin de noite das portas da prisión e, 
con efecto, dispostas a que as matasen alí mesmo antes de mar-
charen, constituíron unha garda patética en torno á cadea. 
As sentinelas rexeitábanas a golpes de culata e os gardas levá-
banas dalí a rastro, mais elas resistían heroicamente naquel 
lugar e por cada unha que levaban presa ou caía esmorecida, 
dez máis viñan substituíla. Aquela vela tráxica das mulleres 
ao redor do cárcere durante a madrugada para impediren que 
os falanxistas continuasen a cometer os seus asasinatos, foi un 
dos episodios máis horrendos do terror.127

Na propia capital herculina, cabe lembrar así mesmo a 
violencia exercida contra a que fora Sección de Empacadoras 
do SIP local, pois a súa directiva María Bello Paz (de nacio-
nalidade portuguesa) atopou a morte o 22 de xullo de 1936, 

126 Conversa coa Sra. Antonia Seoane, A Coruña, 26/11/2007.
127 No ano 1938, a Oficina de Prensa ao Servicio de la República, publicou en Bos Aires un 
libro titulado Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas, 
que recollía o parágrafo anterior. O libro tivo diversas versións tanto na capital porteña 
como en París; aquí reproducimos a derradeira, publicada en galego por A Nosa Terra no ano 
1998, cun estudo preliminar do investigador Carlos Pereira.
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nas confrontacións armadas nas rúas coruñesas derivadas do 
alzamento militar, e a veterana afiliada (setenta e catro anos) 
Teresa Varela Calviño foi asasinada andando o mes de setem-
bro daquel ano.

En Ferrol, tamén lle deron o paseo no mes en cuestión á 
que fora delegada da Sociedad de Descargadoras (UGT) e antiga 
presidenta do Grupo Femenino Socialista daquela cidade, Jose-
fa Gómez Mera, acusada polos falanxistas de favorecer a outras 
mulleres de esquerdas nos labores de carga de carbón para o acoi-
razado España. 

En Mugardos, a desfeita do pequeno Sindicato General 
Femenino, composto por unhas vinte redeiras e costureiras, 
maioritariamente, levou de seu a tortura e o vil asasinato da súa 
fundadora, a mestra dos pósitos de Mugardos e de Miño, Ma-
ría Vázquez Suárez, o fusilamento da costureira Amada Gar-
cía, militantes ambas do PCE no intre da Fronte Popular, e a 
prisión agravada cunha sanción económica para outra das súas 
integrantes destacadas, a redeira Ramona Ferrer.128

En Cangas do Morrazo, ao cabo, é ben coñecida a feroz 
persecución de que foi obxecto a significada dirixente da Sec-
ción de Atadoras do Sindicato de Rederas y Trabajadoras de 
las Fábricas de Conservas La Reivindicadora, Dolores Blanco 
Montes: cun fillo, Ángel, paseado e outro, José, na Armada re-
publicana; co home, José Rodal Lanzós, preso en San Cristóbal; 
con varios sobriños asasinados..., a propia Dolores zafou por 
pouco dunha tentativa de aplicación da Lei de fugas en Mogor 
(Marín) e logo pasou seis anos na cadea entre a Escola Normal 
de Pontevedra e o penal de mulleres de Saturrarán, en Mutriku 
(Guipuzkoa).129 Un calvario semellante ao que deberon facer 

128 Máiz, B., op. cit., 2004.
129 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. Tamén, entrevista con Dolores 
Rodal Blanco, 29/11/2006.
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fronte outra atadora de ideario comunista chamada María 
Rodríguez López, veciña de Boiro; as obreiras das fábricas de 
conserva Ramona e Adelina Otero Martínez, de Cantodarea; e 
Asunción Vilas López, de Lourizán, así como a peixeira afinca-
da en Lavadores, Bernarda Oliva Abal, condenadas todas elas 
en senllos Consellos de Guerra a doce anos e un día de cadea, 
pola súa respectiva participación nas actividades resistentes ao 
golpe que se desenvolveron naquelas contornas.130 

Tal e como albiscamos en Marín, en Vigo cómpre lembrar 
así mesmo o pulo solidario das vendedoras do mercado da Laxe, 
que socorreron con peixe e algo de diñeiro aos presos do lazareto 
de San Simón, mais aínda descoñecemos en boa medida o que 
lles aconteceu ás dirixentes das sociedades obreiras que actuaban 
nas fábricas de conserva e que, durante a República sustentaron 

130 Ver causas 1382-37 e 539-36, Archivo Militar IV, Mariña.

Dolores Blanco e José Rodal, logo de saír da cadea nos anos 40 do século pasado.
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unha importante conflitividade. Non obstante, no medio das 
proclamas propagandísticas do asistencialismo propiciado po-
los donos das fábricas de conservas, exemplarizado na obra so-
cial de empresas como El Marino de O Grove, propiedade dos 
afiliados á Falange Eugenio Escuredo Lastra e Francisco Lores 
Fernández, albiscamos un chisco da singradura clandestina de 
María Araújo, integrante destacada do PCE e unha das líderes 
da Unión de los Trabajadores de las Fábricas de Conservas de la 
Ría de Vigo: axexada polos franquistas xunto co seu home, o ta-
mén comunista Sebastián Carcaño, pasou á clandestinidade e a 
colaborar cun grupo de fuxidos que comezou a realizar accións 
armadas nos arredores de Redondela; logo, en 1943, caeu nas 
mans da policía e pasou un ano na cadea coa súa filla pequena 
até que puido ser repatriada a Cuba, o seu país de adopción, do 
que non regresou máis.131 Polo pouco que sabemos, outras mi-
litantes do devandito sindicato, tras se enfrontar ás tropas que 
deron lectura ao Bando de Guerra na Porta do Sol olívica, foron 
procesadas nun Consello de Guerra acusadas de auxilio á rebe-
lión, como a operaria comunista radicada en Teis, Flora de Dios 
Rodríguez e a súa compañeira Josefa Alonso Pérez, condenadas 
a doce anos e un día de cadea.132 Pero o que si enxergamos é que 
os castigos tiveron un aquel desmedido que aínda hoxe produce 
indignación e incredulidade: quen podería imaxinar a condena 
a cadea de por vida, declarada o 26 de agosto de 1938 en Con-
sello de Guerra celebrado en Vigo contra catro mozas obreiras 

131 Marco, A., Diccionario de Mulleres Galegas, A Nosa Terra, Vigo, 2007. A autora refírese ao 
marido de María Araújo como Anxo Carcaño en troques de Sebastián Carcaño. Ver tamén 
«María a guerrilleira, dos patrias y una pasión: el comunismo» en Faro de Vigo, 5/12/2009. 
María foi axudada polo cónsul cubano na cidade olívica, Luis Bas Molina, artífice do seu 
embarque nun transatlántico con documentación falsa. A súa filla Dora lembra, na repor-
taxe devandita, a solidariedade das súas compañeiras de traballo na fábrica de conservas que, 
no peirao de Vigo, a acompañaron cos panos brancos das despedidas.
132 Ver causa 807-36, Archivo Militar IV, Mariña, Vigo.
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da fábrica de conservas de Antonio Albo, tan só por cantar «A 
Internacional» no seu posto de traballo?133

Cabería engadir, por último, que numerosos familiares 
de mariñeiros evadidos (por mar ou por terra) a territorio leal 
deberon achantar todo tipo de malos tratos, sen que hoube-
se máis motivación que a de ser achegados dos escapados e a 
necesidade de facer un escarmento que disuadise a outros po-
sibles candidatos ás fugas. Como quedou dito por unha traba-
lladora da conserva de Ribeira, A. V. R., encanfurnada na cadea 
de Noia xunto coa súa nai «para que non se pasara ninguén», a 
ela espetáronlle os falanxistas «mire, vanas paghar ustedes, xa sei 
que é boa xente e que non fixeron mal, pero a ver se con ustedes 

133 Os seus nomes: Amparo Garaboa Sande, Nieves Rivas, Consuelo Rodríguez Fernández, 
Amparo Álvarez Nogueira. Posteriormente a condena foi conmutada por seis anos de pri-
sión. Ver causa 699-38, Archivo Militar IV, Vigo, Mariña.

Propaganda falanxista da fábrica de conservas El Marino (O Grove). Foto cedida por 
Antón Mascato.
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estaren aquí en Noia non se pasa máis xente».134 De feito, o 29 de 
setembro de 1936 ingresaban nos calabozos da derradeira vila 
Pilar Gómez Pazos, Josefa Millán Gómez e Francisca Gómez 
Parada, mulleres da beira norte da ría de Arousa relacionadas 
con mariñeiros evadidos a territorio republicano.135

 
Guerra e represión contra os mariñeiros galegos noutras 
zonas do litoral do Estado español

As rabexadas facciosas perseguiron así mesmo aos mari-
ñeiros galegos fóra das nosas fronteiras, mesmamente a aque-
les que residían en portos do Cantábrico como Xixón, Avilés, 
Candás, Erandio, Bilbo ou Pasaia e debían facerse ao mar para 
seguir faenando, co risco de seren interceptados polos buques 
da Armada «nacional». Como triste paradoxo, un dos seus 
principais inimigos eran os pesqueiros de altura con base en 
Vigo ou na Coruña que, en ocasións, informaban por telefonía 
aos barcos franquistas da súa situación. 

Entre outros moitos episodios de pescadores apresados no 
Cantábrico e logo represaliados con dureza, ao do antigo dele-
gado do SIP de Cariño no último congreso da CNT celebrado 
en Zaragoza na alborada do mes de maio de 1936, Agustín 
Pérez Bacaría Sabelo, quíxoselle dar un aquel exemplarizan-
te: fuxido de Cariño no boniteiro Arkale e capturado o 21 de 
outubro de 1936 polo acoirazado España como tripulante do 
bou Apagador con matrícula de Xixón, no que exercía como 
delegado, Sabelo foi trasladado a Ferrol, sometido a un escar-
mento público na súa vila natal e posteriormente condenado 

134 Ver Pérez, J. A., «Guerra Civil e represión nos concellos da Pobra do Caramiñal e Ribeira» 
en Actas das III Xornadas de Historia e Cultura. A II República e a Guerra Civil na bisbarra da 
Barbanza, Concellería de Cultura de Porto do Son, 2005.
135 Wouters, M. (editor), 1936. Os primeiros días, Ed. Xerais, Vigo, 1993. Outros casos de 
mulleres achegadas a mariñeiros evadidos por mar, neste caso de Dorneda (Oleiros-A Coru-
ña), represaliadas por tal motivo, en Velasco Souto, C. F., op. cit., 2008.
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a morte e fusilado en abril do ano seguinte.136 Como dicimos, 
o apresamento de pesqueiros tripulados por mariñeiros gale-
gos no Cantábrico distou de ser casual e por iso a Agrupación 
Confederal Galaica en Asturias, integrada polos galegos liber-
tarios que loitaban no Principado nas ringleiras republicanas, 
fíxose eco daquela tráxica circunstancia:

...Digamos también que fueron, lo son todavía, los hombres de 
nuestra Agrupación, los que con un noventa por cien de proba-
bilidades en contra se lanzan al Océano en busca del pescado 
que alimentará al luchador de la montaña y a la población civil 
aún a sabiendas de que pueden caer y caen muchos en poder 
del «bou» faccioso o el buque pirata que sin cesar acecha por las 
costas del descuidado Cantábrico. ¡Cuantos cientos de hermanos 
pagaron con la vida su osadía!...137

Unha agrupación que estaba, precisamente, composta por 
unha maioría de traballadores do mar, pois de 257 afiliados 
con profesións coñecidas, nada menos que 125 eran mariñei-
ros, 29 fogueiros, 7 patróns de cabotaxe e 6 maquinistas proce-
dentes, maioritariamente, de Porto do Son, Noia, A Pobra do 
Caramiñal, Marín-Loira, Ribeira e Vigo-Bouzas; de feito, na 
constitución da Agrupación, acontecida o 18/11/1936, figura-
ron, en representación do SIP de Vigo-Bouzas, os mariñeiros 
daquel porto Francisco Armada, José Aller Martínez, José Soto 

136 Xunto co Apagador, tamén fora capturado outro bou, o Musel, tripulado así mesmo por 
moitos mariñeiros galegos. Ver causa 149-36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Nesa 
mesma causa, foi condenado á pena de reclusión perpetua o fogueiro da Pobra do Caramiñal 
Manuel Paz Dávila.
137 Agrupación Confederal Galaica en Asturias, «Al Comité Nacional de la Confederación 
Nacional del Trabajo», s.d. Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, Salamanca, 
serie Gijón, Caja 116, F. O informe está redactado con toda probabilidade en setembro de 
1937. Sobre a Agrupación Confederal Galaica en Asturias, ver Pereira, D. e Fernández, E., 
op. cit., 2006. 
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Casas e Juan Vidal Rego. A maiores, entre os socios había un 
feixe de tripulantes e patróns de cabotaxe das frotas de pata-
ches ou pailebotes de Noia, Corme ou San Cibrao.138

Os mariñeiros galegos tamén tiñan unha presenza sinalada 
no Batallón 219 «Galicia», influenciado maioritariamente pola 
CNT, xa que o 20% dos seus 672 compoñentes na altura do 
verán de 1937, era xente de mar procedente na súa maioría das 
Rías Baixas e radicada temporalmente en Asturias. Deles, can-
do menos unha decena vai morrer loitando contra os fascistas: 
velaí, Santiago Arufe Martínez e Generoso Fernández Castro, 
de Noia; Francisco Saleta Blanco, de Corme e procedente de 
Pasaia; Francisco Trelles García, de San Cibrao; Ramón Castro 
Álvarez, de Ribadeo; Antonio Oubiña González xunto con Je-
sús e José Rodríguez Casais, da Pobra; José González Vizcaya, 
de Ribeira; Laureano Pérez Valverde, de Nigrán; e César Pallei-
ro Freire da Coruña.139

En Asturias houbo, asemade, un feixe de mariñeiros ga-
legos que xogaron un importante papel no Comité de Indus-
trias Pesqueras incorporado á Consejería de Pesca ástur, que 
controlou estas actividades até a caída da fronte do norte en 
outubro de 1937. Tras a derrota militar, por ese compromiso 
serán sometidos a Consellos de Guerra e condenados a fortes 
penas o coñecido cenetista de Porto do Son Melquíades Lestón 
Romero, membro da Agrupación Confederal Galaica e delega-

138 Ver Agrupación Confederal Galaica en Asturias, «Relación de afiliados distribuídos por 
profesiones», Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, Salamanca, serie Gijón, 
Caja 70, F, Expediente 9. O número total de afiliados superaba os 300. Segundo o xornal 
Cartagena Nueva, en Asturias loitaban no bando leal catro mil galegos, mentres en Euskadi 
outros seis mil compartían as unidades militares da República cos «gudaris» vascos; ver «La 
tragedia de Galicia», 28-4-1937.
139 Sobre o Batallón 219 Galicia, ver Cuervo Fernández, L. M., «Historia del Batallón Galicia 
número 219 en la guerra civil española», en AA.VV., A II República e a Guerra Civil. Actas do II 
Congreso da Memoria. Culleredo, decembro de 2005, Asociación Cultural Memoria Histórica 
Democrática, Ferrol, 2006 e Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006. Segundo o primeiro 
autor, o Batallón tivo máis de 90 baixas mortais no transcurso das súas actividades bélicas.
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do de Flota Mayor daquel Comité, así como os asesores Fran-
cisco Pernas Sánchez, de Celeiro, e Juan José Leiro Cortizas, 
da Coruña, mentres que Jesús Sánchez Coruña, delegado de 
Flota Menor e membro da UGT foi executado en Xixón o 5 
de maio de 1938.140 Igual sorte correrán o fogueiro de Seran-
tes, José M.ª Rodríguez Díaz, directivo da Sociedad de Maqui-
nistas y Fogoneros La Naval da CNT daquela cidade norteña, 
o patrón de pesca noiés afincado en Llanes, Ignacio Romero 
Pérez, o mariño natural de Ribeira e afiliado ao Sindicato de 
Transportes Marítimos (CNT) de Xixón, Juan Blanco Santos, 
o mariñeiro Luis Area Teijeiro natural de Marín e aveciñado 
en Avilés, o fogueiro de Muros integrado nas JJ.LL. de Jove, 
Manuel Caamaño Fernández, o pescador de Carral residente 
en Xixón, Juan Fernández Vilariño, o mariñeiro do Sindicato 
de Pescadores de Mera e secretario do Comité Local da CNT 
de Xixón, Francisco Álvarez Moscoso (que tamén era militante 
do PCE), e o fogueiro natural de Vilagarcía radicado en Avilés, 
Ricardo Lorenzo Romero. Polo contrario, o mariñeiro de Ce-
leiro, Hilario López Sánchez, elemento significado do nutrido 
sindicato de pescadores da CNT de Candás, puido cruzar a 
fronteira francesa e alí pasou por varios campos de concentra-
ción (Barcarés, Beziers, Argelés...) antes de participar na resis-
tencia contra os alemáns.141

No País Vasco, os traballadores e traballadoras do mar de 
Trintxerpe non desmentiron a súa historia nos primeiros días 
da contenda e moveron Roma con Santiago para se defender do 
golpe militar, comezando polas mulleres que fixeron unha chea 
de cócteles Molotov, utilizados nos sanguentos enfrontamentos 

140 Ver «Avance», Xixón, 14 e 16/1/1937 e causa 153-39, Archivo Tribunal Militar IV, Fe-
rrol-Asturias, Mariña.
141 Nuevo Cal, C., «A represión fascista nas terras de Viveiro» en AA.VV., A represión fran-
quista en Galicia. Actas do Congreso da Memoria. Narón, decembro 2003, Asociación Cultural 
Memoria Histórica Democrática, Ferrol, 2005.
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acontecidos en Donostia entre os días 21 e 23 de xullo e nos que 
se distinguiron os pescadores de Pasaia. Por certo, neles, morre-
ron catro mariñeiros galegos que se fugaran dunha localidade in-
determinada do noso litoral e viñan de desembarcar en Pasai San 
Pedro; os seus nomes eran Manuel Ramos Sampedro, José Lage 
Iza, Serafín Ubeira e Clemente Queipo.142 Daquela, en Trintxer-
pe tamén axudaron a blindar automóbiles e camións nos talleres 
de Torres y Vergara e na Casa Lasa;143 nunha daquelas camione-
tas blindadas ía o pescador orixinario do Seixo-Marín, Manuel 
Gil García, cando foi interceptada e avariada o día 22 de xullo 
perto de Tolosa polos requetés navarros, que procederon a fusilar 
in situ todos os seus ocupantes.144

De xeito paralelo e sen vacilar, os de Trintxerpe e Pasai San 
Pedro apuntáronse á columna que saíu o día 21 de Donostia para 
liberar Vitoria-Gasteiz. Este feito provocou a contrariedade dal-
gúns nacionalistas vascos como Manuel de Irujo que, cun aquel 
xenófobo, deplorou o feito de estar composta por numerosas 
persoas «extrañas al país, singularmente gallegos, que imprimían 
un sello de violencia exótico e inconveniente a nuestra causa».145

Logo, ao día seguinte, os mariñeiros de El Avance Marino 
secundados polos da Unión e os da SOV, tomaron o mando 

142 Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007. Descoñecemos en que fuga por mar participaron e a 
súa localidade de orixe. Antes do día 22 de xullo tan só temos referenciadas dúas fugas dende 
portos galegos, unha procedente da Coruña e outra con data para confirmar antes do 30 de 
xullo, de Vigo-Bouzas. 
143 Frente Popular, Donostia, 1/8/1936.
144 Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007. A esta morte tamén se refire, dun xeito un chisco 
inconcreto, Pita, J., op. cit., 1995.
145 Citado por Barruso, P., Verano y revolución. La Guerra Civil en Gipuzkoa (julio-septiembre 
de 1936), R&B (Haranburu Editor), San Sebastián, 1996. Nisto, Irujo coincidía con Pío 
Baroja, que, dende o seu caserío raiote de Itzea, en Vera de Bidasoa, enxergaba con frío 
escepticismo os desastres da guerra, que, no caso das desfeitas cometidas polos combaten-
tes leais á República, atribuía ás milicias cenetistas compostas por obreiros non vascos, en 
concreto galegos, asturianos, aragoneses e navarros da Ribera, que actuarían segundo o seu 
presunto «odio por el país». Ver Baroja, P., La guerra en la frontera (Memorias VIII), Editorial 
Caro Raggio, Madrid, 2005.
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do torpedeiro da Armada T3, que estaba amarrado en Pasai 
San Pedro, e utilizárono para bombardear as posicións dos su-
blevados na capital guipuscoana (o Club de Regatas, o Casi-
no, o Hotel María Cristina), xa dende a enseada da Concha, 
xa dende a desembocadura do Río Urumea. Logo, facilitaron  
a incorporación do barco ás Fuerzas Navales del Cantábrico 
da Mariña republicana, e a súa posterior fuxida dende Asturias 
cara a Francia cando se produciu a creba da fronte do norte  
en outono de 1937, comandado polo ferrolán Guillermo 
Aneiros.146 

Naqueles últimos días de xullo e comezos de agosto de 
1936, os mariñeiros galaico-trintxerpetarras participaron arreo 
na organización das actividades pesqueiras baixo control do 
Avance Marino, que requisou o peixe das parellas, enviou va-
rias a faenar para abastecer hospitais e xente necesitada e dis-
tribuíu equitativamente as existencias de bacallao amoreadas 
nos almacéns da PYSBE.147 Mentres, na colonia galaica eran 
patentes os apoios que a causa republicana provocaba; de feito, 
na prensa leal publicábanse anuncios como o que segue:

Para el Frente Popular.
Los propietarios del bar «Flor de Galicia» de Trintxerpe, en su 
deseo de contribuir a los gastos del Frente Popular, destinarán 
todo el ingreso que en su establecimiento haya el próximo mar-
tes 1º de septiembre, al fin indicado. Hermanos Míguez.148

Os seus donos eran os irmáns Ramón e Olimpio Míguez 
Pazos, de orixe galaica e ideario socialista. Por certo, despois da 

146 Pardo San Gil, J. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39), Untzi Museoa-
-Museo Naval, Donostia, 2008 (reed.).
147 Chiapuso, M. Los anarquistas y la guerra de Euskadi. La comuna de San Sebastián, Abarka, 
Andoain, 2003.
148 Frente Popular, 29/8/1936. 
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entrada dos fascistas en Pasaia, os irmáns foron fichados pola 
garda municipal como destacados socialistas e deberon mudar 
o rótulo do establecemento polo de bar España.149

Ao tempo, os mariñeiros pasaitarras apuntáronse con en-
tusiasmo na defensa de Rentería e no combate fronteirizo na 
posición de Erlaitz e nas Penas de Aia baixo as ordes do tenente 
Ortega, malia que ningún deles estaba habituado ao quefacer 
montañeiro; o anarquista Félix Likiniano, un dos promotores 
da manobra de cercar os requetés que axexaban Oiartzun to-
mando aquelas alturas, declararía anos despois: 

La verdad es que nosotros éramos unos excursionistas de pri-
mera... y habíamos recorrido toda la geografía montañera 
vasca... Pero claro, con los compañeros pescadores y marineros 
de Trintxerpe no ocurría igual. ¡Lo que sufrieron aquellos po-
bres andando por aquellos andurriales! 150

Nos días anteriores ao 13 de setembro, data na que Pasaia 
caeu nas mans da Columna do Comandante Beorlegui, os mari-
ñeiros de Trintxerpe, reforzados cos seus compañeiros evadidos 
de Cariño a bordo do Arkale e retornados a territorio leal por 
Hendaia o 2 de agosto de 1936, estiveron na defensa de Irún e 
nas confrontacións armadas desenvolvidas nos outeiros colin-
dantes. Velaí a folla de servizos do que fora secretario do SIP de 
Cariño, José Suárez Hermida, que amosa a súa presenza como 
Jefe de Centuria nos combates de Erlaitz, San Marcial e nas 
rúas de Irún onde resultou ferido, tras o cal tivo que se retirar á 

149 Ver Archivo Municipal de Pasaia, Caixa 1267.
150 Ver Iparraguirre, P., Felix Likiniano. Miliciano de la utopía, Txalaparta, Tafalla, 1994. 
A participación galaica naquel episodio está recollida nunha reportaxe do xornal Frente Po-
pular, correspondente ao 9/8/1936. Unha referencia das penalidades que sufriron os pes-
cadores galegos naqueles riscos, en Chiapuso, M., op. cit., 2003 e Pita, J., op. cit., 1995.
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fronteira francesa con todos os seus homes e armamento.151 Un 
daqueles fuxidos no Arkale, o mestre socialista ferrolán Marcial 
Fernández, exerceu como correspondente do xornal socialista 
francés, editado en Nantes, Le Populaire. Nun dos artigos que 
enviou antes da caída de Irún, relatou o aquel arroutado da 
xente mariñeira de orixe galaica radicada en Trintxerpe:

...Estamos nas Penas de Aia. Unha trintena de rapazotes de Ga-
licia, integrados na CNT (anarcosindicalistas) de Trincherpe, re-
cíbennos alegremente... Eles bautizaron o seu grupo cun nome 
ben expresivo: «Dinamita», que fala ben da bravura indomable 
destes mozos. «Nós podemos avanzar», din, e apuntan: «cando 
a néboa o permita, achegarémonos até a hermida de San Antón 
para cortar de vez o paso aos convois do inimigo». Nesta posición, 
a miúdo cómpre estar á espreita para que a bruma que decote 
agacha os cumios non permita aos rebeldes arrodear esta posición 
avanzada. Entón os chavales de Trincherpe, sen deixar o seu so-
rriso empuñan os fusís e comezan a disparar. As ametralladoras 
fan o seu balbordo de carraca. E por riba do ruído e dominán-
doo xorde daquelas gorxas o seu salvaxe berro de guerra: «Viva a 
Dinamita».152

Naquelas loitas morreron ou ficaron como desaparecidos 
algúns significados militantes anarquistas galaico-trintxerpeta-
rras, tales como Ramón Lestón Romero ou José Cadabal Ca-
dabal, mentres que outros milicianos falecerían nos ataques 
aéreos que aturaron o 1 de setembro Pasai Donibane, Pasai 
San Pedro e o Antxo: entre eles, Constantino Vázquez Lago, 

151 Carpeta 108, atado 1177, serie Madrid, Arquivo Histórico Nacional, sección Guerra 
Civil, Salamanca.
152 «Sur le front republicain. Vers la Pena de Aya», Marcial Fernández Vázquez, Le Populaire 
(Nantes), 16/8/1936. Tradución propia do francés.
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orixinario de Pontevedra, redeiro de profesión e pertencente a 
El Avance Marino, e o seu paisano de Redondela e veciño de 
Trintxerpe, Juan Milleiro Pérez, mortos no referido bombar-
deo cando estaban de permiso en Donibane.153

Ao cabo, coa derrota, a reacción da veciñanza de Trintxer-
pe amosou ás claras onde estaban as súas simpatías:

Trintxerpe, cuando las tropas de Franco, al frente de Beorle-
gui, entraron, se fue toda la gente y también se llevaron todos 
los barcos... Por la calle solo se oía el maullar de los gatos que 
salían a los balcones. El hecho de que la gente dejara Trin-
txerpe hay que tener en cuenta que era un foco de CNT, FAI, 
tipo comunistoide, y de ahí la huída. Con el tiempo fueron 
regresando.154

Tras a retirada da maioría dos barcos (tan só ficaron no 
porto dúas parellas de arrastre) e da poboación a Bilbo, algúns 
pescadores galegos continuaron a saír ao mar por conta do sin-
dicato El Avance Marino, que seguiu a funcionar na capital 
biscaíña. Velaí a experiencia do xa mencionado Jesús Carballo:

…A los pocos días, nos comunicaron que teníamos que pre-
parar los barcos para salir a pescar. Empezamos a revisar los 
barcos que, entre la huelga y la guerra, llevaban más de cinco 
meses parados; cambiamos los cables y las malletas que esta-
ban muy deteriorados por falta de uso y mantenimiento. En 
diez o doce jornadas quedaron pertrechados para salir a pescar; 

153 Ver Portugal, Arteaga, X., op. cit. Tamén Entrevista con Joaquín Santos Segade (Porto do 
Son), xenro do irmán de Ramón, Melquíades Lestón Romero, 26/12/2003; ver así mesmo 
Iñíguez, M., op. cit., 2001.
154 Testemuño de Francisco Lasa, recollido en García Orellán, R. e Beobide Arburua, J., 
Hombres de Terranova. La Pesca del Bacalao 1926-2004, Pasaiako Portua-Puerto de Pasajes, 
2004.
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iríamos al Gran Sol, para evitar al crucero «Almirante Cerve-
ra» y al destructor «Velasco» que andaban por nuestras costas.
Salimos a primeros de Octubre; después de meter hielo, gasoil y 
víveres que compramos en una tienda de Las Arenas por cuenta 
del Sindicato. Lo hicimos de noche y sin luces para no ser vistos 
por los barcos enemigos que tenían los puertos bloqueados. La 
escuadra republicana, se encontraba en el Mediterráneo; en el 
Cantábrico, en la zona asturiana, solo estaban los destructores 
«José Luis Díez» y «Ciscar». Al amanecer, no se veía ningún 
barco en el horizonte, y así, más tranquilos, arrumbamos hacia 
el Gran Sol. Estuvimos trabajando en los caladeros del Gran 
Sol y Petit Sol sin novedad, pero si con cierta preocupación de 
encontrarnos con algún otro barco de Vigo que pudiera comu-
nicar nuestra presencia a los barcos de guerra fascistas.
La marea fue de veinticuatro días, y pescamos unas mil dos-
cientas cajas de treinta kgs. cada una: no era mucho, y además 
el pescado era pequeño; en un principio pensamos que la pesca 
sería abundante por el tiempo que hacía que no se faenaba en 
aquella zona; debido, primero a la huelga, y después a la guerra. 
También es cierto que no nos movimos mucho buscando zonas 
de pesca más abundante, pues temíamos ser localizados. Regre-
samos a Bilbao sin novedad, y atracamos al muelle de Axpe...155

Non obstante, a maioría dos mariñeiros en idade militar 
integrouse, quer na Mariña Auxiliar de Euskadi, quer noutras 
unidades de terra, maiormente no Batallón Celta (30 de Euska-
di e 6 da CNT), onde coincidiron con varios dos evadidos por 
mar nos primeiros días da contenda dende Muros e Cariño. 

155 Memorias de Jesús Carballo Quiroga, op. cit., s.d. Ver tamén a abordaxe á altura de 
Tazones (Asturias) do pesqueiro galego «Alcandor» con base en Axpe-Bilbo, polo cruceiro 
faccioso «Almirante Cervera», feito acontecido un pouco antes do episodio relatado por 
Jesús Carballo, e rexistrado polo periódico murciano Cartagena Nueva o 14-8-1936.
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Este Batallón, organizado no outono de 1936 no cuartel de La 
Casilla de Bilbo, reuniu entre 450 e 700 combatentes, a maio-
ría deles mariñeiros de orixe galaica e entre eles algúns mandos, 
caso dos tenentes da 1ª Compañía Emilio Fuentes Villarnovo, 
evadido no Arkale, e José Paz Dávila, da Pobra do Caramiñal, 
ou do suboficial da 3ª Compañía Manuel Blanco San Luis, 
militante da CNT de Noia noutrora fugado no Santa Eulalia 
dende Muros. No seu roteiro combatente por Markina, Elo-
rrio, Durango ou Bilbo, a referida unidade tivo arredor de 80 
mortos e máis de 250 feridos. Desfíxose en Santoña coa caída 
da fronte de Euskadi, malia que algúns dos seus compoñentes 
continuaron a loitar en Asturias. Entre os mortos en comba-
te, contamos ao devandito Manuel Blanco San Luis, falecido 
en Orqueta o 2 de abril de 1937; ao malpicán Eliseo Couto 
Barreiro; a Antonio Moaña, do lugar de Castro-Marín, mor-
to en Peña Lemona na primavera de 1937; a outro miliciano 
apelidado Arteaga, tamén do lugar de Castro-Marín, morto así 
mesmo en Peña Lemona naquelas datas...

Como dixemos, tras a caída de Euskadi nas mans dos fran-
quistas, houbo milicianos deste Batallón que pasaron a Astu-
rias e alí morreran nos enfrontamentos armados, caso do xa 
referido veciño de Corme Francisco Saleta Blanco, mariñeiro 
evacuado de Trintxerpe en setembro de 1936, e finado no ano 
1937 loitando no BON 219 Asturias; outros, entre eles os cari-
ñenses Emilio Fuentes Villarnovo e Miguel Bermúdez López, 
serán feitos prisioneiros e xulgados en Consello de Guerra: o 
segundo foi fusilado en Xixón, mentres o primeiro falecerá de 
tuberculose na cadea ferrolá de La Escollera no ano 1942 tras 
ser condenado a dezaoito anos de reclusión.156

156 Respecto do Batallón Celta pódese consultar Vargas Alonso, F. M., «Anarquismo y mili-
cias de la CNT de Euzkadi», en Revista Vasconia, nº 24, 1996. Ver tamén Portugal Arteaga, 
X., op. cit., 2007 e Memorias de Jesús Carballo Quiroga, op. cit., s.d.
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Houbo, non obstante, mariñeiros galegos integrados 
noutras unidades republicanas, como os Batallóns da CNT 
Isaac Puente ou Bakunin, mais tamén da UGT como o Pablo 
Iglesias ou o Tomás Meabe, mesmo do PCE como o Larraña-
ga. Neles, tamén se derramou sangue galaico-pasaitarra: velaí, 
Juan Mariño Pérez, integrante do Tomás Meabe, falecido o 1 
de abril de 1937 na fronte de Aramaio (Araba); Juan Nogueira, 
antigo tripulante da navieira Ibarra e comandante do devan-
dito Batallón, morto por un obús no monte Pagasarri no de-
rradeiro verán republicano no territorio euskaldún; Celedonio 
Pérez Couceiro combatente do Larrañaga, finado o 10 de abril 
de 1937 no hospital de Bilbo tras ser ferido en Gernika; o mu-
gardés Casimiro Pérez García, do Avance Marino de Pasaia e 
integrante do Bakunin...157

Diversos traballos de investigación publicados no País Vas-
co rexistran a importante presenza (arredor de noventa, máis 
do 11% do total das dotacións) de mariñeiros galegos locali-
zados en diversos portos de Euskadi (Pasaia, Erandio e Bilbo, 
maioritariamente), enrolados como voluntarios na Mariña de 
Guerra Auxiliar artellada polo Goberno Vasco en outubro de 
1936. Deles, cómpre destacar algúns patróns orixinarios de 
Corme, que mandaron varios dos pesqueiros reconvertidos en 
dragaminas ou gardacostas, caso de Eladio Cruz Franqueira, 
José Pombo Mosqueira, Ángel Chans Pasandín ou Aurelio 
Centeno Chans, maioritariamente afiliados á UGT.

Daqueles compatriotas que compartiron cos mariñeiros 
vascos a guerra no mar, seis morreron no transcurso dos com-
bates. Así, na desaparición do bou dragaminas Goizeko-Izarra 

157 Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007; tamén CNT Marítima, Valencia, nº 30, 11/7/1937. 
Casimiro Pérez morrerá en setembro de 1938 nun hospital de Barcelona, a causa das feridas 
que sufriu un ano antes na fronte de guerra en Euskadi e das que nunca se recuperou. Ver 
fondo Casimiro Pérez García, depositado no proxecto interuniversitario As Vítimas, os No-
mes, as Voces, os Lugares.
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con todos os seus tripulantes, seica afundido tras chocar cunha 
mina a dúas millas ao leste de Castro Urdiales o 16/1/1937, fa-
leceron o cormelán Jesús Lista, que exercía de segundo patrón, 
e o mariñeiro de Bouzas Víctor Cruz López. Ao día seguinte, 
afundía pola mesma causa o dragaminas Mari-Toya na abra de 
Bilbo a catro millas da Punta Lucero, e no sinistro morreu entre 
outros o seu patrón Manuel Basanta Rodet, natural de San Ci-
brao, e o mariñeiro Tomás Blades Chans así mesmo orixinario 
de Corme. Por último, na desigual confrontación entre os bous 
da Mariña vasca e o cruceiro franquista Canarias, acontecida 
en augas do cabo Matxitxako o 5/3/1937, pereceron o engrasa-
dor mugardés Francisco Fernández García e o mariñeiro pon-
tevedrés Antonio Álvarez Domínguez, ambos afiliados á CNT e 
pertencentes á dotación do bou Nabarra.158

Algúns daqueles combatentes en terra vasca de orixe ga-
laica e mariñeira, coñeceron tras a derrota unha enxurrada de 
represalias que deixou fonda pegada en múltiples roteiros vi-
tais... Sen ir máis lonxe, impresiona a tráxica singradura do 
mariñeiro de Porto do Son, José Ces Pérez, activo militante 
do Avance Marino e membro do Ateneo Enciclopédico Obre-
ro de Trintxerpe: enrolado no devandito Batallón Celta e logo 
condenado a prisión perpetua por «adhesión a la rebelión», 
tentou suicidarse na cadea, polo que foi ingresado no manico-
mio de Conxo, onde faleceu de colapso cardíaco en 1942.159 E 
do mesmo xeito poderiamos mencionar outros moitos tristes 
exemplos que ensombreceron aquela nutrida colonia galega: 
Francisco Souto Cousillas, de Corme e integrado nun princi-

158 Pardo San Gil, J., op. cit., 2008 (reed.) e Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007. No afun-
dimento do Mari-Troya, sobreviviron outros tres mariñeiros galegos, dous de Cangas do 
Morrazo e outro de Corme. Ver oficio do «Gobierno de Euzkadi, Departamento de Defen-
sa, sección Marina, Jefatura», datado o 18-11937. Está reproducido na páxina web, www.
marinavasca.eu/es.
159 Causa 3026-38, Archivo Militar IV, Ferrol-Donostia, Mariña.
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pio no Sindicato de Patrones y Maquinistas La Polar (UGT) 
e logo na CNT de Pasaia, internado nun Batallón de Trabaja-
dores en Teruel; Eugenio Triñanes Lojo, da Pobra e afiliado ao 
devandito sindicato uxetista, condenado a vinte anos de cadea; 
Manuel Tubío Figueira, de Boiro, incorporado así mesmo a 
un Batallón de Trabajadores en Burgos; Antonio Ponte Lago, 
fogueiro de Betanzos afincado en Trintxerpe e afiliado á CNT, 
voluntario no exército republicano e condenado a dez anos e 
un día de prisión; os mariñeiros cenetistas do Son e afincados 
en Pasaia, Adolfo Mariño Vidal e Roque Melón Pérez, senten-
ciados a vinte anos por tripular o mercante Itxas Alde, incauta-
do polo Goberno de Euskadi; Agustín Prego Ageitos mariñeiro 
de Ribeira incorporado ao BON Celta e destinado en 1940 ao 
BON Disciplinario nº 87, etc.160 Con posterioridade a 1941, 
bastantes deles deberon facer fronte a un expediente de res-
ponsabilidades políticas, coa conseguinte ameaza de sanción 
económica.

Mercé ás súas Memorias, ás que xa nos referimos en di-
versas ocasións, coñecemos polo miúdo o delongado roteiro 
penitenciario de Jesús Carballo Quiroga, antigo afiliado a El 
Avance Marino de Pasaia: tras incorporarse ás milicias de pri-
meira hora e loitar en Santiagomendi (onde non se fixeron pri-
sioneiros), evacuou Pasaia en setembro de 1936 e integrouse 
en Bilbo nun batallón de intendencia, logo de exercer algúns 
meses como mariñeiro. Coa derrota, pasa a Francia, onde o 
internan primeiro no campo de Barcarés e logo no de Saint 
Cyprien sur Mer; ao se producir a invasión dos alemáns, re-
gresa a España en 1940, ano no que é confinado no campo de 
concentración de Miranda de Ebro, para percorrer sucesiva-
mente diversos batallóns de traballadores en Los Barrios (Cá-

160 Causas 1115-38 e 2014-39, Archivo Militar IV, Ferrol/Donostia, Mariña. Tamén Portu-
gal Arteaga, X., op. cit., 2007 e AMP Caixa 1267.
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diz), Toledo, Villaverde (Madrid), Quintana del Puente (Venta 
de Baños) e Melilla, debruzado máis que nada na construción 
de estradas. Logo de ser sometido a Consello de Guerra acu-
sado de prófugo e desertor, é liberado a comezos do verán de 
1943 tras soportar moita fame e diversas enfermidades, froito 
do trato inhumano e vexatorio que se inflixía aos penados na-
quelas unidades militares.

Ao cabo, outros tomaron camiño do exilio francés ao re-
matar a Guerra Civil, caso do redondelán Ángel Barbeito ou 
do rianxeiro Felipe Redondo, confederais radicados mesma-
mente en Trintxerpe e incorporados a diversos batallóns de 
traballadores en territorio galo. Alí, aínda deberon enfrontar 
a invasión nazi que arramplou con moitos deles no campo de 
concentración de Gurs: velaí, o cormelán da UGT Manuel 
Saleta Rúa, mariñeiro do bou artillado da Mariña de Guerra 
Auxiliar de Euskadi Danak Ondo; o ribeirán Agustín Armen-
tal Sampedro que estivo integrado no Batallón Isaac Puente da 
CNT; o mariñeiro da Pobra do Caramiñal, Francisco Caama-
ño Fernández, combatente no BON Bakunin e falecido naquel 
campo, o xa nomeado Eladio Cruz Franqueira, etc.161 Tamén 
sabemos dos irmáns Gerardo e Antonio Lobeira Rodríguez, 
enrolados así mesmo na Mariña de Guerra Auxiliar tras fuxir 
de Marín nun pesqueiro e desaparecidos no exilio francés logo 
de enfrontar os nazis e pasar por un campo de concentración...

Un contundente exemplo da dura traxectoria inzada de 
penurias que moitos daqueles traballadores do mar tiveron que 
aturar coa derrota, témolo nun anónimo mariñeiro nado en 
Corme no ano 1909 e afincado en Pasaia, o Tío Andrés, entre-
vistado polo escritor e xornalista coruñés Manolo Rivas:

161 Portugal Arteaga, X., op. cit., 2007.
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...Allí me cogió el Movimiento, y yo ingresé en el Batallón 
Celta, formado por gallegos republicanos, muchos de Corme... 
porque sabrá usted que éste es un pueblo de izquierdas. Al to-
mar los franquistas Bilbao pasé al frente de Santander; estu-
ve en el hospital y cuando tomaron Santander, marché en un 
pesquero para Avilés, y cuando cayó Asturias, marché en un 
pesquero para Francia. La policía francesa nos condujo hasta 
los Pirineos, en la frontera de Port Bou; luego fui para Barce-
lona y, por último, Valencia, donde ingresé en un batallón de 
pontoneros. Cuando acabó la guerra me metieron en la plaza 
de toros de Valencia, luego me tuvieron en unos campos de con-
centración hasta que puede volver a Corme, bajo vigilancia.
Lo pasamos muy mal, no me daban los papeles para embarcar. 
Después de una larga espera y mucha penuria conseguí autori-
zación para trabajar en un buque asturiano. Estuve también 
en La Coruña, en un pesquero. Un día nos mandaron a Gi-
jón para hacer carbón y nos dieron por toda comida un bollo 
de pan. Después de varios días ya había quien lloraba con el 
hambre; nos negamos a seguir en esa situación, y al llegar al 
puerto de La Coruña nos metieron en la cárcel. Nos cortaron 
el pelo al cero y estuvimos cuatro días en el calabozo. Un año 
después nos hicieron consejo de guerra en El Ferrol. Salimos 
libres. Me fui para la marina mercante. Estuve en el Luisa, el 
Mouro, Río Urumea, Loyola y Suevia. Ése fue el último...162

Tamén cómpre dicir que, mediados os anos corenta do sé-
culo pasado, Trintxerpe foi lugar de acollida para non poucos 
mariñeiros galegos represaliados e impedidos de traballar con 
normalidade nas súas vilas de orixe, debido á presión dos fran-
quistas locais; aproveitando o boom pesqueiro do porto guipus-

162 El País, Madrid, 26/12/1983.
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coano, algúns atoparon ocupación alí e, mesmo, participaron 
en actividades clandestinas contra do réxime imposto polas ar-
mas. Foron os casos, entre outros, do xa coñecido Melquíades 
Lestón, ou do mariñeiro do Grove e antigo membro das Juven-
tudes Comunistas, José Ángel Fernández Meis. 

Melquíades, unha vez liberado a fins de 1945 do penal 
valenciano de San Miguel de los Reyes, retornou con moitas 
precaucións a Porto do Son, sabedor de estar na moa do cabo 
da Falange local: de feito tan só puido ver a muller e os fillos 
coma un lóstrego, porque aínda non transcorreran corenta e 
oito horas e xa debeu liscar para Pasaia, onde morou algúns 
meses até que, implicado en accións clandestinas da CNT vas-
ca, non tivo outra que cruzar a muga do Bidasoa, rumbo ao 
exilio francés e, logo, tunesino.163

Canto a José Ángel Fernández Meis, xa nos primeiros intres 
do golpe militar tivera que andar agachado na illa de Sálvora 
con outros compañeiros, sabedores do asasinato de tres mari-
ñeiros polos falanxistas daquela vila no devalo do mes de agos-
to de 1936, suceso ao que xa nos referimos. Detido por varios 
gardas civís que desembarcaron na illa, para salvar a vida non 
tivo máis remedio que se enrolar no exército franquista, tras o 
que tentou evadirse sen éxito á zona republicana na fronte de 
Aragón correndo setembro de 1937, polo que foi condenado 
á pena de morte conmutada a trinta anos de cadea. Daquela, 
pasou varios anos de penado, primeiro no campo de prisio-
neiros da Academia Militar de San Gregorio (Zaragoza), logo 
nas cadeas de Zaragoza, do Dueso (Santoña) e no Batallón de 
Traballadores nº 121, radicado en terras de Aragón. Posterior-
mente, percorreu as prisións de Burgos, Celanova e Ourense, 

163 Ver entrevista co seu xenro Joaquín Santos Segade, Porto do Son, 26/12/2003. Unha 
pequena semblanza de Melquíades Lestón Romero atópase en Pereira, D. e Fernández, E., 
op. cit., 2004.
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para recalar en setembro de 1941 nas Minas de Fontao (Sille-
da). Cando foi indultado no ano 1946, José Ángel marchou 
para Trintxerpe onde traballou algún tempo de mariñeiro, de-
bruzado así mesmo nas angueiras clandestinas do PCE, até que 
o axexo da policía franquista non lle deixou máis opción que 
emprender un ano máis tarde unha viaxe a territorio francés 
xunto coa súa dona e dous compañeiros, atravesando a vogar 
nun pequeno bote dende Pasaia até Hendaia.164

Para rematar este apartado, cómpre puntualizar que apenas 
temos referencias doutras zonas do litoral español onde esta-
ban afincados continxentes de mariñeiros galegos que, proba-
blemente, tamén deberon soportar as consecuencias do golpe, 
caso da beiramar da Andalucía occidental (Cádiz, Algeciras, 
Huelva, Isla Cristina, Ayamonte...). Neste espazo territorial, 
tan só temos dúas informacións de relevo: o posible asasinato 
en Cádiz do mariñeiro orixinario do Son, Benjamín Gaciño 
Calo, acontecido na derradeira semana do mes de agosto de 
1936,165 e o internamento do patrón de pesca Alejandro Al-
variño Rodal, natural de Pontevedra e residente en Algeciras, 
no campo de concentración de Sotomayor Viator (Almería), 
primeiro, e na base naval da Graña, máis adiante.166

164 A traxectoria de José Ángel Fernández Meis, co tempo afincado en Nantes, foi narrada 
polo seu fillo Carlos Fernández no libro, Sur la route des Sables, Éditions du Centre d’histoire 
du travail, Nantes, 1998. A maiores, Carlos pescudou a traxectoria penal do seu pai por di-
versos arquivos españois e fíxonos partícipes da documentación carceraria que puido atopar. 
165 Causa 1010-38, Archivo Militar IV, Ferrol, Mariña.
166 Causa 338-37, Archivo Militar IV, Ferrol, Mariña.
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Vixilancia abafante
A desconfianza que os golpistas tiñan respecto da xente 

de mar polos seus combativos antecedentes societarios, ficou 
de manifesto xa dende o primeiro intre do alzamento militar, 
pois nos grandes portos pesqueiros que tiñan unha importante 
frota de vapores de altura, caso de Vigo ou A Coruña, prohi-
biuse o desembarco daquelas dotacións dos barcos ás que lles 
coincidira arribar a porto no momento dos enfrontamentos 
armados.1 Este receo foi extensivo a outros portos máis pe-
quenos que, mesmo, nunca destacaran pola intensidade das 
loitas sociais no mar. É o caso de Fisterra, onde a autoridade 
da Mariña decidiu concentrar os barcos a motor na abra de 
Corcubión, para evitar posibles fugas dos mariñeiros simpati-
zantes coa República.2 Tamén foi moi xeneralizada por parte 
dos propietarios de pequenas embarcacións propulsadas por 
motores de explosión ou pola propia Garda Civil, a práctica 
de retirar quer as buxías, quer os inxectores, para que o motor 
non funcionase e así conxurar o perigo das evasións por mar.3

Logo dos primeiros instantes da sublevación, e de xeito 
paralelo á limpeza realizada polos rebeldes nas autoridades 

1 Causa 886-39, Archivo Militar IV, Pontevedra, Mariña.
2 Ver Lamela García, L., op. cit., 2005.
3 Foi o que ocorreu na fuga frustrada da motora Generosita, con matrícula de Cedeira, datada 
o 12 de agosto de 1937. Ver causa 362-37, Archivo Militar IV, Ferrol, Mariña. Tamén temos 
indicios de que no Grove se frustrou algunha evasión por esta circunstancia.
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de Mariña locais,4 xa dende finais de xullo houbo un estrito 
control das faenas portuarias e pesqueiras, cuxa interrupción 
por calquera incidencia de carácter laboral podía dar lugar á 
aplicación do artigo 6º do Bando de Guerra, que penalizaba 
severamente o abandono do traballo5 e recuperaba de feito a 
xurisdición militar nas actividades marítimas. 

Sobre este aspecto, cómpre dicir de primeiras, que dende 
o século XVII a Mariña civil española (e, por extensión, tamén 
a pesca) tivo unha acusada dependencia da Armada. Como 
apunta Juan Zamora:

La subordinación de la marina civil a los marinos militares se 
sustentaba en dos pilares: el control de todos los asuntos maríti-
mos por la Armada, tanto a nivel central como periférico, y el 
sometimiento del personal marítimo civil a leyes de disciplina 
militar, concebida para supuestos que nada tenían que ver con 
la disciplina laboral requerida en los buques mercantes, y a la 
jurisdicción militar en caso de infracción de esas leyes.6

Andando 1908 e con Maura presidindo o Consello de Mi-
nistros, creouse a Dirección General de Navegación y Pesca den-
tro do Ministerio de Mariña, encabezada sempre por militares 

4 Sen querer ser exhaustivos nesta materia, sabemos de varios casos: a destitución do vixilante 
de pesca de Bueu Manuel Martínez Rodríguez; a execución sen formación de causa do de 
Pontedeume Manuel Serantes Iglesias, acontecida o 25 de xullo de 1936; o asasinato o 24 de 
agosto daquel ano do subdelegado marítimo e de pesca de Viveiro, Carlos Morris Soriano, 
vinculado a Unión Republicana; o procesamento do delegado marítimo e do oficial de Ser-
vicio Marítimo da Guarda Luis Martínez Ambrós e Luis Martínez López, respectivamente, 
e a detención a comezos do mes en cuestión do subdelegado de Ribeira, o republicano e 
galeguista de orixe cormelá José Mosqueira Manso que, non obstante, foi posto en liberda-
de ao pouco tempo en xullo de 1937 e acadou a fronteira francesa con dirección ao exilio 
venezolano.
5 Neste artigo estipulábase claramente os que serían considerados «rebeldes a los efectos del 
Código de Justicia Militar y serán juzgados en forma expuesta... f ) Los que coarten la libertad de 
contratación o de trabajo o abandonen este ya se trate de empleados u obreros». 
6 Zamora Terrés, J., op. cit., 2003.
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da Armada. Ademais, o organigrama incorporaba a estrutura pe-
riférica de carácter militar composta por Comandancias e Axu-
dantías de Mariña, que xestionaban e administraban a Mariña 
mercante e a pesca, se ben atemperadas polos Consejos de Na-
vegación y Pesca creados en cada porto e de composición civil. 
Para completar o panorama e para substituír a vella lexislación 
das Matrículas de Mar que se remontaba a 1802, o Directorio 
imposto a partir de 1923 implantou a Lei Penal da Mariña Mer-
cante, de notorias influencias musolinianas e inzada dun aquel 
disciplinario e militarista á hora de regular as actividades e rela-
cións laborais a bordo de calquera artefacto flotante.

Instaurada a II República e froito das protestas de colecti-
vos profesionais e societarios contrarios á intervención militar 
no mundo do mar, a devandita lei foi derrogada en maio de 
1931; non obstante, tres meses despois as presións dos arma-
dores, navieiros e membros da Armada foron quen de acadar 
o seu restablecemento.7 Así, a devandita lei ficou en vigor du-
rante toda a etapa republicana máis que nada «como aviso a 
navegantes», mentres, dun xeito un chisco contraditorio, as 
novas autoridades acordaron pasar ao Ministerio de Traballo 
todo o relacionado coa lexislación laboral no sector marítimo, 
e así arredaron a importante conflitividade nos barcos de pesca 
da xurisdición militar. A maiores, as autoridades republicanas 
afastarán da Armada a xestión das competencias en materia 
de navegación, portos, inscrición marítima, pesca e constru-
ción naval, creando no ano 1932 e dentro do Ministerio de 
Mariña a Subsecretaría de Marina Civil, da que dependían as 
Delegacións e Subdelegacións Marítimas de carácter periférico 
e ámbito non militar.8

7 Nesta cuestión, seguimos de maneira íntegra o traballo de Zamora Terrés, J., op. cit., 2003.
8 Ver Lei do 12 de xaneiro de 1932 e Decreto do 3 de agosto de 1932, respecto da Subsecre-
taría de Marina Civil. Tamén Zamora Terrés, J., op. cit., 2003.
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Pois ben, en decembro de 1936, cinco meses despois do 
golpe de Estado, a Junta de Defensa Nacional de Burgos recu-
perou de dereito o carácter militar da administración marítima 
(con todo o que implicaba naquel intre a posible aplicación do 
Código de Justicia Militar), mediante un Decreto polo que as 
Delegacións e Subdelegacións Marítimas volverían a se deno-
minar Comandancias e Axudantías de Mariña. Os cargos de 
responsabilidade destes organismos serían en diante asumidos 
por oficiais da Armada, con competencias xa na pesca, xa na 
navegación e no transporte marítimo, sen esquecer a orde pú-
blica nos portos, a conciliación laboral e o seu exercicio como 
fiscais e xuíces de instrución nos Consellos de Guerra instruí-
dos por delitos que, en terra, apenas serían contemplados polo 
Dereito Penal.9

Continuando co relato, nos primeiros días do mes de agos-
to e diante do absentismo de moitas dotacións dos pesqueiros 
de propulsión mecánica que aínda mantiñan o chamamento 
á folga xeral realizado polas centrais sindicais, as respectivas 
Delegacións Marítimas desenrolaron os tripulantes dos barcos 
pesqueiros que non se reintegrasen ás faenas no mar e proce-
deron a cubrir as súas baixas con aqueloutros que se presenta-
ron ás autoridades de Mariña. Deste xeito, na Coruña a frota 
pesqueira só voltou a faenar parcialmente a partir do día 15 de 
agosto, ou sexa, case un mes despois do golpe militar, cunhas 
tripulacións depuradas e de ocasión.10 En Vigo aconteceu algo 
semellante, pois até comezos do mes devandito non comeza-

9 Ver Decreto 89 de 2 de decembro de 1936, relativo ás Comandancias e Axudantías de 
Mariña, en Pardo San Gil, J., op. cit., 1998 e Torres Martínez, J., Pequeña historia de Marín, 
Colección Tambo, Marín, 1983. Pódese ampliar esta cuestión en Palacios Esteban, I., El Ca-
marón. La revista de los pescadores de Huelva. 1970-1979, Instituto Universitario de Estudios 
Marítimos / Netbiblo, A Coruña, 2009. Non obstante, as Comandancias e Axudantías de 
Mariña imperaron, de feito, dende comezos de setembro de 1936.
10 El Pueblo Gallego, 18/8/1936. Tamén El Progreso, Lugo, 16/8/1936.
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ron a saír os barcos que ían ao bonito, ao ollomol e á sardiña, 
mentres que a frota de arrastre aínda non traballaba na súa to-
talidade a mediados de agosto «por causas ajenas a las garantías 
de orden público, que son absolutas»: até ese intre, tan só faena-
ron algúns vapores e motoras tripulados polos propios arma-
dores, os seus familiares e uns poucos mariñeiros adictos.11 No 
que atinxe a Marín, dende finais do mes de xullo a patronal e 
as autoridades de Mariña fixeron varios chamamentos ás do-
tacións da frota de arrastre e das motoras sardiñeiras para que 
se reincorporasen. Diante da reiterada negativa dos tripulan-
tes, mudaron de táctica e tentaron comprometer o vello líder 
da Alianza Marinera, Urbano Mallo, ceibándoo da cadea de 
Pontevedra onde estaba recluído para que convencese os ma-
riñeiros da conveniencia de retornar ao traballo. Enterado este 
de tal pretensión, faltoulle tempo para fuxir do seu domicilio 
o mesmo día da liberación, de maneira que andou un tempiño 
polo monte até que foi quen de marchar nunha gamela dende 
a praia de Loira até Punta Festiñanzo, para despois atopar ago-
cho seguro en Raxó.12 

Pouco despois, a comezos de setembro de 1936, as respec-
tivas Comandancias e Axudantías de Mariña impuxeron unha 
revisión xeral das libretas de navegación e cartas de embarque 
tanto para as faenas da pesca como da Mariña mercante. Dende 
entón, esixiuse tanto aos pescadores como aos mariñeiros da 
mercante certificados de boa conduta expedidos pola Coman-
dancia da Garda Civil ou pola Delegación de Orden Público 
para poder embarcar, cousa que estaba expresamente prohibida 
e debía figurar nas súas libretas de inscrición marítima, tan-
to aos que participaran na resistencia ao golpe militar, coma 

11 Revista Industrias Pesqueras, nº 223, 1/8/1936, nº 224, 15/8/1936, nº 383-384, 15/4/1943.
12 Entrevista con Arturo Mallo Caeiro, realizada dentro do proxecto As Vítimas, os Nomes, 
as Voces, os Lugares.
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aos que asumiran cargos sindicais ou foran delegados de barco 
no período da Fronte Popular. Algo semellante produciuse nos 
exames para obter os títulos de patrón e maquinista, nos que 
a partir de agora se esixiron certificados de non «haber tomado 
parte en actividades contrarias al Glorioso Movimiento Nacional»; 
neste eido, mesmo a algúns patróns desafectos, se lles retirou o 
nomeamento.13 Coincidindo co relato do Tío Andrés cormelán, 
coñecemos numerosos casos de mariñeiros imposibilitados de 
se enrolar por estas circunstancias na Guarda, Portonovo, Raxó, 
Moaña, Vigo, Vilaxoán, Carril, Cambados, Pontedeume, etc.,14 
coa finalidade de impedir as fugas por mar e para crebar física 
e moralmente os cadros societarios sobreviventes. Mesmo na 
derradeira vila, o armador reconvertido ao franquismo Miguel 
Montero Leira, antigo directivo do Gremio de Armadores de 

13 Por exemplo, a Manuel Pillado Balseiro, pai do mariñeiro de San Cibrao Manuel Pillado, 
que exercera como patrón nas parellas de altura e logo patroneou un veleiro de cabotaxe 
naquel porto. Tras a retirada do nomeamento, debeu deixar o seu traballo e dedicarse á 
pesca nun bote de vela; ver Pillado, M., op. cit., 2002. En Marín, tamén coñecemos o caso 
do patrón de pesca Esaú Simes cuxas simpatías evanxélicas e republicanas foron dabondo 
como para que lle retirasen a autorización para patronear embarcacións, até o extremo de 
que os falanxistas o detiveron por levar a terra unha gamela chea de argazo. Algo semellante 
aconteceulle ao tamén marinense José Martínez Rodríguez, ao que lle retiraron os papeis 
de maquinista e debeu andar quince anos coa documentación doutro compañeiro. Ver as 
entrevistas cos veciños de Marín, Arturo Mallo Caeiro e Ignacia Martínez Omil, ao abeiro 
do proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares.
14 Na Guarda, por exemplo, o ex-secretario do Sindicato de Industria Pesquera Nueva Marina 
estivo unha chea de meses sen poder embarcar pola súa vella militancia cenetista. Ver, Wouters, 
M. (editor), op. cit., 1993. Na mesma vila, a un dos irmáns Domínguez Pacheco sobreviven-
tes, todos eles moi perseguidos pola súa relevancia no societarismo mariñeiro local, tamén se 
lle retirou o título de patrón; Ver Laruelo Roa, M., La Libertad es un bien muy preciado, En la 
Estela de Aldebarán, Xixón, 1999. Tampouco puido volver a embarcar no resto da súa vida 
Severino Domínguez, membro do PCE e antigo vicepresidente da Unión Agraria y Marinera 
de Portonovo; ver entrevista no semanario A Nosa Terra, nº 1218, do 6 ao 19 de abril de 2006. 
Na mesma ría de Pontevedra, o antigo delegado de barco do Sindicato de Industria Pesquera y 
Similares de Raxó, Robustiano Rosales Albar, levaba case dous anos sen poder embarcar por tal 
motivo na altura de maio de 1938; ver Dacosta Paz, A., op. cit., 2009. Na ría de Arousa, pade-
ceron esta drástica medida, entre outros, un motorista naval domiciliado en Fefiñáns (Camba-
dos) apelidado Casais e alcumado Piroliñas e o destacado membro da UGT cambadesa Manuel 
Bugallo Martínez, a quen lle foi confiscada unha dorna da súa propiedade. Ver entrevista con 
Seso Trigo e Ramón Bugallo Ambrós, Cambados, 25/1/1991 e 13/8/2007, respectivamente.
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Tarrafas y demás artes de pesca e nesta altura presidente da Fe-
deración de Pósitos Marítimos y de Pescadores del Norte de 
Galicia, aconsellou atopar algunha solución ao respecto, tendo 
en conta a fame e a miseria que reinaba en moitos fogares mari-
ñeiros daquela localidade do golfo Ártabro.15 Nestes episodios, 
foi moi común a estratexia de extraviar adrede a libreta de ins-
crición marítima e a cartilla naval, para borrar os antecedentes 
e deste xeito poder saír ao mar ou embarcarse na mercante para 
atender as necesidades familiares.16

Este tipo de represalias estendéronse así mesmo a outros 
oficios vinculados ao universo marítimo. Así, a Luis Meira-
ma Corral, que fora presidente do Sindicato de Estibadores El 
Progreso Marítimo, logo convertido en sección do Sindicato 
de Transporte Marítimo (CNT) coruñés, expulsárono tras o 
alzamento militar da «colla» portuaria onde traballaba, polo 
que foi desafiuzado da súa casa. Algo semellante aconteceulle 
a Félix Álvarez Arganzúa, antigo presidente do Sindicato de 
Camareros y Cocineros Marítimos La Cosmopolita (CNT), 
despedido do seu traballo de camareiro debido á prohibición 
expresa de embarcar emanada da Junta de Emigración.17

A medida, con todo, non resultou totalmente eficaz, pois 
durante o ano 1937 e, en menor grao, en 1938, as evasións 
por mar decote foron protagonizadas por mariñeiros que, se 
ben estiveran sindicados no período republicano, non estaban 
fichados nin exerceran cargos directivos na Fronte Popular. Re-
matada a Guerra Civil, estas represalias continuáronse a aplicar 
a mariñeiros que estiveran presos e ían saíndo aos poucos das 
cadeas a comezos dos anos corenta, de maneira que, ao retor-

15 Grandío, E., op. cit., 2001.
16 Ver Dacosta Paz, A., op. cit., 2009, que cita varios casos acaecidos no Concello de Poio.
17 Ver causa 566-38, Archivo Tribunal Militar IV, Coruña, Mariña. Tamén El Pueblo Gallego, 
6/9/1936.
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nar ás súas vilas de orixe, ou ben as Axudantías de Mariña non 
lles franqueaban a cartilla de mar e obrigábanos a presentarse 
periodicamente, ou ben moitos armadores non os admitían 
nos seus barcos.18

Daquela, los de la cáscara amarga non tiveron outra que 
emigrar (xa nos referimos a Trintxerpe como lugar de acollida) 
ou procurar a mantenza mediante míseros traballos en terra, 
caso do antigo militante do SIP coruñés Juan Castiñeiras Ga-
lán, debruzado agora na descarga de peixe no Muro, ou dos 
irmáns Rodríguez Eiras, Secundino e José, noutrora fogueiros 
na frota de altura herculina e coñecidos membros do devandi-
to sindicato, empregado o primeiro de vixiante nunhas obras 
na Coruña e o segundo destonando piñeiros nun serradoiro do 
seu Carril natal.19 Noutros casos aínda foi peor, pois os mari-
ñeiros significados da etapa republicana que non foran obxecto 
de represalias mortais ou de penas delongadas nas cadeas, a 
miúdo serán obrigados a traballar para os novos detentado-
res do poder, sen tan sequera poder reclamar chica nin poder 
faenar para manter as súas familias. Sabemos por fontes orais 
que en Marín, por exemplo, algúns traballadores do mar foron 
obrigados a carrexar e clasificar chatarra procedente das ope-
racións bélicas sen ningún tipo de retribución.20 Outro tanto 
aconteceu en Pontedeume onde un fato de mariñeiros aturou 
o castigo de traballar gratis desentullando o antigo pazo dos 

18 Por semellantes disposicións, o mariñeiro de Vilaxoán Francisco Diz del Valle non puido 
embarcar cando saíu da cadea no ano 1944; ver causa 1390-36 Archivo Militar IV, Ferrol, 
Mariña, e a referida entrevista coa viúva de Francisco. Para o caso de Cangas, ver Santos 
Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. 
19 Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006.
20 Ver a devandita entrevista con Arturo Mallo Caeiro. Nesas angueiras andaron algúns veci-
ños da Banda do Río, como o referido Esaú Simes, o seu irmán Abel antigo afiliado á CNT, 
Manuel Calviño, Ricardo Boullosa ou Ángel Gil García, cuxa nai, a Sra. Pepa A Maragata, 
tamén fora rapada ao cero polos falanxistas.
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Andrade, do que se aproveitou a pedra para a construción dun 
novo peirao.21 

Dunha ou doutra maneira, o control ao que someteron os 
franquistas a xente de mar, foi atafegante. En terra, grupos de fa-
lanxistas, carabineiros, celadores de porto, axentes da policía ma-
rítima, confidentes e gardas cívicos percorrían os peiraos e as ta-
bernas próximas ás instalacións portuarias dos principais portos 
de mar, comprobaban a listaxe dos tripulantes das embarcacións 
e facían requisas ou rexistros en pañois e carboeiras antes da saí-
da dos navíos, xa fosen barcos de pesca, mercantes ou transatlán-
ticos. Mesmo andando o ano 1937, cando as evasións por mar 
a bordo de pesqueiros acadaran un volume preocupante para as 
novas autoridades, o Muro coruñés foi obxecto de especial aten-
ción por parte, non só da sinistra Brigada de Servicios Especiales 
da Garda Civil comandada polo brigada Manuel Santos Otero, 
mais tamén por varios axentes da Jefatura del Servicio Nacional 
de Seguridad, chegados dende Burgos en servizo especial.

Nos portos pesqueiros, e para evitar as fugas que impli-
caban longos desprazamentos e altos consumos, tanto a auga, 
coma os víveres, o xeo e o carburante dos vapores e motoras 
foron controlados exhaustivamente; de feito, a merma na sub-
ministración de carbón para os bous de altura condicionou en 
boa medida a súa autonomía de navegación. Neste apartado, 
levouse a cabo así mesmo un estrito racionamento da gasolina 
precisa para as motoras de pesca, consistente nun cupo limita-
do a 25 litros por embarcación e día.

Por outra banda, restrinxíronse as zonas de pesca e ma-
risqueo en diversas zonas do litoral galego; así, en outubro de 
1936, a Comandancia de Vigo impediu faenar no interior da 

21 Ver testemuño do mariñeiro Antonio Amado (Pontedeume) no audiovisual Ondas de Irman-
dade, realizado no ano 2008 por Xavier Brisset Martín. O informante engadiu significativa-
mente que a maioría daquel grupo de mariñeiros represaliados morreron «novos e amargados».
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ría e a entrada e saída nocturna do porto vigués.22 Tamén estivo 
prohibido, «por razones militares», mariscar no contorno da 
illa de San Simón até o ano 1939. Nas rías do norte, até dec-
embro de 1936 non se puido pescar máis alá das 15 millas no 
tramo de costa comprendido entre Punta Candelaria (Cedeira) 
e o cabo Vilán. Así mesmo, durante o ano 1937 mantívose 
polas devanditas razóns militares a privación de faenar entre o 
cabo San Adrián (Malpica) e os baixos denominados Baldaios. 
Ademais, o minado da entrada de numerosos portos (Vigo e 
Ferrol, por exemplo) e os frecuentes exercicios de tiro dende 
as baterías de costa que, agora, inzaban a beiramar (dependen-
tes do Trozo de Vigo, existían as de cabo Silleiro, Monteferro,  
A Guía, cabo Udra, Punta Faxilda e illa de Rúa), tamén levaron 
de seu múltiples atrancos e perigos aos pescadores.

A maiores, extremouse a vixilancia a bordo dos barcos pes-
queiros de maior tonelaxe, mediante o embarque obrigatorio 
dalgúns falanxistas ou militares para impedir as evasións ou 
axexar as conversas dos tripulantes. Estas prácticas provocaron 
unha chea de tensións entre as dotacións, resoltas, ás veces, de 
xeito tráxico para os mariñeiros que integraran os sindicatos 
confederais: velaí o triste exemplo do patrón de pesca dun-
ha parella de arrastre afiliado noutrora ao Despertar Marítimo 
coruñés chamado Bautista Mosquera Rodríguez, asasinado a 
comezos de decembro de 1936 no lugar de Picouces no Con-
cello de Coirós, logo de manter un enfrontamento dialéctico 
cun daqueles falanxistas enrolados á forza. Asemade, nos pes-
queiros de baixura adoitaban embarcar fillos ou parentes de 
armadores de ideoloxía fascista.23

22 Nueva Galicia, Barcelona, 4-11-25/7/1937; El Pueblo Gallego, 8/10/36.
23 Ver semanario A Nosa Terra, Vigo, nº 1114, do 29 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2004. 
Para o caso da Coruña, ver tamén entrevista coa Sra. Elvira Facal Pombo, natural de Corme, 
Trintxerpe, 20/5/2006. No referido a Moaña, onde algúns barcos da sardiña tamén em-
barcaron militantes falanxistas armados, ver Pérez Álvarez, L., op. cit., s.d. No que atinxe á 
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Por último, na boca das rías torpedeiros, remolcadores 
da base naval de Marín, bous artillados con canóns lixeiros e 
metralladoras ben nas factorías de construción naval militari-
zadas (Barreras, por exemplo), ben no arsenal de Ferrol, ben 
no Polígono de Tiro Janer de Marín, xunto con pesqueiros de 
vixilancia requisados pola Armada e dotados de radiotelefonía, 
controlaban as embarcacións de pesca e cabotaxe, que tamén 
eran abordadas en mar aberto por buques da Armada facciosa 
de maior envergadura.24 Na ría de Vigo, por exemplo, o barco 
dos prácticos que residían nas Cíes, na illa de San Martiño, 
abordaba os pesqueiros á altura do cabo do Mar para efec-
tuar os rexistros. Concretamente, a Comandancia de Marina 
de Vigo contaba a fins de 1936 cos servizos de 24 pesqueiros 
requisados que, dous anos despois, se reducían a 2 bous arma-
dos, 2 pesqueiros con telefonía con base en Marín, 8 pesquei-
ros con telefonía e 2 sen telefonía con base en Vigo e 2 garda-
pescas, para vixilancia da frota pesqueira e outros cometidos 
bélicos. Para idénticos mesteres a Comandancia de Marina da 
Coruña contaba no devalo de 1936 con 6 bous artillados.25 
Como xa dixemos, tampouco nestas embarcacións incorpora-

baixura, ver interrogatorio aos mariñeiros do barco vigués evadido a Bilbo Emilia Márquez, 
realizada por Joaquín de Eguía y Unzueta «Jefe de la Sección de Marina de Guerra del Go-
bierno de Euzkadi», 16-3-1937, reproducido na páxina web www.marinavasca.eu/es.
24 Velaí, por exemplo o relato da requisa correspondente ao vapor de pesca Constante Veiga 
nº 4, con base na Coruña: «En la madrugada del día 3 del corriente mes de junio, salió de este 
Puerto para dedicarse a las faenas de pesca, el vapor nombrado ‘Constante Veiga nº 4’, folio 5, 
030 de la 3ª Lista de la inscripción de Vigo, que pesca con arte de ‘vaca’, verificando su salida des-
pués de haber sido requisado reglamentaria y debidamente, por el Patrón de la traiñeira ‘V-11’, 
de servicio en la citada fecha, sin que, según sus manifestaciones, se haya observado nada anormal 
a bordo». Causa 122-37, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Mariña.
25 Ver Informe do comandante general do Departamento Marítimo del Ferrol, Luis de Castro 
Arizcún, dirixido ao almirante xefe do Estado Mayor de la Armada, datado o 19 de setembro 
de 1938; debemos ao investigador Manuel Zebral o acceso a este documento. Tamén Robert 
Calaf, P., «Aportación de la Industria Pesquera al Movimiento Nacional», na revista Industrias 
Pesqueras, nº 383-384, 15/4/1943. Entre aqueles bous estaba a parella formada polo Cabo 
Home e o Chamorro, de 115 toneladas e 23,5 metros de eslora, propiedade do armador Cons-
tante Freire: en setembro de 1936 foran requisados e armados cun pequeno canón e unha 
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das á Armada golpista foron raras as tentativas de rebelión por 
parte da mariñeiría: velaí os casos dos procesamentos datados 
no outono de 1936 de catro mariñeiros do gardapescas Maqui-
nista Macías de Vigo e doutros seis do bou artillado Ciriza de 
Ferrol, por sedición e rebelión, respectivamente.26

O dispositivo de control implantado no verán de 1936 
no porto de Marín, e que nos pode dar idea do que acontecía 
noutros ámbitos portuarios de maior importancia, caso da Co-
ruña ou Vigo, era o seguinte:

– Para as entradas e saídas con dirección Norte, os barcos 
tiñan que utilizar de xeito obrigatorio a canle compren-
dida entre o sinal do baixo de Caamouco e a illa de Ons. 
Alí, na praia de Melide, había un retén de falanxistas en 
tendas de campaña e unha garita de ladrillo, mentres que 
na abra estaba fondeada unha lancha de vixilancia da Ma-
riña. Os barcos, un por un, gardando vez, tiñan que pasar 
para que se lles fixese unha requisa, se comprobase que a 
listaxe de tripulantes e mais o rol de barco coincidían coas 
libretas de navegación destes e, ademais, se lles certificase 
a hora de entrada ou saída. Logo, cando chegasen a porto 
ou retornasen das faenas, se lles comprobaba outra volta o 
tempo que empregaran e calquera retraso convertíase en 
sospeitoso.

– Para as saídas e as entradas con dirección Sur, era obrigato-
rio utilizar a porta entre Ons e o illó de Onza. Alí, nunha 
pequena praia, estaba o retén de falanxistas coa súa corres-

metralladora no polígono de Marín, actuando en labores de vixilancia entre o cabo Peñas e o 
cabo Silleiro, até que se desarmaron a comezos de setembro de 1938.
26 Ver causas 122-36, Vigo e 199-36, Ferrol, respectivamente. Archivo Tribunal Militar IV, 
Mariña. Tras o seu procesamento, foi fusilado na base naval de Ríos o fogueiro preferente 
Andrés Coira Lorenzo, domiciliado en Vigo.
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pondente lancha de vixilancia fondeada. E o sistema era o 
mesmo.27

Estes dispositivos afectaban a todas as embarcacións, xa 
fosen de pesca ou veleiros de cabotaxe. Velaí as instrucións 
cursadas mediante telegramas dirixidos á Axudantía Militar de 
Mariña de Noia (porto base de numerosos pataches e galeóns 
de cabotaxe, como é sabido) polo comandante militar de Ma-
riña da provincia de Pontevedra, datados o 30 de outubro de 
1936 e o 3 de novembro daquel mesmo ano:

Advierta a interesados que veleros se dirijan a Marín o puertos 
de su ría no podrán pasar por el Caamouco sin pedir permiso 
a vapor vigilancia situado entre Sálvora y Ons. –Punto– Para 
salir Marín o sus puertos tendrán previamente pedir permiso 
por telefono a Jefe Polígono Janer. –Punto– Los que no cum-
plan estas prevenciones pasarán exclusivamente por Freu de la 
Porta o tomarán práctico para pasar por Caamouco o por roca 
sur de la ría. –Punto– Por Freu de la Porta podrá pasarse de 
noche pero por Caamouco solamente podrán hacerlo de día.

E o seguinte:

Comunique a interesados que las normas contenidas en tele-
grama 30 Octubre último relativas veleros se dirijan a Marín 
se aplicarán también desde hoy a los balandros y veleros pe-
queño tonelaje se dirijan o salgan Vigo.28

 

27 Ver entrevista con Arturo Mallo Caeiro, antigo mariñeiro da sardiña e patrón nos barcos 
de arrastre de Marín.
28 Agrelo Hermo, X., Derrota e singraduras do Joaquín Vieta, Editorial Toxosoutos, Noia, 
2005. Freu da Porta é a pasaxe que existe na illas Cíes entre a illa do Faro e a illa Sur.
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As molestias e os perigos que os mariñeiros tiñan que pasar 
por todas estas estritas disposicións fican de manifesto nunha 
entrevista realizada a un mariñeiro de San Felipe (Ferrol):

Recorda un día indo vender á Coruña, recorda que era na épo-
ca da Guerra Civil e que dous torpedeiros militares se situaban 
na boca da Ría de Ferrol para vixiar o movemento dos barcos; 
recorda como case sempre daban o alto para inspeccionar o 
rol que había que ter despachado na Comandancia; recorda 
o perigo das redes e das minas que, segundo dicían, puxeran 
á entrada da Ría: Aquel día, indo de noite a vender os cala-
mares á Coruña, non tiñamos máis que un cachiño de vela de 
cera que metíamos dentro dunha botella ó revés e decidimos 
aforrala para logo utilizala á entrada do porto da Coruña. 
Así que, atravesamos por diante dos torpedeiros a escuras, e 
só prendimos lume no último momento. Á volta mandáron-
nos parar e dixéronnos os militares: Antes vos salvastes, porque 
tiñamos todo disposto para disparar e no último momento, ó 
ver o reflexo da luz no velame, dímonos de conta de que érades 
pescadores...29

Seica as devanditas medidas se relaxaron un tanto no verán 
de 1938, considerando a positiva marcha da contenda para os 
franquistas e a visible redución das evasións por mar aconte-
cida no inverno 1937-1938 e na primavera de 1938. Debido 
ao anterior, a comezos de setembro deste ano o comandante 
general del Departamento Marítimo de Ferrol, Luis de Cas-
tro Arizcún, consideraba algo excesivo o número de embar-
cacións dedicadas ao servizo de vixilancia e propúñase reducir 

29 Entrevista a Manuel Serantes Bedoya Lolo, en Piñeiro San Miguel, E. e Gómez Blanco, 
A., op. cit., 1996.
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tanto barcos coma persoal.30 Non obstante e cando menos se 
agardaba, a enxurrada de fugas producidas no verán e comezos 
de outono de 1938 tanto a bordo de barcos significativos de 
Vigo como da Coruña ou de Malpica, tripulados en moitas 
ocasións por mariñeiros cun historial refractario ao novo réxi-
me, provocou que algúns armadores afectos ao movemento e 
a Falange viguesa reclamasen o permiso de portar armas para 
os seus patróns de confianza, a renovación da prohibición de 
embarque aos mariñeiros que tivesen antecedentes societarios e 
a continuación dos rexistros aos pesqueiros de altura tanto nos 
peiraos coma nas illas Cíes.31 De calquera maneira, as referidas 
disposicións de vixilancia mantivéronse en vigor en toda a bei-
ramar galega, cando menos até finais do ano 1939. 

Insubmisos en plena guerra
A mobilización de sete quintas de mar entre agosto de 1936 

e maio de 1937, convocatoria que incluía a todos os mozos de 
dezasete a vinte e catro anos, veu incrementar a incomodidade 
da xente mariñeira e obrigou á semi-paralización das activida-
des pesqueiras, pois houbo que botar man en moitas ocasións 
de vellos e rapaces para completar as tripulacións da frota pes-
queira que, por outra parte, xa adoecía de grandes dificultades 
no abastecemento de aparellos e diversos elementos vitais para 
as faenas, posto que se elaboraban na zona republicana.32 

30 Ver o devandito informe de Luis de Castro Arizcún.
31 Ver causas 2103/38 e 2529-38, Archivo Tribunal Militar IV, Vigo, Mariña. A cabalo entre 
setembro e outubro de 1938, marcharon a portos franceses dous boniteiros de Vigo, o Rafael 
del Palacio e o Nuevo Celta, nos que andaban embarcados sinalados ex-membros do SIP de 
Vigo-Bouzas, como Jesús González González, Hipólito Dávila Millos, José Iglesias Sánchez, 
ou Agustín Barciela Manzanares, que contribuíron de xeito destacado ás fugas.
32 Segundo Valentín Paz Andrade, polas razóns devanditas sumadas á perda de mercados 
interiores debido á contenda, en outono de 1937 no porto de Vigo tan só estaba a traballar 
a metade da frota de altura e na Coruña acontecía algo semellante. Ver Revista Industrias 
Pesqueras, nº 252, 15/10/1937.
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No verán de 1937, o descontento manifestouse nas conti-
nuas requisitorias dos Juzgados de Marina dirixidas aos millei-
ros de mozos non presentados, algúns deles porque xa había 
tempo tomaran o camiño da emigración americana ou porque 
estaban radicados en localidades costeiras situadas na zona leal e 
fixeron a guerra no Exército Popular da República, mentres que 
outros preferiron marchar aos montes e, os que puideron, logo 
a Portugal para zafar da súa incorporación a filas. Chama igual-
mente a atención que estes recrutamentos non fosen dirixidos 
aos navíos da Armada franquista, proba da pouca confianza que 
se lles tiña e, pola contra, se destinasen maioritariamente á fron-
te de Aragón onde se lles mirou con notoria suspicacia, tanto 
polos antecedentes que de moitos deles enviaron os alcaldes e 
xefes de Falange dos seus lugares de orixe, como polas continuas 
evasións á zona leal que levaron a cabo. Velaí o testemuño do 
mariñeiro da Illa de Arousa, Santiago Rodríguez Dios:

...fuimos para Pamplona, allí estuvimos cuatro meses. En el 
Cuartel de Montaña Sicilia nº 8 allí estuvimos porque nos 
tenían por rojos, nos llamaban así porque éramos de Marina 
y no se fiaban de nosotros, porque fueron otra expedición a 
Zaragoza y el primer día que los llevaron al frente, muchos se 
marcharon para los rojos...33 

33 Memorias escritas, pr. mrs, s.d. Ver tamén a documentación do «Ministerio de Defensa 
Nacional, XIX Cuerpo de Ejército, Comisario de Guerra» depositada na Fundación Ansel-
mo Lorenzo (Madrid), Archivo Comité Nacional CNT, relativa a Informes de Evadidos; 
nela dáse conta da realización de xuntanzas clandestinas por parte da tropa para planificar 
evasións na fronte de Aragón e da fuga efectiva de seis mariñeiros de Malpica, Muros, Ca-
mariñas, Santa Cruz (Oleiros) e Miño mobilizados no Batallón nº 56 do exército faccioso 
no lugar de Fuentes de Ebro, durante o verán de 1937. Pódese consultar, así mesmo, as 
lembranzas do mariñeiro anarcosindicalista de Moaña Jesús Pidre Gestido, daquela un dos 
evadidos en Zaragoza ao bando republicano correndo o mes de xullo de 1937, en Chapela 
Bermúdez, L., «Memorias dun moañés republicano», en O Canastro, Revista da Asociación 
Veciñal de Berducedo e Piñeiro, Moaña, setembro 2007. Por último, o periódico comunista 
Venceremos (Cartagena) sinalaba no seu número do 24/9/1937, que «Por los distintos sectores 
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Tamén é moi ilustrativo ao respecto o roteiro vital do 
mariñeiro do Grove e rexo militante comunista, Ramón Ga-
rrido Vidal: fillo do concelleiro republicano Manuel Garrido 
Álvarez, debeu andar escapado nos primeiros intres do golpe 
militar na compaña do que será con posterioridade coñecido 
escritor Manuel Lueiro Rey, para zafar das represalias dos fa-
lanxistas e cívicos do lugar; logo, como veremos, en marzo de 
1937 tentou fuxir con pouca fortuna nun pesqueiro cara a As-
turias. Meses máis tarde, cando foi mobilizado polo exército 
faccioso, evadiuse a territorio leal na fronte de Jaulín (Aragón) 
no outono de 1937. Posteriormente, Ramón loitará no exér-
cito republicano, soportará diversos campos de internamento 
en territorio francés e, durante a II Guerra Mundial, exercerá 
como responsable da resistencia antinazi en diversos depar-
tamentos da Francia noroccidental; ao cabo, será deportado 
ao campo de Dachau e liberado polos americanos en abril de 
1945 no kommando de Allach.34

Afonda, así mesmo, nesta temática o cenetista noiés Manuel 
Vázquez Valiño que, anos andados e dende o exilio francés, 
apuntou que nas localidades onde se concentraron os mariñei-
ros chamados a filas, houbo unha mobilización xeral das forzas 
da Garda Civil e da Falange para prever posibles motíns. Pola 
nosa banda, o que si temos comprobado é que, contra o final do 
verán de 1937, nalgunhas das recepcións aos inscritos de Ma-
riña aconteceron incidentes: por exemplo na concentración de 
Porto do Son, onde o mariñeiro Francisco Queiruga Allegue foi 
detido e logo condenado á desmedida pena de cadea perpetua 

del frente de Teruel, desde hace varios días viene aumentando el número de evadidos del campo 
faccioso. La mayoría de ellos son gallegos y hombres de mar».
34 Ver a interesante páxina web www.bteysses.free.fr/espagne/ rexentada polo seu fillo Fabien 
Garrido, ilustrativa da loita antinazi do exilio español en territorio francés, mais tamén da 
presenza dun feixe de veciños do Grove nos campos de internamento do réxime parafascista 
de Vichy.
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por poñerse a berrar contra o «Movimiento». Tamén, segundo 
fontes orais, no traslado de recrutas de Marín e outras locali-
dades a Vigo producíronse algunhas liortas, posto que eran de 
mar e non querían ser destinados ás unidades de terra.35

Segundo Ramón Ventoso Monteagudo, á sazón mariñeiro 
noviño afiliado durante a República ao Sindicato General de 
Trabajadores de Ribeira (CNT) e mobilizado naquela altura, o 
armador e fabricante José Pérez Martínez, alcalde de Ribeira 
nese intre, deu informes negativos tanto del como doutros ma-
riñeiros daquela vila, informes que lles puxeron en perigo na 
súa incorporación á fronte de guerra:

...mira que boa persoa que era que cando nós subimos para 
o frente, a conducta que nos mandou co capitán que fomos, 
púxolle ¡escopeteros, izquierdistas!... vamos, era para nos fu-
silar xa no frente... Deu malos informes meus e de toda a 
cuadrilla que estabamos na Seeneté...36

O que si está constatado é que as tentativas de deserción 
dos mozos galegos da beiramar mobilizados, custaron moitas 
vidas, nuns episodios que agardan futuras investigacións. Da-
quela, un dos que procurou, sen éxito, a fuga cara ás ringleiras 
republicanas foi José Carballo Quiroga, do Seixo-Marín, ir-
mán de Jesús, que lle aconsellou dende Bilbo cambiar de ban-
do en canto puidese:

Cuando se terminó la guerra, José me contó que, cuando reci-
bió mis cartas, el y otro de Ardán, ya tenían pensado pasarse 

35 Miguel Vázquez Valiño, «La sublevación en Galicia», en Solidaridad Obrera, París, 
19/11/1949. Ver tamén causa 485-37, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña, Ferrol e a en-
trevista con José Alfonso Dopazo (Marín), incluída no proxecto «As Vítimas, os Nomes, as 
Voces, os Lugares».
36 Villaverde García, E., op. cit., 1995.
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al lado republicano en cuanto tuvieran la primera ocasión. 
Una noche de mucha niebla, el de Ardán, le dijo a José que 
aquella era la ocasión; pero a José le pareció que con aque-
lla niebla era peligroso. El caso fue que, el de Ardán y otro 
de Loira, se fueron sin decirle nada; y cuando les dieron el 
alto, pensando que estaban en bando republicano, gritaron:  
¡Viva la República! ¡Nos queremos pasar! Los cogieron, y 
aquel mismo día los fusilaron delante de todo el batallón. 
José temblaba pensando que podían delatarle, pero murieron 
sin decir ni una palabra. El chico de Loira, era de la fami-
lia de los Miranda, una familia que vivió mucho tiempo en 
Pasajes.37

Un exemplo significativo da fuxida de mozos en idade 
militar tivo lugar no Pedreghal, mítico penedío que circunda 
Ézaro, O Pindo, Quilmas e Caldebarcos, no que, dende come-
zos da Guerra Civil, se concentraron moreas de escapados por 
estes motivos.38 Os fuxitivos eran, fóra dalgúns sindicalistas 
locais como o electricista e directivo do Sindicato de Pescado-
res y Oficios Varios (CNT) Avelino Riveiro, maioritariamen-
te mariñeiros novos daquela bisbarra que tan só rexeitaban se 
incorporar ao exército franquista, confiando en que a guerra 
duraría pouco tempo. A continuación da contenda e a chegada 
do inverno obrigou a se arriscar os familiares dos aghachados 
para evitar que morresen de fame nas múltiples covas daquel 
ermo de granito rosa. Mal que ben, zafábase da a vixilancia dos 
delatores, dos somaténs, gardas civís e falanxistas, que, como 
acontecera en Moaña, habilitaran o local do pósito de pesca-
dores sito na contorna da praia de San Pedro como cheka, onde 

37 Memorias de Jesús Carballo Quiroga. 
38 Na causa 747/37, incoada contra varios mariñeiros da zona evadidos por mar, cuantifícan-
se en torno a 200 os fuxidos naqueles montes a fins de 1937.
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se repartían malleiras a eito entre os achegados (pais, nais, ir-
máns, noivas...) que eran maltratados co obxecto de obrigar os 
do monte a se entregar, ou cando eran sorprendidos no intre 
de se internar por aquelas estreitas valgadas cubertas de toxei-
ras e penedos para levarlles roupa e comida; mesmo algunha 
muller foi sometida a Consello de Guerra por esta causa.39 Ve-
laí como relataba a situación no Pedreghal unha carta enviada 
clandestinamente dende Fisterra a Río de Janeiro e datada o 19 
de xaneiro de 1937:

Falta unha chea de xente de todos estes povos; muitos estan 
agachados. No pedregal do Pindo, no alto do monte, estarán 
agachados uns 120 homes d’esta comarca, uns dos reemplazos 
da Marina que non acudiron á chamada, e outros simpati-
zantes do Frente Popular. Como non teñen armas, nin ali-
mentos, vense precisados a baixar do monte pra buscar que 
comer, e ainda que os vecinos protèxenos, non poden evitar 
que a numerosa guardia que os vixía embaixo atrape algùns, 
que desaparecen, dicindo que os levan para o frente, pero non 
se volve a saber deles. Algúns outros poideron fuxir, e os máis, 
detéñennos e din que os levan pra a Coruña. Como aparecen 
algúns cadáveres de xente descoñecida, dise que algúns de ei-
quí lévanos a asesiñar a outro sitio pra que ninguén poida 
recoñecelos.40

39 Eis, Andrea Caamaño Martínez, de sesenta e catro anos, domiciliada en Lira, xulgada en 
Santiago de Compostela en outubro de 1939. Sobre as represalias no Pindo, ver Barreiro 
Barral, J., Los Montes del Pindo Olimpo Celta y desierto de piedra, Diputación Provincial de La 
Coruña, 1987. O autor sinala que algúns dos familiares conducidos ao pósito faleceron aos 
poucos a causa dos maltratos. O mesmo convencemento amosou o Sr. Domingo de Pedro na 
entrevista que lle fixemos no Pindo o 27/6/2009.
40 Publicada en Nova Galicia, Barcelona, 1/2/1938, nº 15. Disque a devandita carta puido 
saír de Galicia agachada no peito dunha muller.
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O investigador Luis Lamela, recolleu a epopea daqueles 
mariñeiros, mais tamén dos fuxidos de maior idade e compro-
miso ideolóxico procedentes de Betanzos, Rianxo, Carballo, 
Muros ou Cee, entrevistou algúns deles e referenciou a acti-
tude solidaria da veciñanza da vila do Pindo e a súa contorna 
que, mesmo, ideou un sistema de sinais para informar os que 
andaban por Penafiel, pola Moa, polo castelo do Pedrullo, pola 
cova dos Morcegos, ou pola casa da Xoana, do perigo das in-
cursións da Garda Civil e dos falanxistas: o sistema era, dunha 
volta, colocar unha saba branca no tellado dunha casa do lugar 
da Lagoa se había indicios de redada; doutra, a linguaxe secreta 
da roupa tendida polas lavandeiras, que avisaba da presenza 
das bandas facciosas. No Porto de Quilmas, así mesmo, tiñan 
os seus propios códigos de aviso, argallados coas velas das bu-
cetas postas a secar na praia ou deixando abertas as ventás de 
tal ou cal caseto de pescadores.41 Tamén dá conta Lamela do 
aquel solidario dos mariñeiros do Pindo, que máis dunha vez 
teñen facilitado caixas de sardiña aos fuxidos, que estes asaban 
nas covas ou nos recunchos sombríos chamados pousos que 
abundan no devandito territorio montesío.42 

A concentración de fuxitivos naqueles penedos meteu res-
pecto a falanxistas e gardas civís dende o comezo da contenda, 
de maneira que as incursións destes no monte foron poucas e 
sen apenas se afastar das casas da vila. Logo, a arriscada evasión 
dalgúns dos aghachados na motora El As a fins de outubro de 
1937, deu lugar primeiro á chegada dun hidroavión da Armada a 
Corcubión para sobrevoar a zona e, algún tempo despois, a varias 

41 Entrevista co Sr. Domingo de Pedro, O Pindo, 27/6/2009.
42 Esta práctica humanitaria non foi algo illado na beiramar galega naqueles tempos sombri-
zos, pois coñecemos outros casos; en Marín, por exemplo, a familia de Ángel García Pazos, 
mariñeiro da ardora veciño de Mogor, recibía cada semana do armador o quiñón que lle 
correspondería se non tivese que andar escapado no monte. Ver a entrevista con José García 
Fuentes, incluída no proxecto As Vítimas, os Nomes, as Voces, os Lugares.
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intervencións das forzas do Exército. A incursión máis importan-
te aconteceu a comezos de novembro de 1938, data na que unha 
operación conxunta dunha Compañía de Infantería coa Garda 
Civil se saldou co apresamento de 82 escapados e, segundo La-
mela, co asasinato polas costas dun número indeterminado deles. 
Velaí o relato do mando responsable daquela operación:

El coronel del 6º Tercio en escrito num. 386, fecha 11 de 
noviembre de 1.938, que obra en expediente del TENIENTE 
CORONEL DON JOSE BUJALANCE FRIAS, dá cuenta del 
servicio llevado a cabo por fuerza del Cuerpo conjuntamente 
con tropas del Ejército y mediante el cual han sido aprehendi-
dos y presentados hasta un total de 82 individuos, que huidos 
para dejar de prestar sus servicios para con la Patria, se encon-
traban ocultos en las escabrosidades de la Región de «El Pin-
do», logrando un éxito en dicho servicio con la comprensión, 
asiduidad e interés de todos aquellos que han intervenido, 
quienes dándose perfecta cuenta de las directrices señaladas 
por el mando, han ejecutado sus designios de forma tan per-
fecta, que llegaron a lograr una conjunta asociación de sus 
actividades que se plasmó en el éxito logrado.
Por escrito de este Centro fecha 15 del mismo mes y año se dá 
las gracias a la expresada fuerza con anotación en sus respecti-
vos historiales y se ordena la remisión a este Centro de relación 
del personal que ha intervenido en el mismo...43

A versión que circula polo Pindo é, non obstante, algo dis-
tinta. Un mes antes, en outubro, nun prado situado nas abas da 
Moa e a pouca distancia do seu domicilio da Solaina do Pindo, 

43 Notificación para incluír no historial do garda civil Eduardo Vizcarra Cavero, participante 
na operación. Agradecemos o coñecemento deste documento á actual secretaria da Confra-
ría de Pescadores do Pindo, Mercedes Díaz Mayán.
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morrera a mans dos soldados Manuel Caamaño Bermúdez, un 
panadeiro moi significado que levaba tempo fugado no monte 
e que, ao cabo, fora localizado cando pasaba a noite na súa casa 
como tantas outras veces fixera. As circunstancias que arrodea-
ron aquel asasinato causaron aínda máis impresión tanto na 
vila coma na xente que andaba fuxida: os militares impediron 
que o pai puidese acompañar o cadáver ao cemiterio e, ade-
mais, prohibiron calquera tipo de funeral ou velatorio, algo 
que no Pindo tiña (e segue a ter) grande importancia para a 
sociabilidade veciñal. Segundo a versión popular, como resul-
tado deste episodio cundiu o desánimo na xente do monte e, 
cando la fuerza comandada por Bujalance se internou no labe-
rinto pétreo, un bo feixe deles resolveron entregarse ao berro 
de «Somos soldados, non disparedes». Moitos dos que baixa-
ron ese día foron, pouco a pouco, enviados á fronte, destinados 
a traballos na retagarda debido á súa pouca fiabilidade para 
os mandos franquistas. Outros non tiveron tanta sorte pois, 
como aconteceu co mariñeiro do Ézaro Juan Castro Marrolas, 
non apareceron máis.44 

A «alternativa» falanxista
Neste clima, e en paralelo ao trato brutal dispensado aos 

dirixentes destacados durante a República nas actividades so-
cietarias, a Falange tentou aplicar nas principais localidades 
costeiras unha política que poderiamos calificar de pao e ce-
noria, para controlar un sector que non lle era nada proclive 
e que, porén, resultaba de grande importancia estratéxica para 
afianzar a retagarda, ben no eido económico, pois cumpría ase-

44 Ver Lamela García, L., Crónica de una represión en la Costa da Morte. Cee, Vimianzo, Ponte 
do Porto, Corcubión, Fisterra, Zas..., Ed. do Castro, Sada, 2005. Pola contra, Barreiro Barral 
asegura que nos devanditos incidentes houbo que lamentar só a morte dun escapado; Barrei-
ro Barral, J., op. cit., 1985. Tamén, entrevistas con Cándido Marcelino Caamaño, O Pindo, 
26/6/2009, Xilberto Caamaño Beiro e o Sr. Domingo de Pedro, O Pindo, 27/6/2009.
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gurar a subministración de conservas de peixe á fronte, ben no 
aspecto militar, para eliminar o risco de apoio das xentes do 
litoral ás forzas republicanas no caso dunha hipotética tentati-
va de invasión. 

Cando aínda estaban quentes os corpos dos paseados e as 
cadeas inzadas de cadros mariñeiros, a Central Obrera Nacio-
nal Sindicalista (CONS) teimou en ocupar o papel dos sindi-
catos de clase na pesca industrial, co inicial beneplácito da pa-
tronal. No xornal vigués El Pueblo Gallego, incautado a Portela 
Valladares para servir de voceiro da Falange galaica, apareceron 
dende outono de 1936 constantes chamamentos aos mariñei-
ros para se incorporar ao SIP integrado nas CONS, que se pre-
tendía artellar nos peiraos do Berbés e de Bouzas; velaí: 

¡¡Marineros de Bouzas!! La CNT envenenó vuestros corazones 
y os lanzó al hambre, a la desesperación y a la muerte. El 
Nacionalsindicalismo os elevará vuestras condiciones sociales 
dentro de las normas del Nuevo Estado, con la Patria, el Pan 
y la Justicia.

Recoñecendo a difícil situación do sector pesqueiro e a 
miseria que axexaba a moitos fogares nas vilas da beiramar, 
proclamada xa a desaparición da loita de clases, dende a CONS 
viguesa facíanse chamamentos ao paternalismo e á caridade 
dos armadores:

¡¡Armadores de Bouzas!! ¡No consintais que en ningún hogar 
de vuestros convecinos marineros falte el pan! ¡Que vuestra 
comprensión alivie la mísera vida de los colaboradores de 
vuestro bienestar! ¡Por la Patria, el Pan y la Justicia!
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Por último, a CONS tentou aproveitar a indefensión dos 
mariñeiros diante da omnipotencia da patronal (alentada, de 
certo, polo propio golpe militar), ofertando a protección dos 
novos sindicatos fascistas:

¡¡Marineros!! El Nacionalsindicalismo aspira a garantizar un 
futuro digno y próspero. No lo dudeis más. Ingresad en nuestros 
sindicatos nacionalsindicalistas y ellos serán tu garantía y apoyo.

Na pesca de baixura, os falanxistas tamén pretenderon di-
rixir os pósitos de pescadores que, a pesar da súa moderación e 
interclasismo, non escaparon ao autoritarismo falanxista polo 
que se produciron algunhas represalias e non poucas tirapuxas. 
Así, malia que persoeiros como Manuel Montero Leira ou 
José Costa Alonso puxeron os fondos dos organismos que re-
presentaban a prol do exército faccioso,45 houbo varios casos 
de disolución máis ou menos temporal tanto nas Rías Baixas 
coma nas Rías do Norte ou no Cantábrico galego. Entre eles, a 
incautación por parte da autoridade militar do local social, da 
cooperativa de consumo e da documentación do Pósito do Pin-
do, asaltado con anterioridade por falanxistas chegados dende 
Muros; a suspensión do Pósito de Cambados até outubro de 
1936; o cesamento do cabildo de Foz ao completo polo Axu-
dante de Mariña de Ribadeo «debido a las actividades políticas 
de los miembros que componen la actual Directiva»,46 e tamén as 
clausuras e incautación dos pósitos de Louro (Muros), dos tres 
de Cangas (Cangas, Darbo e Coiro) e o de Mugardos, debido 
á influencia noutrora dos republicanos, socialistas e anarcosin-

45 Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005.
46 Sobre Foz, ver Pernas Oroza, H., op. cit., 2001. No caso de Cambados, pódese consultar 
Pósito de Pescadores de Cambados: Memoria del cuarto trimestre de 1936, años de 1937-1938-
1939 y primer semestre de 1940, Cambados, xullo 1940, Imprenta La Competidora, Vigo.
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dicalistas, e comunistas, respectivamente. Mesmo o presiden-
te da Federación Sur de Pósitos de Galicia a comezos do ano 
1936, o mariñeiro socialista da Illa de Arousa Francisco Diz 
Viñas, foi represaliado e o contador da devandita federación 
e mestre do Pósito de Coiro (Cangas), Víctor Sánchez Martil, 
foi sometido a xuízo pola xurisdición militar e executado en 
Pontevedra o 24 de setembro de 1936.47

De feito, o dos mestres das escolas sostidas polos pósitos de 
pescadores foi un colectivo especialmente castigado, que xa na  
II República amosara en boa medida un talante democrático e 
de esquerdas en múltiples localidades. Entre as represalias, des-
tacan o asasinato pola brava do mestre do pósito cambadés, o 
socialista Jesús Carro48 e o xa referido cruel episodio da morte da 
súa colega María Vázquez, mestra que fora dos pósitos de Mu-
gardos e Miño. Tamén o mestre da escola do Pósito da Arousa, 
o pontevedrés Luis de Sáa Bravo, membro da Asociación de Tra-
bajadores de la Enseñanza (UGT), debeu de se agachar até o fin 
da guerra diante das ameazas de ser pasado polas armas; finaliza-
da a contenda, entregouse e foi condenado en Consello de Gue-
rra a doce anos e un día de cadea.49 Non foi o único que sufriu 
cadea, pois os irmáns Jesús e Telmo Bernárdez Gómez, próximos 
a Izquierda Republicana e fillos do médico dos pobres de Re-
dondela Telmo Bernárdez Santomé, executado en Pontevedra en 
novembro de 1936, que exerceran como mestres nos pósitos de 

47 Ver Pereira D. op. cit 2005 e Santos Castroviejo, I. e Nores Soliño, A. op. cit., 2005. As 
interesantes memorias do fundador do Pósito de Moaña, o falanxista sobrevenido José Costa 
Alonso, escritas dende unha óptica oposta ao sindicalismo de clase, tamén fan referencia 
quer ás incautacións e represalias devanditas, quer aos referidos desencontros cos dirixentes 
da Falange. Ver Costa Alonso, J., Rúa Costa, X. L. e Santos Castroviejo, I., op. cit., 2000.
48 Debemos a información ao noso colega Luis Rei, técnico de cultura en Cambados e recen-
te autor dunha completa biografía do poeta Cabanillas titulada Ramón Cabanillas.Crónica 
de desterros e saudades, Galaxia, Vigo, 2009.
49 Ver «O home da foto: Luis de Sáa», blog Pontevedra nos anos do medo, do investigador 
Xosé Álvarez.
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Cangas e Bueu, respectivamente, foron condenados do seguinte 
xeito: Jesús internado en San Simón e Telmo con cadea perpetua 
e multa de 25.000 pesetas. Sabemos tamén da dura singradura 
do mestre do Pósito de Moaña, Ramón Cabirta Otero, que de-
beu fuxir daquela vila ás agachadas para non comprometer a súa 
vida, sen que puidese zafar dun expediente de depuración que o 
suspendeu de emprego e soldo durante un ano.

Ademais da depuración das persoas consideradas afíns á 
etapa anterior, os pósitos de pescadores deberon aturar, asema-
de, as críticas dos falanxistas enfocadas ao excesivo e custoso da 
burocracia que albergaban, así como á falta dun control gober-
nativo absoluto das súas actividades. Ante o devandito, a Fa-
lange apuntou como referentes distintos modelos corporativos 
italianos ou portugueses fortemente intervidos polo Estado.50 
En diante, dende 1943, os pósitos serían reformulados como 
Cofradías de Pescadores e considerados como «los modernos 
sucesores y continuadores de los antiguos Gremios de Mareantes, 
Cofradías de Pescadores, Cabildos del Mar, de gran arraigo na-
cional y sindical tradicional...»,51 etc., cuxa posterior afiliación 
obrigatoria, o seu corporativismo autoritario e confesional, a 
carón do reforzado papel mutualista e asistencial que xogaron 
ao abeiro do Fuero del Trabajo, resultaron co tempo dunha 
grande utilidade ao novo réxime á hora de integrar (mesmo 
certos cadros procedentes dos sindicatos de clase) e controlar 
os pescadores da baixura.52

50 Ver artigo do falanxista muradán, pertencente á CNS da Coruña, Francisco Formoso Sia-
ba, «Necesidad perentoria de la organización de nuestros pescadores», El Pueblo Gallego, 
7/9/1937.
51 Revista Mar, nº 1, Vigo, 15/10/38, Boletín informativo de la Federación Gremial de 
Pósitos Marítimos del Oeste de España. En Cangas, por exemplo, o pósito clausurado foi 
substituído en 1943 pola Cofradía de Pescadores con advocación a San José. Ver Santos 
Castroviejo, I. e Nores Soliño, A., op. cit., 2005. 
52 No franquismo, os pósitos (confrarías) de pescadores seguirán a depender do Instituto 
Social de la Marina (ISM), que potenciará, co seu concurso e con gran relevancia mediática, 
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A cabalo entre 1936 e 1937, temos novas da organización 
dos sindicatos de pescadores incluídos nas CONS en Vigo, 
A Coruña, Bueu, Moaña ou Cangas utilizando, no caso das 
dúas últimas localidades do Morrazo, os locais incautados aos 
colectivos de clase esnaquizados. Malia o balbordo ordenan-
cista dos falanxistas, cuxas convocatorias sindicais comezaban 
por un sempiterno «se ordena a todos los camaradas...», non 
parece que os seus desvelos fosen coroados polo éxito antes da 
sindicación obrigatoria implantada polo novo réxime co rema-
te da Guerra Civil, xa que, segundo informes da Deputación 
de Pontevedra citados polo historiador Emilio Grandío, con 
anterioridade a esa medida, algo menos de 1.600 mariñeiros 
estaban asociados nos pósitos de pescadores nesa provincia, 
mentres os sindicatos fascistas acollían a 2.800 mariñeiros e ar-
madores, 300 deles en Moaña.53 Ademais, o sindicato de Vigo, 
considerado importantísimo polos falanxistas, aínda non con-
seguira consolidarse no verán de 1937, un ano despois da toma 
do poder polos facciosos. 

Alén disto, hai constancia de que mariñeiros anarcosindi-
calistas implicados nas fugas por mar en Vigo, Cangas e na Co-
ruña se integraron nun principio nas respectivas CONS locais, 
se cadra para desenvolver as súas actividades clandestinas con 

unha mínima protección social, comezando polas 3 pesetas do subsidio de vellez efectivas 
dende a finalización da contenda civil. Ver Antonio Cacabelos Búa, «Palabras a los pescado-
res cambadeses», en revista Mar, Vigo, nº 9, 1/11/39; Costa Alonso, J., Santos Castroviejo, 
I. e Rúa Costa, X. L., op. cit., 2000 e El Pueblo Gallego, 2/8/1938. En Cambados, preci-
samente, albiscamos a significativa sinatura do poeta Cabanillas nalgún artigo laudatorio 
destas medidas e do novo estado de cousas, ver Rei, L., op. cit., 2009.
53 Grandío, E., op. cit., 2001, e González Fernández, X. e Villaverde Román, X. C., op. cit., 
1999. Segundo a devandita revista Mar, nº 1, 15/10/1938, a Federación Gremial de Pósitos 
Marítimos del Oeste de España, creada en Cambados en abril daquel ano e que abranguía 
os pósitos de pescadores en activo nas rías de Muros, Arousa, Pontevedra e Vigo, cifraba os 
seus socios en 1.536, sen contar os pósitos de Pontevedra, Bueu e Moaña, dos que non se 
tiñan datos.
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maior seguridade.54 Tampouco abundan, a maiores, os exem-
plos de antigos cadros dirixentes societarios no mundo do mar 
(tanto da CNT como da UGT), reciclados durante o período 
inmediato á Guerra Civil nas ringleiras dos emerxentes sindi-
catos falanxistas ou do futuro Sindicato Vertical; de feito, na 
provincia de Pontevedra coñecemos tan só uns poucos casos 
de relevo: o que fora directivo do Sindicato de Estibadores da 
CNT viguesa José Fermoselle, afiliado á Falange na súa Zamora 
natal; o destacado integrante da Alianza Marinera de Teis, San-
tiago Guisande Martínez (non confundir co seu homónimo de 
Bouzas), falanxista sobrevido xa a comezos de 1937, posterior-
mente membro do Sindicato Provincial de la Pesca verticalista 
e futuro Patrón Maior da Cofradía de Pescadores local; o ex 
líder da Sociedad de Oficios Varios (UGT) e da Agrupación 
Socialista da Illa de Arousa, o soldador Juan Otero Maestú; o 
que fora alicerce da implantación do sindicato socialista nos 
mariñeiros de Cambados a comezos da República e mestre do 
Pósito de Pescadores local, Antonio Magariños Granda; o ta-
mén mestre do Pósito de Cangas vinculado á FETE-UGT, Fe-
lipe Carnicer López, máis tarde integrado no vertical Sindicato 
Provincial de la Pesca na Coruña; o que fora vogal da Sección 
de Besugueros do SIP de Vigo-Bouzas, Indalecio Rodríguez 

54 Velaí os casos dos antigos afiliados ao Despertar Marítimo coruñés, Domingo Serrano 
Insua, José Juan Fernández Torrado e Manuel Varela Facal implicados nas fugas dos vapores 
Explorador, Constante Veiga nº 4 e Mascota, respectivamente. Ver, Pereira, D. e Fernández, 
E., op. cit., 2006 e causa 491-37, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Mariña. Algo 
semellante aconteceu con Ramón Martínez Martínez e Francisco García Quintela, antigos 
afiliados á Alianza Marinera de Cangas e ao Sindicato de Descargadores de Carbón da CNT 
viguesa, respectivamente, implicados na fuga do vapor Nuevo Celta cando exercían cargos 
no Sindicato de Industria Pesquera das CONS da cidade da oliveira; ver Oia Francisco, V., 
«Pulso de Galicia. Reagrupamiento, agregaciones y conflictividad libertaria en la comarca de 
Vigo (1950-1962)», pr. mrs, Vigo, s.d. Outro caso paralelo foi o do coruñés Félix Álvarez 
Arganzúa, antigo presidente da Sociedad de Camareros y Cocineros Marítimos La Cosmo-
polita (CNT), integrado nas CONS en agosto de 1936 para poder seguir embarcado, pero 
detido dous anos despois no transcurso da evasión frustrada da traíña Tres Hermanos. Ver 
causa 566-38, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Mariña.
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Lourido, secretario andando o ano 1937 do seu homólogo das 
CONS na ribeira do Berbés; o fogueiro cenetista Luis Rodrí-
guez Eiras, da familia dos «Cotexos» de Carril, xefe provin-
cial da Sección Social do Sindicato de la Pesca e procurador 
en Cortes polo terzo sindical a fins dos anos 40 e, ao cabo, 
o antigo directivo da Alianza Marinera de Cangas, reconver-
tido en garda municipal e sinalado represor dos seus antigos 
camaradas, Manuel Miranda González Ghatos ao Lombo. Ben 
pouco, se o comparamos coa feroz represión que debeu aturar 
neste espazo territorial a militancia dos sindicatos mariñeiros 
de clase.

Se acaso, poderiamos tentar explicar o cativo éxito da ini-
ciativa sindical falanxista no escepticismo que entre a maioría 
da clase mariñeira causaban as súas proclamas de protección, 
diante dunha patronal que xa comezaba a tirar partido da nova 
situación. En realidade, malia a súa teórica disposición de aca-
tar as disposicións do novo Estado español relativas a respectar 
as condicións de traballo implantadas antes do golpe militar, a 
patronal comezou no verán de 1937 unha campaña dirixida a 
raspiñar conquistas sociais doutrora. Primeiro, emprendérona 
coas vacacións pagadas dunha semana, aprobadas polas Cor-
tes republicanas en novembro de 1931, aludindo que a norma 
devandita se fixera pensando nas actividades de terra, polo que 
era preciso que:

...mediante unas disposiciones complementarias, el artículo 
56 de la Ley de 21 de noviembre de 1931 concrete su alcance 
en relación al trabajo pesquero, de manera que de un modo 
equitativo se formulen las excepciones que procedan...55

55 Revista Industrias Pesqueras, «Problemas y Aspiraciones. Las vacaciones retribuídas», 
nº 248, 15/8/1937.
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Máis tarde, reclamaron a distinción dos accidentes de tra-
ballo, suxeitos á responsabilidade da relación contractual en-
tre as partes, dos accidentes de mar, nos que a natureza sería 
o axente directo do dano causado ao traballador. Daquela, a 
patronal da pesca de altura solicitou derrogar a lexislación la-
boral republicana que os equiparaba e que, ademais, obrigaba 
ao pago dunha renda vitalicia ao accidentado, que os armado-
res querían transformar nunha indemnización de dous anos de 
salario percibida dunha soa vez, tal e como xa defenderan du-
rante a II República.56 Ao cabo, a comezos de 1938, a patronal 
conserveira (moi vinculada aos armadores, non o esquezamos) 
recibiu con satisfacción a boa nova da abolición da xornada de 
corenta e catro horas nas industrias metalúrxicas, que foi subs-
tituída pola de corenta e oito horas que a partir de entón serían 
de obrigado cumprimento nos obradoiros de manufactura dos 
envases das conservas. Velaí esborrallada polo franquismo pri-
mixenio outra conquista social, adquirida tras as delongadas 
folgas do metal en Vigo e Sevilla, acontecidas na alborada do 
ano 1936.

Malpica, a desafecta
Por aquel tempo de guerra, nalgunhas localidades costeiras 

a inimiga antifranquista dos seus habitantes era tan notoria 
que obrigou a destitucións de autoridades locais e a apertura de 
investigacións para atallar posibles evasións ou levantamentos. 
Velaí os dous informes entregados con data do 14 de xuño de 

56 Revista Industrias Pesqueras, nº 249, 1/9/1937. O respecto da Patronal polas anteriores 
bases de traballo, semella que foi máis que nada sobre o papel. Velaí o que declaraban os ma-
riñeiros fugados no arrastreiro vigués Emilia Márquez, fondeado o 16 de marzo de 1937 no 
porto de Bilbo: «...si bien han sufrido ya rebajas en relación con las bases de trabajo estipuladas, 
además de las rebajas que oscilan de 20 a 50 pts. se les descuenta ‘voluntariamente’ un día de ha-
ber para el ‘ejército salvador’». Ver interrogatorio realizado en Bilbo aos devanditos tripulantes 
por Joaquín de Eguía y Unzueta Jefe de la Sección de Marina de Guerra del Gobierno de 
Euzkadi, 16/3/1937, reproducido na páxina web www.marinavasca.eu/es.
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1937 (a Delegación de Orden Público da Coruña tivo coñe-
cemento deste documento días antes, concretamente o 28 de 
maio) e do 29 de xullo de 1938 polo tenente da Comandancia 
da Garda Civil da Coruña José Armesto Anta, enviado polo 
gobernador militar da provincia á vila mariñeira de Malpica 
para coñecer de primeira man o ambiente refractario que alí 
imperaba, tendo en conta a impopularidade do alcalde Pedro 
Grela Viqueiras. Este era fillo dun industrial salgador chamado 
Mariano Grela que, grazas ás influencias caciquís do antigo 
deputado de Renovación Española José Del Moral Sanjurjo, 
impediu dende 1910 o acceso dos mariñeiros a un peirao nece-
sario para a seguridade das embarcacións en días de maraxe, até 
que, tras múltiples enfrontamentos, a presión sindical aconse-
llou ás autoridades da Fronte Popular revocar a concesión do 
devandito peirao. 

Instalado na lóxica providencial e antidemocrática propia 
dos golpistas, Anta precisaba no primeiro informe que o citado 
Pedro Grela era:

...persona apolítica, aunque siempre de orden afecto al Alza-
miento Patrio y que por su rectitud y seriedad ejerce el cargo, 
puede ser que a satisfacción de pocos, porque tambien son po-
cos en Malpica los elementos verdaderamente afectos al Movi-
miento Salvador de la Patria...57

Un ano despois, no limiar do segundo informe o garda 
civil describiría as razóns da súa estancia inicial na vila, o clima 
que alí se respiraba por aquel entón e as represalias derivadas 
do seu labor de información:

57 Documentación relativa a Malpica durante la Guerra Civil española. Informes do tenente 
da Garda Civil José Armesto Anta. Biblioteca Xeral Universidade de Santiago, Ms 691. 
Texto recollido parcialmente por Lamela García, L., op. cit., 2005. 
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El ambiente frío, cuando no hostil, que presentaba hace poco 
más de un año la villa de Malpica, motivó el que V. E. se 
dignase ordenarme una amplia investigación de la situación 
político-social y de orden público de dicha villa y como con-
secuencia de ella, la propuesta de las sanciones gubernativas 
correspondientes a cada caso y persona.
En cumplimiento de dicha orden, con fecha 14 de Junio de 
1937, elevé a V. E. un detallado informe que sirvió de base 
para la causa que días mas tarde abrió el Juzgado Militar 
Permanente de La Coruña...

Efectivamente, o benemérito oficial, propuña naquel pri-
meiro informe unha limpeza a fondo con destitucións a eito 
de diversos cargos tanto municipais como doutros organismos, 
xustificadas polo tépedo compromiso daqueles co réxime de 
Franco; velaí, a do secretario do pósito de pescadores e fun-
cionario municipal Juan Delgado Criado, a do oficial 2º do 
Concello Luis González Reyes, a do xuiz municipal e recada-
dor de arbitrios José Cotelo Vérez e a do axudante do vixiante 
do peirao Eliseo San Luis Villar. Tamén expuña a confirmación 
dos traslados de Francisco Bonachera Vázquez, fareiro das Si-
sargas destinado a Fisterra e de Manuel Mosquera Varela, gar-
dacostas deslocado a Camariñas, o desterro do recentemente 
destituído contramestre Pedro Pombo Villar, a substitución do 
enxeñeiro das Obras do Porto Eduardo Vila Fano e a do seu 
axudante Luis Picó Cañete, instando, asemade, a que a Dele-
gación de Orden Público da Coruña multase o médico Pedro 
Lema, o comerciante José Cotelo Vérez e o propietario dun 
taller mecánico e antigo dirixente da Izquierda Republicana 
local, Eugenio Salvande Botana. Por último, denunciaba como 
«personas sospechosas» a sinalados militantes do disolto Sindi-
cato de Obreros y Profesiones Varias (CNT), caso dos mariñei-
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ros Bernardino Garrido Carrillo o Xudío, de Emilio e Antonio 
Rojo Varela, de Manuel Castro Vilacha e de Enrique Pose San-
tiago; tamén apuntaba os ex concelleiros da Fronte Popular 
José Carril Rodríguez e Cándido Carrillo Cousillas, así como a 
Eulogia Villar Pérez e á súa filla Dolores Pombo Villar.

Como primeira consecuencia daquel ambiente de caza de 
bruxas, algúns dos denunciados, caso do Xudío, Vilacha e Euge-
nio Salvande, que desapareceron do mapa xunto cos mariñeiros 
Antonio Rojo Varela, Manuel Alfeirán Carrillo (que ostentaran 
os cargos de presidente e vicepresidente do devandito sindicato, 
respectivamente) e Cándido Carrillo Cousillas, tras ser alerta-
dos por un anónimo de que ían por eles. Ademais, a notoria 
presenza do informador en Malpica ben puido acelerar os plans 
de fuga dos 10 tripulantes e do patrón-armador da motora Ciu-
dad de Montevideo, que puxeron rumbo á costa bretoa na noite 
do 28 de xuño de 1937, logo de arranchar o motor, facerse cos 
350 litros de gasolina que tiña outra embarcación e de parar 
nunha enseada próxima á Torre de Hércules para recoller a dous 
compañeiros de fuga que viñan de Rinlo (Ribadeo); entre os 
fuxidos, ademais do Xudío, atopábanse varios membros de dúas 
familias de mariñeiros vinculados á CNT de Malpica: os irmáns 
Antonio, David, José e Jesús Suárez Blanco e os irmáns Jesús e 
Bernardino Arcay Novo.58 Ao día seguinte, e para gran desgusto 
do tenente Anta, o gobernador civil da provincia destituíu ao 
Alcalde Grela en virtude dun escrito procedente do General en 

58 Ver causa 253-37, Archivo Tribunal Militar IV, Ferrol, Mariña; tamén, Pereira, D. e Fer-
nández, E., op. cit., 2006. O racionamento da gasolina obrigou tamén os evadidos de Fiste-
rra na motora Ciudad de Finisterre o 28 de decembro de 1936, a subtraer os cupos doutras 
dúas embarcacións amarradas naquel porto. Ver causa 2-37 Archivo Tribunal Militar IV, 
Ferrol, Mariña; tamen, Varela, I., «Forjando un ideal. Pepe de Xan (1911-2002)», en Boletín 
del Centro de Investigacion Ramon Suárez Picallo, nº 2, Federación de Sociedades Gallegas 
de la Argentina, agosto 2009, Bos Aires. A motora foi tripulada polos seus propietarios, José 
e Juan Diaz Lobelos, relacionado noutrora o primeiro deles coa Sociedad de Oficios Varios 
(UGT) de Fisterra.
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Jefe del 8º Cuerpo del Ejército, no que se acusaba ao pai do xa 
ex mandatario municipal de ser «un antiguo cacique que siem-
pre explotara al pueblo y oprimiera a los trabajadores». Un ano 
despois, na redacción do segundo informe, Anta botou a culpa 
da caída de Grela aos presuntos manexos do enxeñeiro Eduardo 
Vila Fano, compinchado, segundo el, con elementos de esquer-
das soterrados que pretendían seguir controlando a vida muni-
cipal, ou con «tontos útiles» que, dentro da Falange, seguían o 
xogo do enxeñeiro, caso do jefe local de FET-JONS Francisco 
Armesto Vázquez. Outra interpretación sería, non obstante, 
que as autoridades militares enxergaron que a presenza de Grela 
na alcaldía estaba a degradar o clima social na vila e a fuxida da 
devandita motora era a gota que rebordaba o vaso. 

De calquera maneira, mediado 1937 foron destituídos o 
secretario do pósito, dous oficiais do Concello e o vixiante do 
peirao Eliseo San Luis que, a maiores, será sometido a fins de 
xullo daquel ano a Consello de Guerra na Coruña xunto con 
outros catro veciños, entre os que tamén se atopaba o ex con-
celleiro de Izquierda Republicana José Carril Rodríguez. Os 
outros procesados foron Antonia Novo Edreira, José Rodrí-
guez Chouciño e Ramón Verdes Mato. As penas impostas ían 
dende os dez anos até a cadea perpetua.59

Segundo o tenente Anta, as consecuencias da destitución 
do alcalde, confinado en setembro do devandito ano en Medi-
na de Rioseco a carón do seu pai e multado con 5.000 pesetras 
por realizar «labor caciquil funesta y perjudicial, opuesta a la jus-
ticia social en la nueva España», non foran boas para os fran-
quistas da localidade e así o reflectiu no seu segundo informe, 
redactado en xullo de 1938: 

59 Ver causa 899-37, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Terra.
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...Naturalmente, la destitución llevada a cabo envalentonó 
los ánimos de ese pueblo (por ser en su inmensa mayoría des-
afecto al Movimiento...)..., el mal ambiente se respiraba y se 
respira todavía, según pude comprobar como resultado de mis 
nuevas gestiones realizadas el 23 del actual por orden de V.E... 
Actualmente... con la condena de cinco elementos destacados, 
fuga de 12 e ida al Ejército de otros (de los cuales una vez en 
filas, desertaron cuatro y uno sufre 30 años de condena por re-
belión militar), es indudable que aminoró mucho el número 
de elementos francamente sospechosos para la Causa, si bien el 
pueblo en general no ofrece confianza alguna. 

O tenente estábase a referir á condena de Eliseo San Luis e 
dos seus compañeiros, á fuga da motora Ciudad de Montevideo 
e á deserción na fronte do Ebro de varios mariñeiros de Mal-
pica mobilizados polos franquistas no Exército de terra; entre 
eles atopábanse Melchor Arcay Novo e Ramón Suárez Blanco, 
cuxos irmáns xa marcharan a Francia na devandita motora, 
xunto con José Garrido e Francisco Rodríguez.60

Ao cabo, remataba Anta o informe propoñendo reforzar a 
vixilancia daquel anaco de costa, na medida en que persistía a si-
tuación enrarecida na vila e podían preverse novas fugas por mar:

...opino modestamente que para la vigilancia de la Costa que a 
dicha demarcación corresponde, se precisan algunas fuerzas de 
los Batallones de Guarnición u Orden Público, pues en Mal-
pica solo hay ocho Milicianos y en Buño (a 8 kilómetros) 14, 
para auxiliar a las escasas fuerzas que en dichos puntos existen 
de Guardia Civil y Carabineros y por tener los 8 milicianos de 
Malpica que montar ademas el servicio de anti-aeronáutica...

60 Ver Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006 e Galicia Libre, Madrid, nº 19, 30/3/1938.
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Ademais, Anta sospeitaba do escaso celo do Preferente de 
Carabineros, a cuxa muller tildaba de «marxista». Como de-
contado se demostrou, non lle faltaba razón ao comisionado 
nas súas propostas, pois tan só quince días despois e aprovei-
tando as festas da vila, fuxían a Francia na motora San Adrián 
nada menos que 26 mariñeiros, entre os que se atopaban al-
gúns dos sindicalistas máis buscados e que levaban máis dun 
ano agachados: velaí, Bernardino Garrido Carrillo, Cándido 
Garrido Cousillas, Manuel Alfeirán Carrillo... Para rematar a 
xogada, o derradeiro día do mes de agosto marchaban outras 
29 persoas na motora Rocío, entre elas o ex secretario do pósito 
de pescadores Juan Delgado Criado, o destacado sindicalista 
Antonio Rojo Varela, o antigo cenetista compostelán radicado 
en Malpica Eugenio Salvande e un viaxante de viños de Xerez 
de orixe estremeña chamado Anastasio Aguilar Domínguez. 
Con todo, os informes do tenente Anta serviron para procesar 
como presuntos implicados nesta última evasión, nada menos 
que ao defenestrado xefe local da Falange e vixiante de peiraos 
Francisco Armesto, xunto co médico Pedro Lema. 

Agora si, no outono de 1938, a autoridade militar xa podía 
ter a seguridade de que o volume de desafectos e de sospeitosos 
se reducira de maneira considerable na vila bergantiñá. 

As evasións por mar
É sabido que xa dende os primeiros intres do golpe o mar 

foi o único camiño de saída para moitos antifascistas galegos, 
diante do cada vez máis explícito aliñamento do ditador portu-
gués Oliveira Salazar cos militares sublevados e do control das 
nosas fronteiras orientais por estes. Como explica o veciño de 
Vimianzo Suso de Roca:
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O mar foi a salvación de moitos... Xuntáronse de Malpica, 
de Caión, de Laxe, de Muxía... Igual embarcaron douscentos 
ou trescentos, ou máis... ¡Eu que sei! Saíron ao mar, primeiro 
cara fóra e despois rumbo norte, uns barcos a Asturias e outros 
a Francia.61

Tendo en conta o ilustrativo exemplo de Malpica, pensa-
mos que o ambiente enrarecido e refractario estendido por boa 
parte do litoral pode axudar a explicar o importante número 
de evasións por mar, arredor de setenta e cinco, que tiveron lu-
gar ao longo da costa galega durante toda a contenda, co porto 
coruñés á cabeza (ver relación detallada no ANEXO: CADRO 
V). Se temos en conta a estrita vixilancia á que foi sometida 
a costa polas novas autoridades, se cadra podemos imaxinar 
o que puido acontecer en múltiples localidades da beiramar 
de non establecerse semellante dispositivo de control. De cal-
quera maneira, é un fenómeno singular no litoral español (as 
fugas masivas acontecidas tras a caída da fronte do Norte en 
Euskadi, Santander e Asturias en dirección ás costas francesas 
e inglesas ou no Mediterráneo ao finalizar a contenda, non te-
ñen continuidade no tempo) só equiparable á emigración ile-
gal cara a Venezuela que ten lugar no período 1939-1952 nas 
Illas Canarias, en moitas ocasións cun transfondo abertamente 
político, a bordo de obsoletos veleiros de cabotaxe.

Nos catro cadros que veñen deseguido podemos ver os portos 
dende os que se produciron as fugas, a súa secuencia, as organi-
zacións políticas e sindicais presentes nas evasións e os portos 
de destino:

61 Recollido por Máiz Vázquez, B., op. cit., 2002.
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FUGAS (1936-1939)

Porto Éxito Frustradas Total

Ribadeo 1 1

Foz 1 1

Viveiro-Celeiro 1 1

San Cibrao 2 2

O Barqueiro 1 1

Cariño 1 1

Espasante 1 1

Cedeira 2 2

Total Cantábrico (8 portos) 6 4 10

Ferrol 3 (inclúe 
2 militares)

1 (militar) 4

Ares 1 1

Miño 2 1 3

Mera 1 1

A Coruña 14 8 22

Total Golfo Ártabro (5 portos) 21 10 31

Malpica 3 3

Camariñas  2 2

Muxía 1 1

Corcubión 2 2

O Pindo 1 1

Total Costa da Morte (5 portos) 6 3 9

Muros 1 1

Noia 1 1

Corrubedo 1 1

Ribeira 1 1 2

Palmeira 1 1

A Pobra 1 1 2

O Grove 1 1 2

Marín 2 (inclúe 
1 militar)

3 5

Moaña 1 1
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Porto Éxito Frustradas Total

Vigo-Bouzas 5 3 8

? 1 1

Total Rías Baixas (10 portos) 13 12 25

Xixón 3 1 4

Pasaia 1 (militar) 1 2    

Barcelona 1 (militar) 1     

Alacant 1 1

Total exterior 6 2 8

TOTAL (32 portos) 46+6 29+2 75+8

PERIODIZACIÓN DAS FUGAS E OUTROS ACTOS  
DE REBELDÍA NOS BARCOS  1936-1939*

Período Total Galicia Total A Coruña

Fugas Outras Fugas Outras

Até 30/7/36 14 4 1 -

Verán 36 7 1 1 -

Outono 36 4 2 1

Total 25 7 3 -

Inverno 36-37 5+1 (Pasaia) - 3 -

Primavera 37 7 - 2 -

Verán 37 12+1 (Pasaia) 1 4 -

Outono 37 7+3 (Xixón) - 3 -

Total 31+5 1 12 -

Inverno 37-38 1+1 (Xixón) - 1 -

Primavera 38 1 - 1 -

Verán 38 4 1 2 -

Outono 38 4 1 2 -

Total 10+1 2 6 -

Inverno 38-39 1 (Barcelona) - - -

Rematada a 
guerra

4+1 (Alacant) - - -

Sen data 4 1

TOTAL 75+8 10 22 -

(*) Outras: procesamentos por sedición, rebeldía ou deserción nos barcos pesqueiros, sen 
que teñamos constancia de que exista tentativa de fuga.
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ORGANIZACIÓNS POLÍTICAS E SINDICAIS  
PROMOTORAS DAS FUGAS POR MAR  

E TENTATIVAS DE REBELIÓN NOS BARCOS*

CNT 44

SIP A Coruña 15

Outros CNT e JJ.LL. A 
Coruña

6

SIP Vigo-Bouzas 6

SIP Marín 3

CNT Malpica 3

CNT Noia 2

SIP Cariño 2

PCE 5

PSOE e UGT 4

Todas as tendencias 10

Mariñeiros da Armada republicana 6

En idade militar sen referencias sociopolíticas 2

Sen datos resto

(*) Na gran maioría das fugas participaron persoas de diversas correntes ideolóxicas; aquí sinalamos 
a corrente maioritaria en cada caso.

PORTOS DE DESTINO DAS FUGAS POR MAR

Portos Antes outubro 1937 Dende outubro1937

Corrubedo 1 (frustrada) -

Total Galicia 1 (frustrada) -

Avilés 1 -

Xixón 3 -

Luarca - 1 (frustrada)

Castropol 1 (frustrada) -

Lastres 1 -

Asturias (sen concretar) 4 (1 frustrada) -

Bilbo 3 (1 militar) -

Total Cantábrico 13 (2 frustradas, 1 militar) 1 (frustrada)

Cartagena 1 (militar) -

Málaga 1 (militar) -

Mediterráneo (sen concretar) 1 (militar) -

Total Mediterráneo 3 (militares) -
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Portos Antes outubro 1937 Dende outubro1937

Leições 3 (2 frustradas) -

Viana do Castelo 1 (frustrada) -

Lisboa 1 (frustrada) -

Portugal (sen concretar) 2 (1 frustrada) -

Total Portugal 7 (5 frustradas) -

Casablanca (Marrocos) 2 -

Alxer (Alxeria) 1 -

Total Norte de África 3

Francia (sen concretar) 4 -

Saint Nazaire 1 3

Brest 5 6

Audierne - 1

Douarnenez 1 -

Benodet - 1

Le Guilvinec-Concarneau 1 -

Marennes-

Rochefort 1 -

La Pallice-La Rochelle 1 2

Saint Gilles de Vendée 1 -

Bordeaux - 2

Baionne 1

Port Vendres - 1 (militar)

Total Francia 16 16 (1 militar)

Newlyn (GB)-Brest - 1

Bristol (GB)  - 1

Total Gran Bretaña - 2
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Á luz destes datos podemos tirar varias conclusións.
Antes que nada, cómpre sinalar que as fugas se produciron 

en máis do 40% dos portos galegos, situados tanto nas Rías 
Altas coma nas Baixas, o cal reflicte unha extensión verdadeira-
mente notable que non pode ser desvinculada do antigo tecido 
asociativo desmantelado polos fascistas; neste sentido, é lóxica 
a maioritaria presenza dos mariñeiros anarcosindicalistas. Se-
gundo a nosa avaliación, nas evasións estiveron case que 80 
barcos implicados e afectaron a máis de 800 persoas sen contar 
os militares da Armada; non obstante, cabe a posibilidade de 
que arriscadas fugas individuais a bordo de pequenos botes de 
remo e vela pasasen desapercibidas xa daquela, cun resultado 
máis que incerto, nuns feitos que só podemos enxergar pescu-
dando na asolagada memoria colectiva das diversas localidades 
mariñeiras.62 Non obstante, o recurso ás evasións por mar aín-
da puido ser máis socorrido, a non ser polo convencemento 
que moitos mariñeiros tiñan de que, se fuxían, os seus ache-
gados ían ter que aturar un verdadeiro inferno de represalias.63

62 Nunha entrevista realizada polo historiador Bernardo Máiz a un dos evadidos no bou 
Ramón, o veciño de Chanteiro-Cervás Juan Castro Vilar, este afirma: «E a República perdeu 
a guerra. Os fuxidos sabiamos uns dos outros polas familias, e pensabamos en ir ao monte 
ou en marchare fora, algún foise en bote e nunca máis se soubo del...». Máiz Vázquez, B., 
op. cit., 2004. Segundo Máiz, a devandita evasión tivo lugar nos primeiros meses de 1937, 
a cargo de xente que levaba agachada dende o golpe militar. O mesmo historiador recolleu 
de fontes orais algúns indicios doutras fugas individuais cara a Asturias mediante pequenos 
botes ou bucetas propulsadas a remo e vela, con resultados en boa medida descoñecidos, 
en Ribadeo (onde mesmo houbo algún caso de fuxir a nado dende Vilaselán), San Cibrao 
(dous homes a remo pola noite), Espasante (dúas fugas individuais en senllas chalanas), O 
Vicedo, Perbes ou Boebre (onde desapareceu unha buceta grande tripulada por un home, na 
primavera de 1938) e A Redonda-Mugardos (un veciño da Queira, na primavera de 1937). 
Pola súa banda, as Memorias escritas polo mariñeiro do Seixo-Marín afincado en Pasaia, Je-
sús Carballo Quiroga, recollen sen moita concreción a dura experiencia de varios mariñeiros 
de Loira que fuxiron en botes a Portugal, dende onde foron devoltos aos franquistas, que 
os condenaron a trinta anos de cadea. Debido á inseguridade da información que posuímos 
destes episodios, non os incluímos nos cadros anteriores, sen descartar a súa verosimilitude.
63 Ver a referida entrevista coa Sra. Dolores Rodal Blanco, Cangas, 29/11/2006.
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Un bo exemplo do devandito é a incrible fuga dun mariñei-
ro do Pindo chamado José Costa Martínez, tamén alcumado o 
Perata ou o Atrevido, que nos comezos da Guerra Civil colleu 
a buceta que un veciño tiña fondeada no Porto de Quilmas, 
embarcou auga e algún pan de broa, e tan só cos remos e unha 
nordestada de abrigo chegou aos poucos a Leições. Alí debeu se 
agachar no domicilio dun mariñeiro portugués, ao que coñecía 
de Terranova onde coincidiran enrolados nas costeiras do ba-
callao; tras un breve intervalo de tempo, aquel bo compañeiro 
amañou as cousas de maneira que puido embarcar nun carguei-
ro que zarpaba daquel porto lusitano con rumbo a Arxentina.  
E a cousa non acaba aquí, xa que unha vez desembarcado na-
quel país americano, o Perata non deixou pasar moito tempo 
sen que lle enviase ao propietario da buceta unha certa canti-
dade de diñeiro para indemnizalo pola perda daquela pequena 
embarcación que, se cadra, lle salvou a vida.64 Pois ben, que nós 
saibamos, este episodio non tivo ningunha repercusión procesal 
e tan só puidemos coñecelo botando man da tradición oral que 
aínda atesouran os vellos mariñeiros do Pindo.

Volvendo á análise das fuxidas por mar, o número e a pe-
riodización das evasións demostra que tan só na Coruña e Vigo 
(se cadra tamén, de xeito máis puntual, en Marín e Malpica) 
actuaron redes clandestinas máis ou menos estruturadas que, 
no caso da capital herculina, facilitaron as fugas dunha ma-
neira continuada dende os primeiros días do golpe militar até 
o inverno de 1938. De feito, os sumarios das causas incoadas 
polas evasións revelan o funcionamento da devandita rede ar-
tellada na capital herculina polos militantes do Sindicato de 
Industria Pesquera e maioritariamente polos activistas da que 
fora a súa veterana Sección de Marineros El Despertar Maríti-

64 Ver entrevista realizada no Pindo ao Sr. Domingo de Pedro, 27/6/2009.
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mo.65 Por exemplo, na causa 1091-37, instruída en setembro 
de 1937, afírmase: 

Por las averiguaciones hechas con motivo de esta frustrada 
fuga de extremistas a la zona roja se saca en conclusión que en 
los muelles siguen controlando las tripulaciones de los barcos 
pesqueros los elementos de la C.N.T. del Sindicato disuelto El 
Despertar Marítimo, que al parecer tiene en pié un comité 
funcionando clandestinamente, y del que forman parte Lisar-
do López Bellón, José Gómez (a) El Cadrecho, y José Campos, 
bajo las órdenes de Manuel Montes y Julio Sanjurjo, destaca-
dos elementos de la C.N.T. Los primeros por no existir cargos 
concretos en contra de ellos en relación al Movimiento, goza-
ban de libertad, y el Sanjurjo y Montes andan huídos desde 
la iniciación de aquel, siendo ambos sujetos eminentemente 
peligrosos para el Régimen.

Polo que sabemos, a rede de evasión comezou a actuar xa 
nos primeiros días tras a sublevación dos militares arredor da 
estrutura do Despertar Marítimo, personificada no mariñeiro 
José Campos Lorenzo a carón dos fogueiros Julio Sanjurjo Ló-
pez e Manuel Montes Don, e complementada coa militancia 
clandestina de sinalados cadros da CNT coruñesa, tal que o an-

65 Atopamos referencias a esta malla nas declaracións dun evadido da Coruña, Julio Ál-
varez Crespo, publicadas no voceiro barcelonés Nueva Galicia, nº 9, correspondente ao 
11/7/1937, e tamén na obra de Luis Costa García, verdadeiro nome de Juan García Durán, 
carpinteiro cenetista de Vilaxoán agachado na Coruña desde antes do golpe e que partici-
pou na organización clandestina xunto co seu camarada, o fogueiro de Carril, Secundino 
Rodríguez Eiras Cotexo. Ver García Durán, J., Pola Liberdade. A loita antifranquista de Luis 
Costa, Ed. A Nosa Terra, Vigo, 2001. Así mesmo, varios sumarios fan mencións máis ou 
menos tanxenciais á súa existencia; velaí, o 1390-36, seguido contra os devanditos Juan 
García Durán, Secundino Rodríguez Eiras e outros, ou o 491-37, o 1091-37 e o 1477-37, 
correspondentes á tentativa de fuga do boniteiro Explorador, á fuxida do tamén boniteiro 
Mascota e á evasión do Conchita, respectivamente. Así mesmo, o fillo de José Rodríguez Eiras 
Cotexo, Manuel (Libertario) Rodríguez, tamén nos confirmou a participación do seu pai nos 
referidos labores clandestinos; ver entrevista con Manuel Rodríguez, Vilagarcía, 27/8/2002.
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tigo estibador Luis Chamorro Castro ou o que fora derradeiro 
secretario da FLO, o panadeiro José Moreno Torres. De feito, 
o propio Montes ofertoulle a José Villaverde (daquela preso 
na cadea coruñesa) organizar a súa fuga da prisión no verán 
de 1936, para logo embarcalo nunha parella con dirección a 
territorio leal á República.66 Aos poucos, a fins do mes de set-
embro dese ano, José Villaverde Velo será vilmente asasinado 
na praia de Sabón (Arteixo) tras rexeitar a oferta dos falanxistas 
coruñeses para encabezar os seus sindicatos.67

Non debeu ser o único caso de tentativas de fuga da cadea 
herculina naquel verán de 1936, pois, segundo fontes orais, 
houbo algúns militantes cenetistas que tras escapar da prisión 
e chegar á pequena Enseada das Lapas, situada entre a cadea 
e a Torre de Hércules, aproveitando o descontrol na vixilancia 
provocado pola masificación no recinto carcerario, puideron 
liscar en pequenos botes de remos tripulados por xente de mar 
afín.68 Todo o anterior pode levarnos a pensar se a malla clan-
destina non estaría xa perfilada antes do golpe militar, algo 
lóxico se temos en conta a tensión na que se viviron os meses 
inmediatos á sublevación e a experiencia clandestina que os 
confederais coruñeses atesouraban logo de múltiples persecu-
cións na súa delongada traxectoria militante. Unha circunstan-
cia que apunta na mesma dirección é o feito de que o domicilio 
de Manuel Montes sito na rúa Asturias (localizada no barrio 
coruñés dos Mallos) estaba en construción durante a Fronte 
Popular e neste tempo fixéronse os «zulos» onde tanto Manuel 
Montes como o seu fillo Carlos Montes Babío moraron até 

66 Segundo a súa filla Luz, Villaverde tería rexeitado na cadea a proposta realizada polo seu cu-
ñado Eugenio Otero, home moi vencellado aos antigos Comités Pro-Presos e intermediario de 
Montes, dicindo que el non tiña por que fuxir, xa que non lle fixera mal a ninguén e non quería 
deixar desprotexida a súa familia. Ver entrevista con Luz Villaverde, A Coruña, 12/4/2008.
67 Pereira, D., op. cit., 1998.
68 Conversa con Luz Villaverde; A Coruña, 12/4/2008.
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que foron descubertos na primavera de 1938. E, dende logo, 
tamén dá que pensar o feito de que moitos cadros do SIP her-
culino zafasen á mortal represión desenvolvida entre o verán de 
1936 e o de 1937, contrariamente ao que aconteceu en Vigo, 
onde os dirixentes sindicais máis sinalados xa foran asasinados 
antes da primavera dese último ano.

Logo da saída de varios daqueles primeiros impulsores da 
rede clandestina (Moreno e Chamorro marcharon en xaneiro 
de 1937 rumbo a Xixón), a devandita malla tivo como prin-
cipais alicerces aos referidos Montes pai e fillo; velaí o contido 
da ficha de Manuel Montes Don, remitida o 27 de setembro 
de 1937 pola Comandancia da Garda Civil da Coruña ao xuíz 
militar da Praza: 

Manuel Montes Don, de 40 años, casado, marinero, hijo de 
José y Josefa, es individuo considerado como peligrosísimo, de 
acción y gran agitador de masas obreras, sobre las que ejercía 
gran ascendiente. Estaba considerado como uno de los prin-
cipales promotores de todos los conflictos sociales habidos en 
el muelle de esta Capital y en Transportes de pescado. Ejerció 
distintos cargos directivos en la industria pesquera y como an-
tecedentes pueden citarse los siguientes: 14-3-13, multado por 
escándalo en una procesión. 27-9-20, detenido por agitador. 
13-9-21, igualmente detenido por agitador en Vigo. 16-4-24 
ingresó en la cárcel por orden gubernativa. En 20-6-25, in-
gresó en la cárcel en Vigo. En 11-7-28, ingresó en la cárcel 
por orden del Director General de Seguridad a su disposición. 
31-8-30 nombrado Delegado del pleno regional. 22-5-31 Pre-
sidente de la Sección de Empacadores. 9-9-31 es nombrado 
para el pleno regional celebrado en Villagarcía. 30-5-32 es 
nombrado Delegado para el pleno extraordinario celebrado en 
Ferrol. En el mismo año Secretario General de la Federación 
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Nacional de la Industria de la Pesca. 4-1-35 Secretario de la 
Unión de Transportes de Pescados Coruña-Madrid. El 6-1-36, 
Vice-secretario del Comité Regional. En el 25-7-36 el Juez Mi-
litar de la Plaza interesa su detención. En el 22-6-37 el Jefe de 
Orden Público interesa su detención.69

Ao seu carón, actuaron outros coñecidos cadros do SIP, 
como Julio Sanjurjo López, José e Secundino Rodríguez Ei-
ras os Cotexos, José Gómez Ruibal Cadreche, José Campos Lo-
renzo, Aquilino Parapar Franco, Alejandro Maneiro Queiru-
ga, Francisco Lado, Antonio Outerelo Pereira, Jesús Mejuto 
Iglesias, Vicente Oliver López, José Serrano Insua, Alejandro 
Paz González, Manuel Suárez Abelaira ou Manuel Figueroa. 
Nalgúns intres, porén, traballouse de acordo coa militancia 
do PCE. Nestas angueiras destacaron os militantes comunistas 
Andrés Bilbao, José Feito García el Cubano, José Silva Torres, 
Carmen Dalmau Pan e a veterana demandadeira portuaria Te-
resa Novelle. E nas últimas fugas, coa rede xa moi debilitada, 
parece que tamén participou a antiga militancia do Transporte 
Marítimo confederal, maioritariamente estibadores, boteiros 
ou camareiros marítimos.

Como proba do estreito vencello do SIP coruñés coa malla 
que posibilitou as evasións levadas a cabo na contorna coruñe-
sa, velaí unha relación de directivos do Sindicato no período 
1933-1936 e os barcos nos que fuxiron ou tentaron saír: Ma-
nuel García Agruño (Mascota), Manuel Mourelle Lema (Sa-
grado Corazón de Jesús), César Palleiro Freire (Sagrado Corazón 
de Jesús), José Campos Lorenzo (secretario do Sindicato, fuga 
frustrada do boniteiro Explorador), Aquilino Parapar Franco 
(Explorador), José Gómez Roibal (Explorador), Alejandro Paz 

69 Ver causa 1091-37, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Mariña.
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(Explorador), Eladio García Rey (Mascota), Salustiano Rodrí-
guez Budiño (Mascota), Luis Otero López (Tiburón), José Ro-
dríguez Eiras (Constante Veiga nº 4), Antonio Barreiro Pérez 
(Constante Veiga nº 4), Luis Meirama Corral (estibador, fuga 
frustrada do Tres Hermanos), Francisco Lado (San Adrián den-
de Malpica; antes xa tentara fuxir sen éxito dende A Coruña), 
Emilio Agrafojo (Lourdes), José Santos Maneiro (implicado 
na Marcha de San Pedro), Manuel Figueroa (motora de nome 
descoñecido, que arribou a Brest en agosto de 1937), Manuel 
Roque Gantes (Conchita) e Julio Sanjurjo López (presidente do 
Sindicato, pequena embarcación a vela que chegou a Brest en 
setembro de 1937). 

Malia as continuas evasións e as caídas propiciadas pola in-
tensa vixilancia á que estaban sometidos os antigos cadros sin-
dicais, a rede continuou activa até o tramo final da contenda 
civil, mercé en boa medida ao sacrificio de Manuel Montes, que 
rexeitou marchar da Coruña para procurar mantela operativa, 
até que o seu agocho foi localizado pola Garda Civil a comezos 
do ano 1938, detido e posteriormente asasinado nunha «cheka» 
clandestina. O seu fillo Carlos, membro destacado das JJ.LL. e 
condutor dunha camioneta que levaba peixe dende o Muro a 
Madrid, compartiu a súa sorte. En abril de 1938 Galicia Libre, 
voceiro dos libertarios galegos en territorio leal, recollía a mala 
nova do asasinato dos Montes nun emotivo artigo no que Julio 
Sanjurjo (asinando co alcume de Anatalio) lembraba os catorce 
meses de persecución constante nos que conviviu cos falecidos, 
loitando polo triunfo das forzas populares e pola salvación de 
moitos militantes antifascistas.70

70 Galicia Libre, Madrid, 18/4/1938. As circunstancias da morte de Manuel Montes e do 
seu fillo Carlos fóronnos comunicadas polo historiador Eliseo Fernández, quen, á súa vez, 
as recolleu da familia daquel.
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Segundo o que coñecemos, os cometidos da rede coruñe-
sa foron: agachar os perseguidos; establecer a comunicación 
mediante enlaces; cotizar para manter os fuxidos; comprar car-
burante, vixiar ou adquirir pequenas embarcacións con que 
realizar as fugas, asegurar a complicidade dos tripulantes ou 
dalgún patrón...; por último, o ramo era a propia organización 
das saídas, acotío dende o propio Muro, o Muelle do Leste,  
O Portiño de San Pedro, as rampas das Xubias e O Pasaxe, ou 
abordando os barcos en plena boca da ría. Tampouco está des-
cartado que a devandita rede clandestina mantivese contactos 
con outros portos, tales como Vigo, Marín, Malpica ou Mera.

Tal e como dixemos, a persecución dos militantes que par-
ticiparon nestas actividades foi implacable e, como consecuen-
cia, uns perderían a vida fusilados ou asasinados de diversas 
maneiras (velaí, os devanditos Manuel e Carlos Montes, José 
Gómez Roibal, Aquilino Parapar, Alejandro Maneiro, Manuel 
Parga...), outros pasarían ben anos na cadea (os Cotexos, Alejan-
dro Paz, Juan Serrano Insua, Julio Sanjurjo, Manuel Moure-
lle...) e un feixe deles non tiveron máis remedio que enfilar a 
rota do exilio (Luis Chamorro Castro, José Sánchez Triñanes, 
Francisco Lado, Manuel Figueroa...).71

Cómpre lembrar, asemade, o decisivo papel das rapaciñas 
e das mulleres quer como enlaces, quer como responsables de 
agachar os perseguidos nos seus propios domicilios: velaí o 
exemplo de Manuel Roque Gantes, antigo delegado da Sección 
de Chaboleros do SIP coruñés, encanfurnado nunha casa da 
barriada de Santa Lucía, na que vivía a súa cuñada Consuelo 
Couceiro, operaria da fábrica téxtil La Primera Coruñesa; Gan-
tes púxose en contacto con José Moreno Torres para fuxir na 

71 Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006.
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gasolineira Conchita, mercé á súa irmá Victoria.72 Na mesma 
fuga, Luis Chamorro Castro conectou con moitos dos fuxidos 
a través dunha meniña.73 Poucos meses despois, albiscamos o 
labor de enlace dunha moza chamada Carmen Dalmau Pan 
na frustrada macro-evasión do Monte de San Pedro.74 Ade-
mais, algunhas mulleres, caso da antiga delegada da Sección 
de Empacadoras do SIP, Basilisa Álvarez González, moi coñe-
cida nos ambientes populares herculinos polo seu alcume de 
«A Corales», padeceron moitas penalidades e anos de cadea 
polo seu labor arriscado e solidario nestes cometidos. De feito, 
Basilisa distinguiuse dende os primeiros intres da contenda por 

72 Ver entrevista con Dolores Gantes Barreiro, filla de Manuel Gantes, A Coruña, 9/7/2002. 
O valente compromiso de Consuelo trouxo como consecuencia a súa detención, acompaña-
da pola malleira que recibiu o seu home e da que nunca máis puido se recuperar.
73 Ver causa 1477-37, declaracións do perruqueiro Julián Carballo.
74 Ver causa 362-37, serie A Coruña, Terra, Tribunal Militar Territorial IV.

Manuel Roque Gantes patroneando a traiñeira Velaí Vai na badía coruñesa en tempos 
da República. Foto cedida pola súa filla Dolores Gantes Barreiro.
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dar acubillo na súa casa da Atocha Baixa a coñecidos militantes 
confederais perseguidos, tal que o estibador Luis Chamorro ou 
a un dos fillos do difunto Xeneral Caridad Pita, antes das súas 
respectivas fugas por mar. Tamén moraron alí varios rapaces 
das JJ.LL., polo que foi delatada e debeu fuxir «in extremis» 
do seu domicilio en pleno asalto policial desenvolvido o 18 de 
xuño de 1937; posteriormente, Basilisa, que viviu máis dun 
ano de xeito moi precario co nome falso de Sofía Rodríguez, 
foi condenada a vinte anos de cárcere en novembro de 1938, 
acusada de participar na frustrada evasión da traiñeira Tres 
Hermanos.75 Non foi a única muller daquel castigado bairro 
coruñés en arriscarse deixando as súas moradas para reunións 
clandestinas naqueles días de ferro: en data indeterminada, o 
propio Montes debeu marchar a fume de carozo dunha da-
quelas humildes casopas (cuxas partes traseiras sempre daban 
a outras ruelas daquel dédalo proletario) cando, con outros 
compañeiros, foi sorprendido pola policía en plena xuntanza.76 

Tras as múltiples evasións acontecidas nos primeiros días 
do alzamento militar en diversos lugares da beiramar galega, as 
fugas aumentaron de vez até o inverno do ano 1937, cando a 
creba da fronte do Norte fixo máis perigosa a navegación polo 
Cantábrico e obrigou a percorridos máis longos. Tamén a ne-
gativa evolución da contenda para os antifascistas e a mingua 
da malla clandestina coruñesa, quer pola marcha progresiva 

75 No asalto resultou ferido e apresado Antonio Chamorro, irmán de Luis, mentres que 
outros tres compañeiros foron quen de zafar da persecución seguindo a Basilisa pola beira-
mar rochosa dos Pelamios; logo, Basilisa finxiu que morrera afogada naquela costa batida, 
para actuar na clandestinidade. Sobre a figura desta afouta militante anarcosindicalista, ver 
Chamorro, L., «Nuevas víctimas del fascismo en Galicia», Cartagena Nueva, 1/8/1937; ver 
tamén Pereira, D. e Fernández, E., «Unha achega á represión franquista contra as mulleres 
libertarias na Galiza», en Unión Libre. Cadernos de vida e culturas, nº 11, Ed. do Castro, 
Sada, 2006, e causa 861-37 e 566-38, Archivo Tribunal Militar IV, Coruña, Mariña.
76 Conversa con Luz Villaverde, A Coruña 17/10/2008. Foi a súa nai, Palmira Otero, quen 
lle contou este episodio. A familia vivía na rúa Marconi, situada na Atocha Alta, polo tanto 
coñecía ben o que pasaba naquel barrio.
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dos seus membros a territorio leal, quer polos efectos da repre-
sión (a morte de Manuel Montes debeu ser un duro golpe), 
influíron no descenso das fugas correndo o ano 1938, malia 
que mesmo continuaron a se producir, se ben de xeito residual, 
despois de finalizada a contenda. 

Canto aos lugares de destino, até outono de 1937 as fugas 
dirixíronse alternativamente tanto aos portos asturianos e vas-
cos en poder da República, coma aos portos do litoral atlántico 
francés e, ocasionalmente, da costa atlántica de Marrocos; non 
obstante, mesmo antes da caída da fronte do Norte, a vixilan-
cia da Armada facciosa en augas do Cantábrico aconsellou en 
moitas ocasións aos evadidos tomar inicialmente rumbos W/
/NW e a continuación enfilar N/NE, para zafar das abordaxes 
nacionalistas e poder arribar ás localidades costeiras bretoas, co 
porto de Brest como principal referente. A devandita opción 
será a única (as travesías a portos ingleses foron accidentais) a 
partir daquela data, xa que o total dominio dos franquistas no 
Cantábrico fixo moi arriscada a entrada en portos franceses 
situados máis ao sur de La Rochelle. Para rematar, cabe dicir 
que a maioría dos barcos implicados nas fugas dende os por-
tos de Vigo e A Coruña, eran vapores dedicados á pesca de 
altura, ben á pescada no Grand Sole, ben ao bonito en pleno 
Atlántico ou ao longo do Cantábrico, o que facilitaba tomar os 
rumbos acaídos para as evasións sen despertar de inicio moitas 
sospeitas. 

Resulta interesante constatar que o volume e o grao de 
eficacia das evasións reduciuse nas Rías Baixas verbo das do 
Norte. Puido ser polo fracaso da práctica totalidade das que se 
dirixiron a Portugal debido ao ríxido control da súa fronteira 
marítima por parte das autoridades lusitanas ou, a consecuen-
cia do anterior, pola maior distancia a percorrer por mares moi 
vixilados; tamén a inexistencia dunha organización semellante 
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á coruñesa, capaz de sustentar redes clandestinas de enverga-
dura, debeu influir. 

Respecto da actitude do Goberno portugués, a P.V.D.E., 
encargada da vixilancia marítima, tan só deixaba: 

...desembarcar em Portugal aos espanhois munidos de pasapor-
te concedido pelas autoridades nacionalistas, ou documentação 
referenciada por estas autoridades... E mesmo neste último 
caso, os Consulados de Portugal a que se dirijam os referidos es-
panhois devem pór visivelmente, a vermelho, «Bom para tran-
sitar em Portugal durante 48 horas após o desembarque».77

Cómpre apuntar que as evasións a Portugal tamén se le-
varon a cabo cruzando o río Miño cos botes anguleiros que, 
frecuentemente, utilizaban os contrabandistas. Malia a discre-
ción daquela frota negra de esguíos carochos, os resultados fo-
ron, en moitas ocasións, tráxicos, debido a que as autoridades 
portuguesas dedicaron unha atención especial á vixilancia do 
tramo final do Miño.78 Velaí a tentativa frustrada do secretario 
do Concello de Tomiño Francisco Rodríguez Otero, que fuxiu 
nun daqueles botes a Vilanova da Cerveira onde foi descu-
berto e entregado ás autoridades españolas, malia posuír do-
bre nacionalidade. Pouco despois, o 4 de outubro de 1936, 
Rodríguez Otero sería asasinado nos arredores de Mondariz.79 

77 Ver Brites Rosa, Eliana, «O papel da fronteira luso-galaica na questão dos refugiados da 
Guerra Civil de Espanha (1936-1939)», en Caderno Arraiano, Especial «Represión, Solida-
riedade e Resistencia Antifranquista», verán 2007. A autora atopou na documentación da 
Brigada Fiscal de Porto (1936-1938) algúns casos de entrada de refuxiados galegos por mar 
nos portos de Caminha, Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila Praia de Áncora, episodios dos 
que non temos máis referencias pero que ben puideron estar relacionados con algunhas das 
fugas individuais en pequenos botes, referenciadas na nota 576.
78 Brites Rosa, E., op. cit., 2007.
79 Rodríguez Gallardo, A., O ruído da morte. A represión franquista en Ponteareas (1936-1939), 
Ed. do Castro, Sada, 2006.
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Noutros episodios, as conclusións foron, porén, menos dra-
máticas, caso do farmacéutico tudense de ideario republicano 
Ulpiano Benito Piña, bo amigo dos infortunados médicos da-
quela localidade pontevedresa Darío Álvarez Limeses e Alejo 
Diz Jurado, que fixo a travesía do Miño e, unha vez en Por-
tugal, grazas ao apoio de cidadáns lusitanos solidarios, puido 
mercar un pequeno barco de pesca e trasladarse sen novidade 
a Francia. A Piña, que formara parte da Xunta de Defensa que 
enfrontou en Tui o golpe militar, confiscáranlle a farmacia e, 
non contentos con iso, os falanxistas procederon a impoñerlle 
unha astronómica multa de 500.000 pesetas (daquela época), 
que a súa familia non tivo outra que aboar. Tempo despois, Ul-
piano e parte dos seus achegados puideron refuxiarse en Cuba, 
país onde xa estivera emigrado.80

Sobre a (hipotética) ausencia de redes clandestinas de eva-
sión nas Rías Baixas, non debemos esquecer a brutal represión 
recibida nos seis meses posteriores ao golpe polas organizacións 
mariñeiras de Vigo, Moaña e Cangas, que ficaron privadas de-
contado da gran maioría daqueles cadros militantes que puide-
ran garantir algún tipo de actividade resistente. Non obstante, 
é pertinente considerar que, pola contra, o porto de Vigo co-
ñeceu numerosas desercións de pescadores enrolados nas pa-
rellas do Grand Sole, con ocasión das súas arribadas ao porto 
galés de Milford Haven ou ao irlandés de Bantry. Non hai que 
desbotar, por último, certo exceso de confianza nalgunhas au-
toridades republicanas daquelas vilas mariñeiras do Morrazo 
ou da Guarda, actitude que, logo, tería tráxicas consecuencias. 
Vexamos o que aconteceu en Cangas, segundo o testemuño de 
Dolores Rodal Blanco, filla de José Rodal Lanzós e de Dolores 

80 Conversa co seu fillo Luis H. Piña Castiñeira, Vigo, 16/5/2009.
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Blanco, directivos da Alianza Marinera e de La Reivindicadora, 
respectivamente: 

O 21 comezaron a meter xente nunhas bodegas que había no 
cuartel. Estabamos facendo a comida e papá tardaba, tardaba... 
ata que soubemos que o prenderan. Metérono aí, na Casa do 
Mar que era o Instituto Mariñeiro. Os primeiros días aquí non 
houbo nada, a Xestora entregouse. Meu pai era concellerio pola 
Alianza. Prenderon máis de 40 persoas. Daquela os barcos esta-
ban preparados e cheos de gasóleo para ir ao bonito, papá dicíalle 
ao alcalde, que era de Santiago, Jorge Echeverri, «¿non che di-
cía eu que nos escaparamos, que íamos a Portugal nos barcos?» 
e dicíalle Echeverri, «¿pero porqué? ¿non nos entregamos? ¿non 
levantaron acta no concello?», «¿pero tí ¿non sabes quen é esta 
xente?’»– dicía papá.81

Volvendo á Coruña, detectamos outras modalidades de 
evasión por mar consistentes no embarque de persoas escapa-
das en mercantes ou petroleiros de bandeira inglesa e norue-
guesa, así como en transatlánticos en ruta para América, algo 
que así mesmo pareceu levarse a cabo noutros portos galegos 
de xeito máis ou menos organizado.82 De feito, sabemos da 
fuxida de cidadáns perseguidos polos falanxistas nos paquebo-
tes que recalaban en Vilagarcía ou Vigo, caso dos irmáns Seve-
rino e Sabino Bugallo Valiñas e Benigno Simal Penelas, veciños 

81 Entrevista coa Sra. Dolores Rodal Blanco, revista Andaina, nº 45, outono 2006. Polo que 
sabemos, noutras vilas como Moaña, A Guarda ou Ribeira, aconteceu algo semellante.
82 Ver causa 566-38, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. No sumario figura un, para nós, 
descoñecido Ramón Vázquez como factotum dos embarques en barcos mercantes, que lem-
bran o xeito de actuar dos Comités Pro-presos confederais antes da contenda civil. Sobre 
esta temática, ver Pereira, D., op. cit., 1998 e Pereira, D., «A retagarda necesaria. Ecos das 
relacións entre os anarquistas galegos e arxentinos, co galego Soto ao lonxe», en Boletín del 
Centro de Investigación Ramón Suárez Picallo, nº 1, agosto de 2008, Federación de Socieda-
des Gallegas de la República Argentina, Bos Aires, 2008.
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do Concello de Cerdedo, que naquel verán de 1936 chegaron 
a Cuba e Arxentina, respectivamente, tras embarcar de xeito 
clandestino no porto arousán. A reiteración destas prácticas 
fóra do control das autoridades franquistas, obrigou o Coman-
dante Militar de Vigo a emitir unha orde:

conminando con las mas severas penas a todos aquellos que 
encubran o embarquen a todas las personas que por sus ante-
cedentes, actuación o situación les es negado por la Autoridad 
Militar el permiso correspondiente.83

Aquel imperativo, convenientemente espallado pola pren-
sa local, aludía a consignatarios, armadores de buques, capi-
táns, patróns e donos de embarcacións auxiliares españois ou 
estranxeiros, aos que se ameazaba con aplicarlles o Bando de 
Guerra no caso de estaren implicados nas evasións, quer por 
acción, quer por omisión.

Noutra orde de cousas, cabe sinalar que os mariñeiros gale-
gos radicados en Asturias ou no País Vasco tamén tiveron pro-
tagonismo en diversas evasións levadas a cabo dende os portos 
de Xixón e Pasaia unha vez que os franquistas dominaron es-
tas zonas. Así, o bou artillado da Armada franquista Virgen del 
Carmen (antigo Guimerá), abandonou a compaña dos outros 
cinco bous operativos na súa base de Pasai San Pedro o 6 de 
decembro de 1936 para dirixirse a Bilbo, tras sublevarse con-
tra o seu comandante a tripulación liderada polos cabos José 
Seoane Cortés e Gerardo Rico López, aquel veciño de Ribeira 
e este último natural de Ferrol, axudados polo mariñeiro ribei-
rán José Santiago Pérez; por pouco tempo, o barco integraríase 
na Mariña Auxiliar de Euskadi baixo a denominación de Do-

83 Ver El Pueblo Gallego, 21/8/1936.



— 398 —

nostia.84 Aquilo tivo unha enorme repercusión no Bilbo repu-
blicano, sendo recibidos os protagonistas da fuga polo propio 
lehendakari Aguirre, quen agasallou a Seoane co galano dunha 
«pistolita toda niquelada con el puño de nácar y de calibre 7,65 
con dos peines completos de balas».85

Un ano despois, correndo o mes de xaneiro de 1938, o va-
por Mary Elen, que fora requisado pola Armada franquista en 
Xixón, era sorprendido polo acoirazado Cervera cando os seus 
dez tripulantes (a metade deles galegos) tentaban fuxir con el a 
Francia ou a Irlanda. Por este motivo e nun Consello de Gue-
rra celebrado no transcurso daquel ano, foi condenado a morte 
Alfredo López Rodríguez, antigo afiliado ao Sindicato de In-
dustria Pesquera de Cariño e noutrora implicado na evasión do 
vapor boniteiro Ramón Galdo dende Espasante; a sentenza foi 
executada o 12 de xullo de 1938 na Punta do Martelo do Ar-
senal de Ferrol. Por aqueles mesmos días ao seu irmán Manuel, 
tamén relacionado co episodio do Ramón Galdo, conmutáran-
lle a pena capital pola de cadea perpetua, logo de ser xulgado 
por un tribunal militar tras o fracaso doutra tentativa de fuga 
dende aquel mesmo porto ástur, agora a bordo do pesqueiro 
Gaviota.86 

Mesmo no Mediterráneo houbo presenza galega no éxodo 
por mar acontecido, quer coa caída de Catalunya, quer nos 
derradeiros días da República no Levante. Xa a piques de en-
trar os franquistas en Barcelona, unha flotilla de tres lanchas 
torpedeiras da Armada republicana, que chegaran había pouco 

84 Pardo San Gil, J., op. cit., 1998. Ver tamén, interrogatorio realizado aos tres fuxitivos por 
parte de Joaquín de Eguía, Jefe de la Sección de Marina de Guerra del Gobierno de Euizka-
di, reproducido na páxina web www.marinavasca.eu/es.
85 Ver Seoane Cortés, J., «Fragmentos episódicos de una sangrienta contienda», 60 folios 
mecanografados, citado por Fernández Díaz, V., El exilio de los marinos republicanos, Publi-
cacións Universitat de Valencia, 2009. 
86 Causas 159-36 e 96-38, Archivo Tribunal Militar IV, Ferrol/Asturias, Mariña. Ver, tamén, 
entrevista coa neta de Alfredo López Rodríguez Pixín, Carmen Loureiro, datada o 13/8/2009.
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dende Cartagena, enfilou o rumbo da costa francesa para arri-
bar á localidade francesa de Port Vendres. O seu comandante 
non era outro que o devandito José Seoane Cortés, que puide-
ra zafar da caída da fronte do Norte ano e medio antes. Canda 
el, unha chea de mariñeiros con apelidos galaicos: José Hermo 
Pérez e Vicente Criado Gabeiras, patróns das torpedeiras nº 21 
e nº 31, respectivamente, o mariñeiro torpedista Robustiano 
Aneiros Permuy, o mariñeiro Lucas Amil Mosquera, o cabo 
electricista Lago, etc. Todos eles inaugurarían, aos poucos, o 
desolado campo de concentración de Argelès-sur-Mer, situado 
a pouca distancia en plena beiramar.87

Canto a Levante, coñecemos un abraiante episodio pro-
tagonizado en plena desfeita republicana por dous mariñeiros 
de Cariño, antigos integrantes do SIP daquela vila: a piques 
de entrar as tropas italianas no recinto portuario de Alacant,  
a fins de marzo de 1939, Ángel Rodríguez Leira, alcuñado San 
Roque, e Antonio Yáñez deron en vogar dende aquel porto até 
Alger, onde chegaron tras unha travesía que durou dez días  
a bordo dunha pequena embarcación, alimentados apenas 
por un pouco pan e un saco de laranxas.88 De calquera xeito, 
faltaría información do acontecido en Andalucía, posto que  
36 parellas de Vigo-Bouzas traballaron en Cádiz e Huelva en-
tre 1937 e 1938, e alí tamén puideron producirse fugas en 
dirección ao Marrocos francés protagonizadas polos seus tri-
pulantes.

87 Seoane, logo dun tempiño en Argelès, recalará no campo de concentración de Saint-
-Cyprien, onde será recrutado para actuar cos servizos de espionaxe francés e británico xunto 
cun feixe de mariños da Armada republicana, procedentes dos campos de concentración de 
Túnez. Un dos seus proxectos era afundir un barco alemán que, fondeado fronte a Moaña, 
servía (con toda a permisibilidade das autoridades franquistas) de intendencia aos subma-
rinos nazis naquel comezo da II Guerra Mundial. A rendición de Francia, a sinatura do 
armisticio con Alemaña e a formación do réxime de Vichy botaron polo chan os plans do 
grupo en cuestión. Fernández Díaz, V., op. cit., 2009.
88 Pita, J., op. cit., 1995.
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As fugas por mar: metodoloxía e traxedia
Deixando fóra o control de contadas unidades da Armada 

por parte das súas dotacións, logo dun primeiro intre no que, 
como consecuencia da rápida vitoria pola forza dos sublevados, 
houbo unha enxurrada de fugas máis ou menos improvisadas 
(algunhas tan só en grao de tentativa) dende múltiples portos 
da nosa beiramar caso da Coruña,89 Vigo-Bouzas (nunha de-
las acertou a fuxir a Francia o dirixente do SIP Mar y Tierra 
Santiago Guisande), Palmeira, Corrubedo, Marín, Camariñas, 
San Cibrao, Ribadeo, Muros, A Pobra, Cariño, Ribeira, Riba-
deo, etc., deuse paso á actuación ben de mallas organizadas, 
ben a algún tipo de planeamento clandestino para organizar as 
evasións por mar, nun ambiente represivo que podía carrexar 
consecuencias mortais. 

Pero antes cómpre falar da evasión protagonizada en Ca-
riño o 23 de xullo de 1936 polos fuxidos do Arkale, debido ás 
notables repercusións que tivo en territorio francés. O asun-
to foi que o boniteiro cariñense, arribado a Saint Nazaire tras 
trinta e seis horas de navegación, levaba nas súas adegas 2.500 
quilos daquel peixe e, ao chegar, parte da mercadoría foi doada 
polos evadidos ao Hospital-Hospicio de Saint Nazaire e outra 
parte aos seus camaradas do Comité da folga que mantiñan 
dende o 26 de xuño os traballadores empregados nos estaleiros 
daquela localidade, que lles devolveron o favor correndo co seu 
sustento nos primeiros días de estancia. A boa acollida dos eva-
didos do Arkale por parte da veciñanza e das autoridades locais 

89 Na capital coruñesa, onde detectamos unha fuga por mar no día 21 de xullo cando aínda 
se loitaba nas rúas, as evasións puideron ser moitas máis de non ser pola aparición esa mesma 
xornada do gardacostas Xauen na boca da ría, con instrucións de impedir a saída da frota 
pesqueira. Logo, como é sabido, a tripulación do Xauen rebelouse e acordou dirixir o barco a 
Málaga, para incorporarse á frota republicana. Ao cabo, o gardacostas foi afundido no porto 
malagueño para que non caese nas mans dos franquistas, cando estes entraron na cidade en 
febreiro de 1937.



— 401 —

de Saint Nazaire, amosouse tamén no feito da intervención 
do Socorro Rojo Internacional, que subministrou colchonetas 
para durmir no barco, mentres que a municipalidade tomou 
con posterioridade ao seu cargo a alimentación, mediante as 
chamadas soupes populaires, e o aloxamento nuns locais do con-
cello desafectados. 

Daquela, os tripulantes do Arkale presionaron para vol-
tar decontado a territorio leal e así poder incorporarse á loita 
antifascista: mesmo o confederal José Suárez Hermida des-
prazouse a París sen permiso, co que provocou o enfado da 
Sous-Prefecture de Saint Nazaire, coa intención de convencer 
ao embaixador español de que librase os fondos precisos para 
efectuar de xeito inmediato a viaxe até a fronteira de Hendaia- 
-Irún. Isto levouse a cabo o 1 de agosto, pero os días anteriores 
tivo lugar en Saint Nazaire unha xuntanza extraordinaria da 
sección local do partido socialista SFIO, na que o presidente 
da Federación coruñesa do PSOE Marcial Fernández fixo unha 
exposición da situación en España, e un mitin de solidarie-
dade cos refuxiados españois organizado o día 31 de xullo no 
Théâtre de l’Athénée polo SRI. No comicio, ben publicitado na 
prensa local, interviñeron xunto varios representantes daquel 
organismo o propio Marcial Fernández a carón do secretario 
do SIP de Cariño, o citado Suárez Hermida, e recadáronse 
300 francos para os antifascistas galegos. Ao día seguinte, tal e 
como se apuntou denantes, a maioría dos evadidos chegaban 
a Hendaia, para, deseguido, cruzar a fronteira e integrarse nas 
milicias vascas que tentaban contener en Irún os requetés do 
general Mola, que avanzaban dende Navarra.90

90 Ver Pita, J., op. cit., 1995. Sobre a solidariedade do SRI, do SFIO, do Syndicat des Ouvriers 
Métallurgistes de Nantes et Región, ou a colaboración do Concello cos evadidos, ver oficio 
enviado polo prefecto de La Loire-Inférieure ao ministro do Interior, datado o 28/7/1936 e 
depositado nos Archives Departamentales de la Loire-Atlantique, Nantes, Fonds Prefecture, 
Police generales, Caixa 1M art 648, relativo á estancia dos refuxiados do boniteiro Arkale 
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En Saint Nazaire ficaron por un tempiño, non obstante, 
un patrón, catro mariñeiros, dous fogueiros e un maquinista 
dispostos a levar o barco para un porto do territorio leal á Re-
pública. De feito, Marcial Fernández fixo xestións en Irún para 
que a Fronte Popular daquela localidade reclamase o retorno 
da embarcación, pedíndolle as máximas facilidades ao Front 
Populaire de Saint Nazaire en razón da posición pro-golpista 
do seu armador en Cariño. Velaí o texto da carta enviada polo 
socialista ferrolán aos camaradas da Front Populaire de Saint 
Nazaire:

Front Populaire Français
Saint Nazaire.

Queridos camaradas:
Nestes intres difíciles é máis que suficinte unha simple pre-
sentación do noso camarada Marcial Fernández do Partido 
Socialista acompañado por outros camaradas.
Eles daranvos detalles precisos dos motivos da súa viaxe á vosa. 
Estamos convencidos de que lles axudaredes e lles facilitaredes os 
medios indispensables en relación co abastecemento de carbón e 
outros combustibles ademais da manutención, para facer retor-
nar o barco ARKALE até Pasaxes.

na cidade de Nantes; tamén o xornal socialista Le Populaire (Nantes), dos días 29/7/1936, 
31/7/1936 e 2/8/1936. Pódese consultar así mesmo o oficio do viceconsulado de España 
en Saint Nazaire dirixido ao cónsul español en Nantes, datado o 8/8/1936. Debemos esta 
última documentación á amabilidade do noso amigo Fabien Garrido, residente en París 
malia ter os seus antecedentes familiares no Grove. Os documentos en cuestión, procedentes 
do antigo Consulado de España en Nantes, foron recuperados nun anticuario por Carlos 
Fernández, fillo do mariñeiro grovense José Ángel Fernández Meis radicado naquela locali-
dade francesa e do que xa temos noticia. Carlos enviou posteriormente os documentos ao 
Archivo Histórico Nacional sito en Madrid, onde están depositados. Agradecemos a Fabien 
e a Carlos a súa xenerosidade e a oportunidade de utilizar a devandita documentación. 
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Inútil dicirvos que as nosas organizacións son garantes deste 
asunto. Non vos solicitamos, polo momento, outra cousa que 
evitar todo inconveniente e retraso inútiles. Grazas, queridos 
camaradas, estamos listos a cantar o himno da nosa vitoria, 
que é así mesmo a vosa.

Irún, 4 de agosto de 193691

(Hai dous carimbos; un do Comité Executivo da UGT, 
Federación de Sociedades Obreras de Irún, e outro da Federa-
ción Nacional de Industria Ferroviaria, Sección Norte, Subsec-
ción Irún, da CNT).

A saída do barco con rumbo a Pasaia tivo lugar o 12 de 
agosto, tras aprovisionarse de víveres e carburante sufragados 
polas organizacións sindicais de Saint Nazaire, e ser despedida a 
reducida dotación do Arkale no peirao de La Vieille-Entrée por 
diversos representantes da Fronte Popular, entre eles Vinçon, 
secretario da Federación departamental do Partido Socialista; 
Guitton, secretario da sección local de Saint Nazaire; Le Tallec, 
conselleiro municipal...92

Como xa quedou apuntado no apartado dedicado a Trin-
txerpe, Marcial Fernández exerceu de correspondente do xor-
nal Le Populaire, enviando quince artigos ilustrados con foto-
grafías dende a fronte de Erlaitz e dende as Penas de Aia, no 
período comprendido entre o 7 de agosto e o 2 de setembro, 
mesmo a piques de entrar as tropas de Beorlegui en Irún. Na-
queles escritos cheos da exaltación e o dramatismo do momen-
to, o mestre ferrolán pasou revista á frivolidade con que se vi-

91 Tradución do francés do rapport da Sous-Prefecture de Saint Nazaire dirixido o 12 de 
agosto de 1936 a Monsieur le Prefect du Loire Inferieure. Fonds Prefecture, Police generales, 
Caixa 4 M art. 989, Archives Départamentales de Loire-Atlantique, Nantes.
92 Le Populaire, Nantes, 13/8/1936.
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vía entre os veraneantes de Hendaia a traxedia que se estaba a 
producir na outra beira do Bidasoa, deu conta da presenza dos 
mariñeiros galaicos de Trintxerpe, tanto nos combates urbanos 
desenvolvidos en Donostia coma naqueles penedos fronteiri-
zos, e gabou a resistencia encarnizada en Irún dos milicianos 
desprovistos de munición fronte a ofensiva facciosa. Coñecida 
a caída da vila guipuscoana, o periódico bretón rotulou a súa 
primeira páxina cun dramático «Le Silence», que daba conta 
da interrupción das crónicas e do paradoiro descoñecido de 
Marcial Fernández, reclamándose do seu compromiso demo-
crático: 

...En todo caso, morto ou vivo, o noso amigo e colaborador 
deixará para nós –nesta casa consagrada á democracia pase o 
que pase– unha lembranza e un exemplo.93

 
De calquera xeito, a presenza dos evadidos do Arkale seme-

lla ter ocasionado un firme posicionamento dos traballadores 
organizados de Saint Nazaire e Nantes a prol dos que no Es-
tado español loitaban contra os fascistas; velaí, por exemplo, 
a nota publicada na prensa local polos colectivos operarios de 
Nantes mediado o mes de agosto:

Unión Local dos Sindicatos Obreiros de Nantes
A comisión executiva da Unión Local de Nantes, reunida o 
martes 11 de agosto:
Dirixe a expresión da súa admiración aos camaradas españois 
en loita polas súas liberdades;

93 Traducido de Le Populaire, 10/9/1936. É sabido que Marcial Fernández sobreviviu, che-
gando a exercer como director do Corpo de Carabineiros en territorio leal.
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Fai un chamamento a todos os traballadores nanteses coa fi-
nalidade de soster de maneira efectiva os valentes loitadores 
de España; 
Decide facer un primeiro xiro de 1 000 francos e facer circu-
lar polas fábricas e estaleiros listas de subscrición.
A solidariedade efectiva dos obreiros nanteses sempre é firme; 
tamén será firme mañá e permitirá ao pobo español vencer o 
fascismo, responsable da Guerra Civil.
Dirixir os fondos ao camarada Goudy, secretario da Unión 
Local de sindicatos, Bolsa de Traballo.94

 
No avance do verán, a campaña de propaganda das orga-

nizacións de esquerda de Nantes e Saint Nazaire continuaba 
estreitamente vixiada por unhas autoridades francesas dabon-
do suspicaces coa República española, tal e como o deixaba en-
trever un informe presentado polo prefecto da Loire-Inferieure 
ao ministro de Interior galo:

Dende hai algunhas semanas, a sección da CGT da rexión 
de Nantes fai unha activa propaganda a prol do pobo espa-
ñol. Fixéronse enquisas e circulan listaxes de subscrición nas 
fábricas e estaleiros, e as sumas recollidas están destinadas 
principalmente a abastecer de víveres e material sanitario ás 
milicias españolas e organizar o envío a Francia de rapaces da 
península que perderon a súa familia. 
Pola súa banda, o partido SFIO de Nantes fixo un chama-
mento a todos os seus adherentes, coa finalidade de obter sumas 
importantes para axudar a un pobo duramente castigado polos 
acontecementos actuais, e a totalidade dos fondos foron ingre-
sados directamente na caixa da CGT. Os informes recollidos en 

94 Nota traducida do francés e publicada no xornal Le Populaire, 12/8/1936.
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diversas fontes permiten crer que as subscricións son debedoras 
á iniciativa das agrupacións locais e que o Consulado de Espa-
ña en Nantes non se ocupa en absoluto desta cuestión...95

Voltando a Galicia e continuando co xa exposto no ca-
pítulo anterior respecto das mallas clandestinas, cómpre facer 
referencia agora á somera metodoloxía previa das fugas por 
mar. De acordo coas informacións subministradas polos diver-
sos sumarios xudiciais incoados tras as evasións, o historiador 
Eliseo Fernández sinalou: 

...a participación nunha destas fuxidas incluía na maior par-
te dos casos dous tipos de contactos previos: unha primeira 
toma de contacto que poderíamos denominar de «tanteo», na 
que se lle preguntaba ás persoas agachadas e aos seus enlaces 
se poderían estar interesados en marchar fóra da Galiza en 
caso de que existira esa posibilidade; caso de que esa resposta 
fora afirmativa, producíase un segundo contacto, unhas horas 
antes da fuxida, no que se lle daban os datos concretos do 
embarque.
Estas precaucións estaban dirixidas a evitar que os prepara-
tivos puideran verse frustrados por algunha indiscreción das 
persoas implicadas...96

Algunhas das fugas pioneiras artelladas na Coruña pola 
rede sustentada na militancia anarcosindicalista, foron moi es-
pectaculares e representaron un notorio éxito para a resistencia 
antifascista.97 As primeiras sementes do devandito traballo na 

95 Tradución do francés do Informe datado o 26/8/1936. Fonds Prefecture, Police generales, 
Caixa 4 M art. 990, Archives Départamentales de Loire-Atlantique, Nantes.
96 Ver Fernández, Eliseo (ed.), op. cit., 2009.
97 Hai unha descrición das distintas fugas por mar en Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 
2006, polo que aquí non repetiremos os detalles de moitas delas.
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clandestinidade deron froito na fuxida da Coruña do vapor 
boniteiro da matrícula de Candás Sagrado Corazón de Jesús no 
outono de 1936.98 Había tempo que un dos seus tripulantes, o 
mariñeiro de Bueu Antonio Outerelo Pereira, contactara cun 
grupo de militantes das Juventudes Libertarias e da CNT, aga-
chados na cidade; o plan era que nunha recalada do barco no pei-
rao do leste, cando as máquinas aínda non se apagaran, Outerelo 
puxese en marcha a malla de contactos do Despertar Marítimo, 
para avisar ao maior número posible de xente perseguida. E así 
sucedeu na noite do día 4 de outubro de 1936; pouco tempo 
despois de saír a tripulación, subiron a bordo dezaseis persoas 
que apagaron as luces da embarcación e se fixeron ao mar. Aín-
da preto da Coruña sufriron unha pequena avaría no motor, 
mais superado este susto inicial, os fuxidos tiveron unha boa 
travesía, con tempo mesmo para coller medio cento de bonitos 
cos que arribaron a Xixón dous días despois.99 Entre os fuxidos, 
a maior parte deles mariñeiros anarcosindicalistas, estaban os 
xa referidos Manuel Mourelle Lema e César Palleiro, así como 
o follalateiro Argimiro Seijas Díaz, coñecido directivo do Cen-
tro de Estudios Sociales Resplandor en el Abismo que estivera 
situado no arrabalde coruñés da Silva. 

Outra fuga que tivo gran repercusión, foi a da gasolineira 
Conchita que entrou en Xixón o 7 de xaneiro de 1937 pro-
cedente do embarcadoiro do Pasaxe, tras botar máis de dous 
días de navegación e ficar á deriva por unha avaría. Nunha 
operación na que a participación dos Montes pai e fillo se deixa 
albiscar, Asdrúbal Álvarez Galindo, coñecido exportador de 
peixe que fora alicerce do fenecido Sindicato de la Industria 
del Transporte cenetista, acompañado por un antigo cobrador 

98 Galicia Libre, Madrid, 20/1/1938. 
99 Causas 84-36 e 1320-37, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Ver tamén «El Comercio», 
Xixón, 8/10/1936.
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da Fábrica de Gas chamado Maximino Zás, compraron unha 
pequena embarcación de servizo de porto coa que fuxiron xun-
to cunha vintena de cadros da Federación Local Obrera da 
CNT coruñesa e dalgún coñecido militante comunista, caso 
do veciño da Corbeira-Vilaboa Eladio Freire García, antigo te-
nente de alcalde do Concello de Culleredo durante a Fronte 
Popular. Entre os confederais evadidos estaban José Moreno 
Torres, o perruqueiro e outrora tesoureiro do Comité da CRG 
Julián Carballo, o cervexeiro e antigo responsable da Tipogra-
fía Obrera José Prego (que estivera agachado no zulo cons-
truído no domicilio de Manuel Montes), o panadeiro Moisés 
Erguido, o ex dirixente agrario de San Pedro de Nós Emilio 
Novás, o citado Manuel Roque Gantes, o que fora delegado do 
Sindicato del Transporte Marítimo Antonio Suárez, o serrador 
portugués residente en cabo Vilán Joaquim Carlos Riveiro, o 
antigo cadro do Sindicato de Cajonistas y Aserradores, inte-
grante así mesmo do último Comité da CRG, Adolfo Bregua e 
o referido Luis Chamorro, destacado militante tanto do Trans-
porte Marítimo como da FAI herculina; a maioría, incorpo-
rouse decontado ao recentemente conformado Batallón 219 
de Asturias, alcumado Galicia.100 Cabe dicir que, durante o 
traxecto, os fugados mudaron o nome da embarcación polo de 
La Libertaria, acaída expresión do ideario imperante naquela 
improvisada tripulación.

Noutras ocasións, as evasións remataban en traxedia, caso 
da coñecida como Marcha de San Pedro, frustrada na noite 
do 3 de marzo de 1937 na contorna do Portiño e do Monte 
San Pedro, lugares dos arrabaldes da capital herculina sitos na 
parroquia de San Pedro de Visma. Daquela, e a instancias das 
redes clandestinas confederais e do PCE, estiveron implicadas 

100 Ver Avance, Xixón, 8/1/1937; CNT Asturias, Xixón, 8/1/1937 e Galicia Libre, Madrid, 
31/8/1938. 
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entre oitenta e cento quince persoas de todas as ideoloxías, que 
pretenderon abordar mediante pequenas bucetas unha parella 
de arrastre composta polos vapores Generoso Linares e José Li-
nares; estes, deberían agardar no mar por fóra das illas de San 
Pedro tras ser controlados por varios asaltantes, introducidos 
previamente nos barcos coa complicidade dalgúns mariñeiros. 
A maioría deles, asaltantes e tripulantes, eran antigos membros 
do Despertar Marítimo, caso dos fogueiros José e Secundino 
Rodríguez Eiras, Ricardo Parrondo Ortega e Santos Maneiro, 
do engraxador valenciano Vicente Oliver e do mariñeiro co-
ruñés Juan Serrano Insua, aos que habería que engadir o car-
pinteiro-estibador natural de Vilaxoán, Luis Costa García, que 
estaba agachado dende a Fronte Popular na Coruña.101

101 Luis Costa debeu fuxir da súa localidade natal logo dun enfrontamento no porto de Vila-
garcía, no que resultou morto un rebentafolgas. Na Coruña tomou o nome de Juan García 
Durán, identidade pola que sería moi coñecido en diante debido á súa ricaz traxectoria como 

Xaneiro de 1937: anarcosindicalistas coruñeses fuxidos en La Libertaria na cidade 
de Xixón. O segundo pola dereita, sentado, é José Moreno Torres. Foto cedida por 
Miguel Cuervo.
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Pero as cousas reviráronse de vez cando algúns dos parti-
cipantes ficaron descubertos de xeito fortuíto e a xente con-
centrada no pequeno peirao do Portiño, contra a cetaria de 
Lamigueiro, foi cercada pola Garda Civil á que se sumaron os 
soldados da batería de costa alí existente; daquela, non houbo 
outra que fuxir dos disparos da forza gabeando monte arriba 
entre rochas e toxeiras, ou procurar a costa de Bens, quer a 
nado, quer nalgunha buceta que xa estivese preparada. Para 
completar o cadro, algunhas filtracións tamén desaconsellaron 
a operación de embarque clandestino nos vapores. 

Como consecuencia, vinte e sete dos fugados foron de-
tidos e posteriormente procesados en Consello de Guerra; 
ademais, tres, cando menos, afogaron: estes resultaron ser os 
coñecidos cadros cenetistas Germán Pazos Maceira, do Sindi-
cato da Construción herculino, e o seu correlixionario Emilio 
Rodríguez Doldán Xanetas, do Sindicato de Empleados Muni-
cipales, amais do veciño do Burgo Manuel Doldán Don. Me-
ses despois, o 9 de outubro daquel mesmo ano, dezaseis dos 
apresados no Porto de San Pedro serían pasados polas armas 
no recinto militar de Punta Herminia, preto da Torre de Hér-
cules, polo delito de rebelión militar; cinco deles eran rapaces 
menores de vinte e un anos: os fusilados, pertencentes á CNT, 
a Unión Tabacalera, ás JJ.LL., ás JJ.SS., ao PSOE e ao PCE, fo-
ron Salvador Mateo Domingo Lliso, Manuel Bergantiños Pos-
se, Manuel Baldomir Vázquez, Antonio Vidal González, Luis 
Lafuente Naveira, Antonio Lorenzo García, José Rodríguez 
Serantes, Federico Rivadulla Rivero, Manuel Tellado Villar, 
Ramón Díaz Valeiro, Ramón González Canosa, José García 

militante confederal e como investigador. Costa foi un dos que se introduciu clandestina-
mente nos bous e relatou polo miúdo o terrible episodio de San Pedro no seu libro Por la 
libertad. Como se lucha en España, editado pola CNT de México no ano 1956, e do que existe 
tradución ao galego feita por A Nosa Terra no ano 2001. Pódese consultar o seu intenso 
roteiro vital en Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006.
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Vázquez, Alejandro Dopico Saleta, Francisco Díaz Moreno e 
Ramiro Fontenla Andújar. Un deles, o redeiro comunista Sal-
vador Mateo Domingo Lliso, fora denunciado polo seu propio 
patrón, o armador, exportador e fabricante de salgadura da Pa-
lloza Anselmo Cea García, que actuou como testemuña de car-
go no seu xuízo. Dos restantes procesados, dez foron condena-
dos a cadea perpetua e outros dous a quince anos de prisión.102

A dureza desmedida da represión, focalizada en persoas 
moi novas ou pouco relevantes do obreirismo e as esquerdas 
herculinas, parece que tiña por obxectivo un «escarmiento 
ejemplar» por parte das autoridades golpistas, que enviarían 
unha pavorosa mensaxe á cidadanía para que a enxurrada de 
evasións por mar finalizase baixo pena das tráxicas consecuen-
cias xa relatadas. 

A pesar da desfeita, a rede continuou a funcionar blindada 
tanto de caídas producidas na propia estrutura,103 como das in-
filtracións sufridas noutras mallas clandestinas vinculadas a di-
versas instancias da CNT herculina.104 As fugas na contorna co-
ruñesa continuaron, pois, até fins de 1938 (catorce tentativas, 

102 Con posterioridade aos feitos do Porto de San Pedro, foron apresados o antigo membro do 
Comité da CRG José Antonio Boedo Núñez e o que fora presidente do Sindicato de Camareros 
(CNT) Enrique González Mathe, acusados de participar na fuga: o primeiro foi executado o 11 
de setembro de 1937 e ao segundo foille conmutada a pena de morte pola reclusión perpetua. 
Por último, un dos condenados á pena perpetua, o cenetista Manuel Parga Suárez, morreu de 
tuberculose na cadea herculina. Ver causa 362-37, serie Coruña, Terra, Archivo Tribunal Mili-
tar Territorial IV. Unha descrición detallada desta evasión atópase na publicación denominada 
Gaceta d’O Portiño, editada en marzo de 2008 pola Comisión pola Recuperación da Memoria 
Histórica da Coruña e no libro colectivo impulsado pola devandita asociación titulado A fuxi-
da do Portiño. Historia, memoria e vítimas, Eliseo Fernández (ed.), A Nosa Terra, Vigo, 2009. 
A maiores, a referida Comisión erixiu en abril de 2008 un monumento conmemorativo deste 
tráxico episodio naquel lugar, coñecido popularmente polo Portiño ou a Seavella.
103 Velaí a acontecida o 1 de xullo daquel ano, na que foron detidos os antecitados Luis 
Costa García e Secundino Rodríguez Eiras, xunto cun metalúrxico cenetista chamado Lino 
Carrión Castilla. Ver García Durán, J., op. cit., 2001.
104 Referímonos ao coñecido caso Brandariz, que provocou non poucas mortes e múltiples 
detencións. Para esta temática, ver Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006 e Grandío 
Seoane, E., op. cit., 2001.
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algunhas delas frustradas, 
nada menos), nunha de-
mostración de enteireza e 
valentía daquela militancia 
libertaria que aínda hoxe 
nos provoca arreguizos. 
Poucos meses despois dos 
episodios do Portiño, xa 
foi moi rechamante a arri-
bada ao porto de Brest dun 
bou da frota de Bouzas que 
tiña A Coruña como base 
de pesca; daquela, o Cons-
tante Veiga nº 4 entrou 
naquel porto bretón coa 
bandeira republicana no 
mastro, tras ser abordado 
o 3 de xuño de 1937 por 

unha gamela con varios fuxitivos a bordo na altura da boia do 
Pedrido, grazas á complicidade de varios dos seus tripulantes 
que reduciron a velocidade do pesqueiro. Os evadidos resul-
taron ser o devandito José Rodríguez Eiras Cotexo, Francisco 
Javier Caridad Mateo, fillo do xeneral Rogelio Caridad Pita, de 
ideario comunista, e José García, militante das JJ.SS. e coñeci-
do popularmente como Pepín o da Lejía.

Non pasara un mes cando na primeira semana de xullo, 
coincidindo coa saída en Valencia do álbum Atila en Gali-
cia no que Castelao rendeu homenaxe aos seus compatrio-
tas organizadores das fugas por mar na súa estampa titulada 
«Evasión», os vixilantes do mesmo porto de Brest enxergaron 
abraiados como nada menos que dúas parellas de pesqueiros 
dedicados ao arrastre no Grand Sole con base na Coruña, en-

Fuga do Constante Veiga 
na prensa francesa.
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traban unha tras outra no porto e delas desembarcaban os de-
zaoito asaltantes, que se fixeron cos barcos logo de se agachar 
nas carboeiras, xunto con vinte e oito mariñeiros das tripula-
cións. Entre aqueles e a carón dun feixe de mariñeiros e obrei-
ros anarcosindicalistas, atopábanse o metalúrxico domiciliado 
na Silva Andrés Seijas, o referido Vicente Oliver Valencia, o 
veciño do barrio das Atochas e un dos fundadores do Club 
do Mar de San Amaro, José Sánchez Triñanes, e o veterano 
líder das tbaqueiras coruñesas, Severino Chacón, que xa ten-
tara fuxir en dúas ocasións sen éxito. A maioría dos evadidos 
nas devanditas fugas xa estiveran implicados na Marcha de 
San Pedro, mesmo se deu o caso de que Vicente Oliver tivese 
que fuxir daquela do seu domicilio da Ronda de Nelle tras ser 
descuberto pola Garda Civil e perseguido a tiros polos tellados 
colindantes.105 

Xa entrado agosto de 1937, a captura dalgúns militantes do 
PCE que enlazaran coa rede do Despertar Marítimo para ten-
tar evadirse no boniteiro Explorador, deu como consecuencia 
o fracaso da fuga e a detención de dezanove persoas, entre elas 
os comunistas José Feito García, Manuel Rodellido Carballo e 
Teresa Novelle Rodríguez, os cenetistas José Longueira Bermú-
dez, José Torres Regueiro e Antonio Torres López (metalúrxi-
co, pintor e chofer respectivamente), así como os mariñeiros 
anarcosindicalistas José Gómez Roibal Cadreche, Victoriano 
Santos Campelo, Juan e Domingo Serrano Insua, Aquilino 
Parapar, Alejandro Paz e outros tripulantes do pesqueiro. En 
rebeldía, ficaron nomes tan importantes da rede clandestina 
como Manuel Montes, Julio Sanjurjo ou José Campos, que, 

105 Ver causa 362-37, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Mariña. As dúas derradeiras 
evasións con destino en Brest non pasaron desapercibidas na prensa confederal na zona 
republicana: alí o muradán Claro Sendón, residente dende fins de 1936 en Valencia, fíxose 
eco da fazaña dos seus compatriotas mariñeiros; ver CNT Marítima, Valencia, nº 21, 5/7/37 
e nº 24, 29/7/37.
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desta volta, zafaron. Porén, as consecuencias foron nefastas: 
Antonio Torres paseado nos arredores da Torre de Hércules; 
Aquilino Parapar, José Feito, José Gómez Roibal e José Lon-
gueira, fusilados; Juan Serrano, Alejandro Paz e Manuel Rode-
llido, condenados a perpetuidade; Teresa Novelle e Victoriano 
Santos Campelo, a vinte anos de cadea...106

A caída do Explorador debeu ser unha inquedante adver-
tencia á rede do Despertar, pois nos meses seguintes, até marzo 
de 1938, producíronse cinco evasións nas que abandonaron 
A Coruña significados membros da organización clandestina: 
entre eles, o noiés Manuel Figueroa, Julio Sanjurjo, Eladio 
García Rey, Manuel García Agruño, Salustiano Rodríguez Bu-
diño... Posteriormente, a cabalo entre o inverno de 1937 e a 
primavera de 1938, tivo lugar o asasinato de Manuel Montes, 
que deixou a organización case que desmantelada.

Como xa apuntamos, nos últimos meses da Guerra Ci-
vil a debilitada malla clandestina do Despertar deixou paso 
á intervención de militantes confederais que, até daquela, se 
mantiveran na sombra. Concretamente, na frustrada fuga 
da traiñeira Tres Hermanos, acontecida a mediados de xullo 
de 1938, tiveron un protagonismo destacado antigos afilia-
dos ao Sindicato del Transporte Marítimo, concretamente ás 
Seccións de Boteros e de Estibadores. A planificación, non 
obstante, deixou bastante que desexar, ao terse que adiar  
a evasión durante meses por falta de fondos e cometerse algúns 
fallos graves nos preparativos, cousa que alertou ao dispositivo 
de vixilancia argallado polos axentes da Jefatura del Servicio 
Nacional de Seguridad, desprazados na Coruña dende había 
algúns meses. Por exemplo, a traiñeira ficou amarrada na dár-
sena coruñesa días despois de ser despachada para a pesca do 

106 Ver causa 1091-37, Archivo Tribunal Militar IV, A Coruña, Mariña.
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xurel, o cal levantou sospeitas, incrementadas po teriormente 
polo pouco habitual acopio de víveres e auga, algo impropio 
dunha calada de vinte e catro horas para a que tiña permiso 
a embarcación. As consecuencias do fracaso foron moi duras, 
co procesamento de vinte homes e tres mulleres, para os que 
se pediron tres condenas a morte e nove de reclusión per-
petua. Entre os condenados a perpetuidade estaba Antonio 
González Doldán, antigo afiliado do colectivo de Boteros e 
pai do deputado de Izquierda Republicana Emilio González 
López, mentres que, como xa apuntamos, á empacadora anar-
cosindicalista Basilisa Álvarez González, caéronlle vinte anos 
de prisión.107

Deixando xa a capital herculina, o caso de Marín foi sig-
nificativo polo volume de evasións frustradas que deixaron un 
longo ronsel de mortes; velaí a do vapor de pesca Avión acon-
tecida o 22 de xuño de 1937, co resultado de tres condenas 
á pena capital executadas seis meses despois en Pontevedra, e 
a aplicación da Lei de fugas contra o seu principal organiza-
dor, o cenetista Juan Domínguez Tourón Pirón, vinculado así 
mesmo á rede clandestina do Despertar Marítimo coruñés.108 
Os evadidos seica foran traizoados polos tripulantes do pes-
queiro, pois, diante da falla de carbón para continuar viaxe 
cara ao Mediterráneo cando estaban á altura de Lisboa, os 
fuxidos consentiron en intentar abordar unha parella matrí-
cula da Coruña coa que se cruzaron nunha gamela que debía 
ser remolcada polo propio Avión. Chegado o intre, e cando a 
parella aínda estaba lonxe, o patrón do vapor cortou o cabo 
de remolque deixándoos abandonados, de maneira que non 

107 Ver causas 566-38 e 1471-38, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. 
108 Ver causa 1298-37, Archivo Tribunal Militar IV, Pontevedra, Mariña. Os fusilados o 
27/1/1938, todos mariñeiros aveciñados en Marín, foron: Santiago García Area Pixota, Euge-
nio González Veiga Conexo e Amable Soto González Virulo. Todos eles, xunto con Pirón, tive-
ron o xesto de escribir unha carta ao tribunal exculpando da evasión aos tripulantes do Avión.



— 416 —

tiveron outra que voltar para terra coa gamela, e alí xa os estaba 
agardando a GNR portuguesa que, pouco despois, os devolveu 
ás autoridades franquistas cos devanditos resultados.109

Fóra das evasións acontecidas nas primeiras semanas tras 
o golpe militar, os peiraos de Vigo-Bouzas tamén coñeceron 
varias fugas, algunha delas desenvolvida con éxito como a do 
arrastreiro en parella do Grand Sole Emilia Márquez que, me-
diado o mes de marzo de 1937, desviou o seu rumbo cara a 
Bilbo onde desembarcaron os seus doce tripulantes, case to-
dos eles antigos afiliados ao SIP-CNT de Vigo-Bouzas. Un 
mes despois, aconteceu no peirao do Berbés un episodio que 
tivo unhas consecuencias estarrecedoras, pois un grupo de dez 
militantes galeguistas, cenetistas e comunistas (entre eles dous 
curmáns rianxeiros de Castelao) tentou facerse co bou Eva alí 
amarrado. No intento morreron todos os militantes implica-
dos. Deixemos que sexa Rafael Dieste, amigo dos irmáns Lo-
sada Castelao sacrificados naquela moura xornada e rianxeiro 
coma eles, quen conte a historia:

Veu nos xornais a notiza, enxoita e breve. Na madrugada do 23 
de abril foron sacados d’un bou, disposto para zarpar de Vigo, os 
cadáveres de nove homes e unha muller moza...
Aqueles nove homes e aquela moza, casada de pouco tempo con 
un d’eles, tíñanse ocultado no bou para fuxir –despois de moitos 
meses de esquivaren a teimosa persecución feixista. Eran de dis-
tintos partidos. Foron delatados –din os xornales– por un tripu-
lante. Os feixistas arrimaron un barco alxibe do porto e asolaga-
ron a bodega do bou. Primeiro con auga fría. Despois con auga 
fervente. Os acosados non saían... Ouvíronse uns disparos...  
O mozo recén casado chamábase Nogueira. Dos outros nomes sá-

109 Ver a devandita entrevista con Arturo Mallo Caeiro.
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bense dous que alongaron o noso estremecimento, e acurtaron de 
súpeto a distanza –xa brevísima– entre o noso esprito i a traxe-
dia: Manuel Rodríguez Castelao; José Losada Castelao; curmáns 
d’Alfonso... dous dos rapaces máis puros da nosa terra...110

Máis modesta canto a número de fuxidos, a evasión efec-
tuada no verán de 1936 polo antigo militante do sindicato La 
Protección Obrera de Porto do Son, Francisco Lemiña, tivo, 
mesmamente, unha funesta conclusión: posto en liberdade 
tras ser maltratado nos primeiros intres pola Garda Civil e con-
finado na cadea de Noia, cando soubo que os fascistas viñan 
por el, Francisco fuxiu dende Corrubedo nun pequeno barco 
de vela da súa propiedade na compaña dun curtidor cenetista 
daquela vila, chamado José Maneiro Teira. Tras varios días de 
navegación, conseguiron chegar á altura de Ribadeo, onde fo-
ron apresados por un bou da Armada facciosa e internados na 
cadea de Castropol. Logo de recibir informes comprometedo-
res da Falange e da Garda Civil de Porto do Son, os falanxistas 
procederon á súa execución sen tan sequera agardar pola cele-
bración dun xuízo sumarísimo.111

Amais das fugas encabezadas pola antiga militancia confe-
deral, cómpre referirnos asemade ás impulsadas por cargos so-
cialistas nalgunhas localidades do golfo Ártabro, caso de Miño, 
vila dende a que se levaron a cabo dúas evasións con éxito di-
rixidas cara a portos franceses. Velaí o relato:

Na medianoite do 31 de agosto de 1937, unha pequena lan-
cha de pesca partiu de Miño con once persoas ameazadas polos 
falanxistas e franquistas, algunha fuxida dende o golpe mili-
tar. Un par de meses antes, os irmáns pescadores Quintás de 

110 Dieste, R., «Unha morte lanzal», en Nova Galiza, Barcelona, 15/6/1937.
111 Ver Pereira, D., op. cit., 2003. Tamén, entrevista con Juan Ben Santos, Porto do Son, 
18/6/1983.
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Loios fugaranse con outros 
cinco nunha embarcación. 
O ambiente estaba cheo de 
terror. Nove veciños do con-
cello foran asasinados: Pepe 
do Lobo, o Chon, Calafríos, 
Román de Leiro, os Terreiro 
(pai e fillo), Andrés Gabín, 
José Pachote e a mestra titu-
lar María Vázquez.
Ricardo Pérez Medín (Miño, 
1908), alcalde do Frente Po-
pular, xunto coa súa dona 
Francisca López del Río 
(Paca «A Sabina») foron os 
encargados de organizar a 
incerta fuga que remataría 
con éxito. A parella remata-
ría a súa peripecia no exilio 
de Porto Rico, primeiro, e 

Panamá, logo de pasar por campos de refuxiados franceses...112

Fóra do propio alcalde socialista e do seu sobriño José Ro-
dríguez Rodríguez, membro de IR, entre os fugados estaban 

112 A primeira embarcación, fugada de Miño o 28 de xuño de 1937, chamábase María del 
Carmen, propiedade dos irmáns Pedro e José Quintas Valiño. Ricardo Pérez Medín, organi-
zador da segunda evasión levada a cabo dende o peirao de Miño no pequeno racú a motor e 
vela La Golondrina, aproveitando a lectura do parte de guerra que reunía aos falanxistas que 
vixiaban o porto e á xente de dereitas do cuartel da Garda Civil, relatou as incidencias da 
fuga nunha carta escrita en 1993 dende Pánamá e logo reproducida no artigo «La Golondri-
na navegando cara á liberdade», en A Xanela, Revista Cultural das Mariñas, nº 22, outono 
2006, Betanzos. Así mesmo, as memorias de Ricardo Pérez Medín atópanse publicadas en 
AA.VV., op. cit., 2009. Segundo Bernardo Máiz, o mariñeiro comunista e cenetista José Vare-
la Bouza, Pepe do Lobo, xa tentara fuxir por mar con outros tres compañeiros dende Bañobre 
no outono de 1936, debendo retornar a terra polo temporal.

Ángel Nogueira e Carmen Miguel, falecidos 
no episodio do bou Eva, paseando por Vigo 
no tempo da República. Foto cedida polo 
Proxecto Nomes e Voces.
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persoas significadas do asociacionismo político-social da vila, 
que xa levaban tempo escapados dos seus domicilios, caso do 
comunista Manuel Barros Serrano, directivo do Sindicato de 
Oficios y Profesiones Varias (UGT) de Miño.

Non menos impresionantes foron as singraduras vitais dos 
dous propietarios e dos quince tripulantes da motora de 13 
metros de eslora Nuevo Emden con matrícula do Grove, coa 
que fuxiron o 16 de agosto de 1937 até os portos bretóns de 
Le Guilvinnec e Concarneau. Rematada a Guerra Civil e logo 
de diversos avatares en Francia, un dos seus armadores, Juan 
Aguiño, protagonizou acompañado polo rapaz de a bordo un 
incrible periplo co barco por Bretaña, o Mediterráneo, África 
Occidental e o Caribe:113 de feito, o navío finou en Miami a 
comezos dos anos sesenta do século XX, alleo á incautación 
de que fora obxecto polo Juzgado Especial de Marina de Vila-
garcía de Arousa o 6 de outubro de 1938. Noutros episodios 
acontecidos na mesma ría arousá, non obstante, o éxito inicial 
da fuga non evitou as rabexadas que viñeron despois; así, no 
sumario aberto o 2 de setembro de 1938 por rebelión aos tri-
pulantes evadidos no vapor Ramón Correa de Ribeira, figuraba 
o embargo de todos os bens dos mariñeiros implicados, para 
responder á indemnización da que foi acredor o armador Do-
mingo Vidán Bretón pola perda da embarcación.114

As razóns dos mariñeiros do Nuevo Emden para levar a cabo 
a fuga resumían o sentir de moitos dos evadidos ao longo da bei-
ramar galega: uns marchaban por se considerar en perigo tras o 
seu compromiso co societarismo mariñeiro e as organizacións de 

113 Sobre o episodio do Nuevo Emden, ver De Luis Martín, F. e Arias González, L., De O 
Grove a Cuba (1937-1964). Memorias de Juan Aguiño, pescador e exiliado, Ed. do Castro, 
Sada, 2000.
114 AHPP, Fondo Delegación de Hacienda de Pontevedra, Comisión de Incautaciones, Libro 
Entrada de Documentos. Un caso semellante, no que foron embargados os bens dos esca-
pados, deuse tras a fuga de Espasante do vapor Ramón Galdo. Ver causa 159-36, Archivo 
Tribunal Militar IV, Ferrol, Mariña.
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esquerda durante a República; outros, os que estaban en idade 
militar, non querían ir á guerra e menos mobilizados no exér-
cito faccioso, polo que non se presentaron ás requisitorias de 
mobilización das quintas de mar e, ben deles, foron declarados 
rebeldes; e aqueloutros, ao cabo, non aturaban máis a falla de 
liberdade imperante, mesmo para exercer a súa profesión de ma-
riñeiros. Ademais, algúns deles tiñan parentes directos servindo 
na Armada republicana, ao estar mobilizados con anterioridade 
ao golpe militar; velaí, Antonio Otero Cacabelos, cuxos irmáns 
Manuel e Jesús estaban na base naval de Cartagena.

Centrándonos na primeira motivación e referíndonos 
outra volta ao Grove, non debemos esquecer o impacto que 
causou na vila o masacre do 29 de agosto de 1936, ao que xa 
fixemos referencia. O suceso provocou, de primeiras, a fuxida 
inmediata de varios mariñeiros integrados no PCE ou nas JSU 
(entre eles, os mozos José Ángel Fernández Meis, Ramón Ga-
rrido Vidal ou Ramón Rey Domínguez) cara aos montes ou 
rumbo aos illós esparexidos pola ría de Arousa, debido a que 
a documentación do Partido caera en poder da Garda Civil e 
este feito presaxiaba futuras sacas dirixidas á militancia comu-
nista, bastante nutrida entre a clase mariñeira da vila. Logo, 
transcorridos uns poucos meses, algúns daqueles fuxidos alu-
mearon unha tentativa de evasión en barco con dirección a 
Asturias. Para este fin elixiron unha motora da sardiña rotu-
lada Ricardito. Este conato de fuga dende o peirao do Grove, 
protagonizado polos devanditos Ramón Garrido e Ramón Rey 
xunto con outros compañeiros de profesión, todos eles moi 
novos, frustrouse o 28 de marzo de 1937 disque por unha ava-
ría no arranque do motor do pesqueiro. Resulta, ademais, que 
o barco en cuestión era propiedade do pai de Ricardo Figueiro 
Besada Chiquitín, quen de milagre puidera sobrevivir ao tráxi-
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co paseo acontecido naquela inesquecible noite de verán e que, 
parece, nada tiña que ver coa fuga esborrallada.115

Para ir rematando con esta temática, é interesante constatar 
que o rexeitamento á mobilización no Exército ou na Armada 
sublevados, tamén tivo unha influencia principal no desenvolve-
mento dalgunhas evasións. Así, a mediados de agosto de 1936 a 
Garda Fiscal de Viana do Castelo detivo dous rapaces de deza-

115 Ver nota manuscrita de Ramón Garrido Vidal, sen data. Nunha recente conversa entre 
Esperanza Casas Otero, irmá do finado José Casas e viúva de Ricardo Figueiro Besada Chi-
quitín, e a súa neta Esperanza Sanmartín, aquela lembraba coma se fose onte: «O Ricardito 
estaba na punta do muelle e Garrido e Pepe o da Motora quixeron escapar con outros 
rapaces do Grove e a un dos que llo dixeron foi a meu irmán Juan... Non se foron porque 
non lles arrancou o motor ou non sabían arrancalo». Máis adiante, apunta a neta: «O que 
non logra precisar miña avoa é si seu irmán Juan estaba no barco ou a última hora non se 
atreveu a fuxir. Como eu me imaxinara ninguén da casa do meu avó sabía que se ía utilizar 
este barco para a fuxida, nin meu bisavó, nin os seus fillos». Débolle estas informacións aos 
meus amigos Fabien Garrido, Antón Mascato, neto, por certo, do tamén concelleiro repu-
blicano Cándido Mascato Lois, e a Rosario Mascato Rey, neta de Ramón Rey Domínguez. 
Máis unha vez, para todos eles, dignos herdeiros do ideario liberador sustentado polos seus 
devanceiros, o meu agradecemento.

Motora Ricardito, O Grove. Foto cedida por Antón Mascato.
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nove anos, un de Vigo e outro de Moaña, que arribaran a aquel 
porto nunha pequena embarcación; segundo os papeis presen-
tados polos fuxitivos, estes «tinham sido apurados para servirem 
na marinha de guerra». Decontado, os mozos foron custodiados 
polo Comando da Policia de Segurança Pública de Viana e, con 
toda probabilidade, entregados ás autoridades franquistas.116

Houbo, así mesmo, cando menos dúas fugas relacionadas 
en certa medida coa chamada en xuño de 1937 á mobilización 
de sete quintas de mar, comprendidas entre agosto de 1936 até 
maio de 1937. Unha, a xa referida da motora de Miño María 
del Carmen, arribada no devalo do mes de xuño daquel ano ao 
porto francés de La Pallice, próximo a La Rochelle. Outra, des-
envolvida catro meses máis tarde, na que trece rapaces (oito do 
Pindo e cinco de Ézaro) desertores da Mariña e fugados dende 
había tempo no Pedreghal do Pindo, empregaron unha lancha 
xeiteira do Ézaro para abordar a punta de pistola ao «fresqueiro» 
muradán El As, cando este andaba nunha noite de outono a 
comprar peixe a flote na altura da pedra do Corno, nas proximi-
dades das Lobeiras Chicas. Despois de dúas entradas en Corcu-
bión e Fisterra para facerse ás agachadas co gasoil doutros barcos 
aproveitando a escuridade, puxeron rumbo noroeste protexidos 
pola borraxeira da persecución emprendida por un hidroavión 
da base de Marín e arribaron ao porto de Bristol cinco días máis 
tarde, remolcados por un mercante inglés. Posteriormente, os 
evadidos trasladaríanse a Brest e, dende alí, á zona republicana 
como antesala do exilio, os campos de concentración do sur de 
Francia, ou o paso polas cadeas franquistas. Con todo, cómpre 

116 Ver Grandío Seoane, E., op. cit., 2001. Segundo a causa 370-37, Archivo Tribunal Mili-
tar IV, Ferrol, Mariña, un dos implicados neste episodio, Luciano Ramos, foi procesado en 
rebeldía acusado de deserción no mes de xullo de 1937, xunto con outros sete rapaces do 
Morrazo. Supoñendo que fose entregado ás autoridades franquistas a carón do seu compa-
ñeiro de fuga un ano antes, a súa ausencia neste Consello de Guerra quizais deixe entrever 
que ambos foran executados tras a expulsión de Portugal.
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matizar a impresión de que esta fuga tan só estivo motivada pola 
pretensión dos evadidos de zafar do servizo militar, posto que al-
gúns deles xa foran perseguidos previamente pola Garda Civil.117

 
Les séjours en France

Logo do episodio do Arkale, no que as autoridades france-
sas se viran unha migalla desbordadas polo imprevisto da situa-
ción, feito que deu lugar a unha confraternización e a un prota-
gonismo das organizacións proletarias indesexado polo goberno 
daquel país, as cousas mudaron para os evadidos galegos que 
arribaron a aqueles portos. A partir de mediados do ano 1937, 
a saída obrigada dos fuxitivos cara a territorio leal foi case inme-
diata, malia que algúns deles preferisen ficar alí para traballar ou 
saír decontado cara a América. Neste eido, sabemos ben o rotei-
ro dos 65 tripulantes das coñecidas motoras de Malpica Ciudad 
de Montevideo, San Adrián e Rocío, evadidos como xa quedou 
dito no verán de 1937 no caso da primeira e un ano máis tarde 
nas restantes. Velaí o relato de Benigno Novo Alfeirán, un dos 
fugados na San Adrián o 13 de agosto de 1938:

...Eu marchei porque quixen, pero outros marcharon porque 
se os collían, matábanos. O día de marchar atopei na mura-
lla a Luís, que era o meu amigo, e que foi quen me dixo que 
ían marchar para Francia esa mesma noite. Eu díxenlle que 
tamén quería ir...

117 Causa 747-37, Archivo Tribunal Militar IV, Ferrol, Mariña. O propietario, o fabricante 
conserveiro de Muros Antonio del Sel, que non puido recuperar o barco; ver Barreiro Barral, 
J., op. cit., 2005 e entrevistas ao Sr. Domingo de Pedro e Antonio Castro Rodríguez, O Pin-
do, 27/6/2009 e 26/6/2010, respectivamente. Segundo o testemuño deste último, Domingo 
Antonio Castro Rodríguez (seu pai), tivera que se agachar na borralleira da lareira familiar 
para impedir que a Garda Civil o levara detido, tras o que decidiu botarse ao monte. Canto 
á evasión da motora de Miño, hai información en AA.VV., op. cit., 2009.
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O patrón era, Francisco de Rosa. Con nós ían Francisco Lado, 
que fora secretario do sindicato de mariñeiros nos tempos da 
República e tamén Cándido Chouciño, Carrillo e tamén Ber-
nardino Garrido «Xudío», membros activos do mesmo sindi-
cato. Eles levaban dous anos escondidos nunha casa da praia, 
na da tía María da Megía, esperando o momento de poderen 
escapar. Seguramente se os colleran, matábanos por seren do 
sindicato republicano. Saímos do Tallo, como se fosemos pes-
car calquera outro día, e fomos cara fóra da Illa. Alí deixamos 
a rede do barco a bordo da lancha e seguimos cara o norte. 
Cincuenta e seis horas despois estabamos no Fisterra francés. 
A viaxe non foi fácil. O motor era de só 20 cv. A bordo iamos 
26 homes, sen comida e, como non podiamos costear, porque 
nos buscaban as lanchas da Mariña, tiñamos que navegar a 
compás. Primeiro a norte e despois cara leste. Daba igual que 
chegaramos a Francia que a Inglaterra. O caso era marchar 
de Franco. Case ao final da viaxe, a altura do faro de Brest, 
collemos un temporal que a pouco máis nos bota a pique, 
pero poidemos chegar ao porto de Audierne. Alí esperábanos 
a xendarmería francesa, que non nos deixou saír do porto. 
Déronnos roupa para cambiarnos e un pouco de comida, pero 
obrigáronnos a marchar de Francia. Cara á zona de Franco 
ou cara a Barcelona, na zona republicana. Escollimos todos 
ir a Barcelona. A min, a Vitorino de Leandro e a Jesús do 
Rapetón mandáronos ao frente, aos Pirineos, porque eramos 
moi novos e non tiñamos o titulo de patrón para quedar de 
carabineros de mar no porto de Barcelona...118

118 Ver Rodríguez, V., «60 homes» en O Talieiro. Revista Cultural da A.C. «A Tralla», nº 1, 
2001, Malpica. O chamado Luis, era Luis Rodríguez Villar, Luis de Rogita, internado en Mau-
thausen e exiliado en Francia tras a contenda. Canto a Francisco de Rosa e Vitorino de Leandro 
eran os alcumes de Francisco Fariña Chouciño e Victorino Fidalgo Martínez, respectivamente.
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Como queda dito, polo regular nestes episodios as autori-
dades francesas, obsesionadas pola neutralidade e axexadas polas 
forzas políticas de dereitas cada vez máis influíntes, presionaban 
para que os escapados abandonasen o país decontado, dando a 
elixir quer a fronteira coa España franquista, quer a entrada no 
territorio leal á República por Catalunya;119 ademais, nas breves 
permanencias dos evadidos no país, as Prefecturas instábanlles 
a elixir un xefe de grupo como responsable dos actos dos seus 
compañeiros. Por iso en Francia só permaneceron algúns pa-
tróns e maquinistas, que ficaron para asegurar o mantemento 
das embarcacións, a maioría delas incautadas polas autoridades 
consulares españolas seguindo as instrucións do goberno repu-
blicano, que alegaba a súa pertenza a armadores que colabo-
raran co golpe fascista.120 No caso das arribadas a Brest, a ma-
nutención e o custo da repatriación dos refuxiados recaían no 
Viceconsulado da República naquela cidade portuaria, acotío 
insolvente para facer fronte aos gastos extraordinarios que de-
bían ser aprobados polo Consulado domiciliado en Nantes, que 
xa asumía directamente os ocasionados polos fuxitivos que des-

119 De Luis, F e Arias, L., op. cit., 2000. Ver tamén oficio do Viceconsulado de España en 
Brest, datado o 4/9/1938, no que se relata o desexo maioritario dos tripulantes da motora de 
Malpica Rocío consistente en continuar no país veciño ou marchar para América. As malas 
perspectivas na guerra para a República estaban, con toda seguridade, detrás da elección 
dos mariñeiros que, non obstante, foron obrigados a partir deseguido cara a Barcelona. Alí, 
a maioría traballou no porto, serviu como carabineiro ou continuou a faenar na pesca de 
baixura. Ver causa 2109-38, A Coruña, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
120 Ver Decreto do Ministerio de Comunicaciones y Transportes en Gaceta de la República, nº 
209, 28/7/1938. Nesta data e para previr golpes de man dos partidarios de Franco, que xa le-
varan á brava varios pesqueiros amarrados nos portos franceses durante o ano 1937 malia a 
vixilancia asumida polo Ministerio do Interior galo, o Goberno da República incautou de xeito 
provisorio os 18 barcos que daquela estaban amarrados en Francia tras as fugas correspondentes, 
procedentes en boa medida de Galicia. Entre aquelas embarcacións, atopábanse varias con porto 
base maioritariamente en Marín das que descoñecemos datos que as relacionen cunha posible 
evasión: velaí, Manolito, matrícula de Pontevedra; Dos Hermanas, matrícula da Coruña; Justinia-
no, matrícula de Pontevedra (saíra dende Xixón, onde fora dragaminas nas Fuerzas Navales del 
Cantábrico); Constante Juan, matrícula de Pontevedra; San Jorge, matrícula de Pontevedra. Seis 
meses máis tarde, segundo informacións publicadas na revista Industrias Pesqueras, quedaban no 
porto militar de Penfeld (Brest) 4 barcos de Xixón, 1 de Marín, 1 da Coruña e 5 de Vigo-Bouzas.
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embarcaban en Saint Nazaire Diante dos retrasos na provisión 
dos fondos, ás veces o importe da alimentación dos mariñeiros 
evadidos era adiantado do seu peto por cidadáns franceses de 
esquerdas residentes en distintas localidades bretoas, ou por al-
gún concello. Polo que sabemos, no outono de 1937, no porto 
de Brest estaban nove tripulantes dos pesqueiros galegos Rita 
Esperanza, Lourdes, Ramón Correa e Constante Veiga, mantidos 
a cargo do Viceconsulado español.121 

Un caso especial foi o dos armadores do Nuevo Emden, 
pertencente como é sabido á matrícula do Grove. Pois ben, 
logo da repatriación á zona republicana da maioría dos tripu-
lantes, levada a cabo en outubro de 1937 tras dous meses de 
residencia en Concarneau nos que o concello rexentado polo 
alcalde comunista Pierre Gueguin lles deu albergue e manu-
tención, aqueles puideron ficar na vila encargados da vixilancia 
do barco amarrado na Porte au Vin, ao pé da impresionante 
Ville Close de Concarneau. Alí, cos gastos de manutención cu-
bertos malamente até fins de 1938 polo Consulado de España, 
pretenderon sen éxito que se lles dese permiso para saír a pescar 
ou para realizar traballos compensatorios a prol da comunida-
de e así facer fronte ao seu sustento, despois de desbotar nun 
primeiro intre a requisa do barco por parte das autoridades 
consulares republicanas, e rexeitar tras o final da contenda o 
retorno á España franquista que lle querían impor os vence-

121 Ver oficio do Viceconsulado de España en Brest, datado o 11/9/1938, relativo á situación 
dos mariñeiros galegos evadidos no boniteiro matriculado en Vigo Chicha nº 2, arribado ao 
porto de Brest o día en cuestión; o documento cita o caso dun daqueles cidadáns solidarios, 
o escritor bretón Louis Guilloux domiciliado en Saint Brieuc e responsable departamental 
do Socorro Roxo Internacional, que destacou polo seu labor a prol dos refuxiados espa-
ñois naqueles anos. Tamén oficios do Cónsul en Nantes, datados o 11/9/1937, 4/11/1937, 
6/11/1937 e 9/11/1937, e do Vicecónsul de Brest con data 14/2/1938. Agradecemos a 
Fabien Garrido e a Carlos Fernández a posibilidade de coñecer a devandita documentación. 
Sobre Louis Guilloux pódese consultar unha semblanza na Wikipedia.
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dores. Logo, xa é coñecido, Juan Aguiño decidiu emprender o 
abraiante roteiro xa sinalado.122

Pero por veces o guión dos acontecementos modificábase e 
había novidades. Na mañá do día 15 de marzo de 1938, entraba 
en Saint Nazaire izando o pavillón da República o pesqueiro de 
265 toneladas e matrícula da Coruña Isabel Angelita, que levaba 
17 persoas a bordo: o capitán, trece tripulantes e tres asaltantes. 
O barco saíra con toda normalidade do seu porto base o día 11 
e, tras seis horas de travesía, xurdiron do seu interior tres indi-
viduos que embarcaran clandestinamente e, a punta de pistola, 
pecharon na cabina o capitán, o contramestre, un fogueiro, o 
maquinista e un mariñeiro, e fixéronse co barco contando coa 
simpatía do resto da dotación. Tres días máis tarde, arribaron 
a Belle-Île-en-Mer, fronte ao porto bretón de Quiberon, onde 
solicitaron un piloto práctico para entrar en Saint Nazaire; ao 
non ter éxito a súa xestión, decidiron emprender eles a trave-
sía polos seus propios medios, pasando a noite na foz da Loire 
tras o que enfilaron o antedito porto. A partir de aquí as cou-
sas desenvolvéronse coma un lóstrego: sen apenas tempo para 
amarrar e desembarcar os dez homes complicados na fuga, o 
Isabel Angelita partiu nun vira-vira outra volta para A Coruña 
co capitán e seis tripulantes, sen que as autoridades portuarias e 
a Sous-Prefecture de Saint Nazaire inmobilizasen o barco, tal e 
como lles solicitou o Consulado español que non puido senón 
protestar polo desleixo dos franceses. Onde si andaron lixeiras 
as autoridades locais foi repatriando os fugados a custa do erario 
da República, pois estes partían polo serán do mesmo día 15 da 

122 Respecto do Nuevo Emden, amais da bibliografía reseñada, pódese consultar o volumi-
noso dossier existente nos Archives Municipales daquela vila mariñeira bretoa, resultado das 
vivencias dos tres mariñeiros que ficaron en Concarneau, algún deles até 1948; ver Caixa 
2J4, Étrangers. É de xustiza lembrar que o alcalde daquela vila mariñeira, Mr. Gueguin, será 
fusilado en Nantes polos nazis alemáns o 22 de outubro de 1941, a carón doutro medio 
centenar de cidadáns franceses.
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estación do camiño de ferro de Nantes con dirección Barcelona 
vixiados estreitamente. Non hai que dicir que naquel tempo 
premonitorio da II Guerra Mundial, a debilidade do Goberno 
da Front Populaire fronte ao fascismo emerxente no territorio 
francés influíu de xeito notorio no trato oficial recibido, tan-
to polos evadidos da zona franquista coma polos refuxiados de 
ideario republicano que, cada vez máis, inzaban as localidades 
costeiras do país veciño.123

Tamén padeceron unha vixilancia especial os 24 mariñei-
ros galegos chegados a Saint Nazaire o 13 de agosto daquel 
mesmo ano, a bordo do arrastreiro coruñés Tiburón. Velaí as 
disposicións do Comisariado en Nantes do Ministerio do In-
terior ao respecto:

O domingo 14 de agosto, o paso por Nantes de 22 mariñeiros 
españois chegados o día anterior a Saint Nazaire, no arras-
treiro «Tiburn» (sic), retivo a atención dos meus servizos. Du-
rante a súa curta estancia na nosa cidade, estes estranxeiros 
foron sometidos a unha vixilancia moi discreta e tomáronse 
todas as disposicións para evitar que algúns destes pasaxeiros 
burlasen a vixilancia do seu xefe de grupo para quedar no 
noso departamento, tal e como algúns deles manifestaron.124

Por certo que o Tiburón xa protagonizara unha curiosa pe-
ripecia correndo agosto de 1936. Naquelas datas, o Tiburón 
era un bou artillado ao servizo da Armada facciosa con base 

123 Ver Le Populaire, 16/3/1938. Tamén, Informes da Sous-Prefecture de Saint Nazaire e do 
Ministerio do Interior datados o 16/3/1938, 29/3/1938, 5/4/1938 e rapport mensual corres-
pondente a marzo de 1938, Fonds Prefecture, Police generales, Caixa 1 M art. 147, Archives 
Départamentales de Loire-Atlantique, Nantes.
124 Rapport mensuel de L’Interieur. Direction Générale de la Sureté Nationale, Commissariat 
Divisionnaire Spécial à Nantes, 5/9/1938. Fonds Prefecture, Police generales, Caixa 1 M art. 
147, Archives Départamentales de Loire-Atlantique, Nantes. Tradución propia do francés.
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en Vigo e comandado polo tenente de navío Patricio Montojo 
Núñez. A mediados do mes en cuestión, Montojo e a súa tri-
pulación (formada maioritariamente por falanxistas) enfilaron 
cara a Santander, coa intención de facer alí un desembarco e, 
coa axuda do cruceiro Almirante Cervera, conquistar por sor-
presa a cidade cántabra na que vivían a muller e o fillo do 
devandito militar. Apresado en Santander por un hidroavión 
republicano, o Tiburón permaneceu nesta cidade até a caída da 
fronte do Norte; daquela, da quincena de tripulantes presos na 
capital santanderina, regresaron indemnes a Galicia trece. Os 
dous restantes, Acisclo e Daniel Pérez, foron asasinados cando 
o exército italiano rachou as defensas republicanas da cidade 
cántabra.125 

Retornado á Coruña e devolto aos seus armadores no outo-
no de 1937, o barco dedicouse novamente ás faenas pesqueiras 
até o 10 de agosto de 1938, data na que foi asaltado para di-
rixirse a Saint Nazaire. Os feitos desenvolvéronse deste xeito: 
un dos tripulantes, o fogueiro e antigo cenetista Manuel Suárez 
Abelaira, introduciu no pañol e na carboneira do bou un gru-
po de fuxidos que, ás poucas horas de navegación, ameazaron á 
tripulación cunha pistola e un suposto saco de bombas (que en 
realidade eran pedras), tras o que conduciron o barco ao devan-
dito porto francés ao que arribaron trinta e seis horas despois. 
Ao igual que no caso anterior, a repatriación foi inmediata, 
pois non pasara un día da chegada cando catorce mariñeiros da 
dotación e oito dos asaltantes deberon tomar o tren en Nantes 
rumbo a Barcelona, mentres que tan só dous tripulantes vol-
veron a Galicia por Irún. Entre os implicados no asalto figura-
ban o maquinista do camiño de ferro Ángel Chas González, o  
ex-vicesecretario do Sindicato de Industria Pesquera coruñés, 

125 Ver causa 577-37, Archivo Tribunal Militar IV, Ferrol, Mariña. Tamén se pode consultar, 
Pereira, C. (editor), op. cit., 1998.
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Luis Otero López,126 o pontevedrés afiliado noutrora ao Des-
pertar Marítimo Francisco Ínsua López e o zapateiro Arturo 
Moreno Torres, irmán do que fora coñecido militante da CRG, 
José Moreno.127 Malia que Suárez Abelaira, afiliado ao Desper-
tar Marítimo durante a República, era vixiado e se sospeitaba 
que tentaba argallar unha evasión no bou Xit-Ona, a policía 
franquista non foi quen de detectar a súa presenza no Tiburón 
e de evitar que organizase a súa fuxida nel.

Vexamos como se enxergaba dende a beira francesa, o que 
para algúns xa se convertera nunha rutina había tan só uns 
poucos meses:

Un máis. A chegada dun barco español volve a ser ago-
ra unha sorte de acontecemento. Como unha escaramuza  
retardada nunha fronte onde as hostilidades cesasen dende al-
gún tempo atrás. Pois, na fronte de Saint Nazaire, non pasara 
nada dende a caída dos derradeiros bastións vascos e asturia-
nos. Precipitámonos sobre os anteollos onte pola mañá cando, 
sobre as 10 horas, o semáforo de Chemoulíns sinalou un navío 
español seguindo a rota de Saint Nazaire. O barco, un arras-
treiro, nin máis moderno nin máis enferruxado que os prece-
dentes, dobrou as escolleiras e enfilou a pequena abra cunha 
seguridade tal que semellaba indicar que xa coñecía o camiño.
Pero era a primeira vez que o Tiburón, pesqueiro da Coruña, 
aparecía no esteiro. Saído do seu porto, soubémolo máis tarde, 
a tardiña do xoves, fixo a rota sen carta de navegación nin-
gunha, rumbo a Francia. Contaban con chegar a Brest. Abor-
daron Saint Nazaire. A Aduana, a Sanidade, a Policía que 

126 Detido en novembro de 1932 co gallo da folga pesqueira viguesa, Luis Otero López estivo 
despois da guerra recluído no campo de concentración de Barcarés no sur de Francia, até a 
súa marcha a comezos de setembro de 1939 no vapor Winnipeg con destino a Chile.
127 Ver causa 1571-38, Archivo Tribunal Militar IV, Ferrol, Mariña.
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subiron ao barco uns tras outros, tiveron mil problemas para 
obter algunha cousa da tripulación, que tan só comprendía 
o español. Sóubose ao cabo, que había a bordo 16 homes da 
tripulación e 8 pasaxeiros. Sobre estes últimos segue a pairar 
un misterio real. Sábese que a maioría eran prisioneiros dos 
franquistas, que entre eles dous estaban condenados a morte, 
e que puideron fuxir das cadeas ou dos campos de concentra-
ción nacionalistas. Dalgunha maneira foron quen de chegar 
á Coruña e poñerse de acordo coa tripulación do Tiburón, 
desexosa, tamén ela, de respirar o ar de Barcelona.
O resto da súa viaxe seguiu sen ningunha variante a norma das 
outras chegadas que coñecimos: o Tiburón entrou no porto ás 
16 horas pola entrada vella e foi xuntarse no «garaxe» do peirao 
de la Prise d’Eau coa flotiña española que alí se atopa dende hai 
tantos meses. Mariñeiros e pasaxeiros foron ao Commisariat, 
onde se atoparon nun sitio acaído para coller esta mañá na 
plataforma veciña, un tren para Barcelona...128

Con ou sen carta de navegación, os bous radicados na Co-
ruña, habituais naquel tempo nos caladoiros de La Rochelle 
ou Porcupine, xa coñecían aqueles mares. Ao cabo, semella 
que a evasión do Tiburón foi a última das que organizou pro-
piamente a malla clandestina do Despertar Marítimo dende  
A Coruña, xa que a partir desta data as fugas foron artelladas 
de xeito máis improvisado e puntual.

Últimas fugas e represión contra os mariñeiros evadidos 
tras o remate da Guerra Civil

A maioría dos mariñeiros implicados nas evasións por mar 
incorporáronse na zona republicana a distintas unidades da 

128 Le Populaire, 14/8/1938. Tradución propia do francés.
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Policía, do Exército popular, da Mariña de guerra ou ao Corpo 
de Carabineiros, neste caso para realizar labores de vixilancia 
dos portos e da beiramar na retagarda, caso do ex alcalde de 
Miño Ricardo Pérez Medín, destinado en Portbou e no Port de 
La Selva (Girona). Outros, colaboraron na organización eco-
nómica da zona republicana; así, o cariñense José Pita Armada 
axudou a transformar as industrias de conservas vexetais exis-
tentes na localidade almeriense de Adra en conservas de peixe 
para o exército.129 Dos catorce mariñeiros da motora grovense 
Nuevo Emden repatriados a Barcelona, cinco deles que estaban 
en idade militar ingresaron nun rexemento da Infantería de 
Mariña acuartelado en Cartagena, mentres que os nove restan-
tes continuaron a navegar na mercante ou botaron unha man 
na construción de refuxios aéreos.130

Respecto dos fuxidos da vila de Muros a bordo dos bous 
Santa Rosa e Santa Eulalia, temos un interesante testemuño 
do que fora síndico do Concello de Noia, o cenetista Miguel 
Vázquez Valiño, refuxiado así mesmo en Port de la Selva (fon-
deadeiro moi utilizado para a descarga de material bélico, onde 
coincidirá con Ricardo Pérez Medín) logo de zafar por pouco 
da desfeita republicana en Asturias, no que relata o seu encon-
tro no mes de outubro de 1937 co último alcalde republicano 
daquela vila, Severino Iglesias Siso, e cos deputados galegos 
Castelao, Suárez Picallo, Emilio González López e Emilio Lon-
gueira, episodio acontecido nun café de Barcelona:

...ellos también esperaban al ya famoso Alcalde de Noya. A lo 
que estos diputados me informaron, les «sacaba las castañas 
del fuego», ya que los gallegos evadidos del ejército nacionalis-
ta se acercaban a ellos en busca de un puesto en retaguardia, 

129 Ver Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006.
130 Causa 728-37, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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ya que como desertores, en caso de caer prisioneros les costa-
ba la vida. Al llegar el Alcalde, mientras le servían café, los 
diputados le entregaban la lista de todos aquellos desertores, 
candidatos a puestos de retaguardia, lejos del frente de guerra.
Pocos días después yo emprendí viaje rumbo a Puerto de la 
Selva (Gerona), cerca de la frontera con Francia con un gru-
po de once más, todos gallegos y originarios de Noya, Corme, 
Malpica y Muros. Éramos los primeros gallegos que llegamos 
a este puerto catalán. Los trabajos a realizar eran formar 
tripulaciones para motoveleros para ir a un cercano puerto 
francés, descarga de barcos que traían material de guerra y 
víveres; así como la ampliación del muelle para que pudieran 
atracar barcos de mayor tonelaje. Poco después éramos más de 
cincuenta gallegos y entre ellos los Alcaldes de La Puebla del 
Caramiñal, Muros, Laracha y Miño...131

Nin que dicir ten que moitos daqueles refuxiados escaparan 
de Galicia por mar, caso do fogueiro coruñés e directivo do SIP 
local, Julio Sanjurjo López, que, unha vez chegado a Barcelo-
na, enrolouse polo que quedaba de contenda nun petroleiro da 
CAMPSA co que puido marchar cara ao porto de Marsella, unha 
vez que as tropas franquistas entraron na Cidade Condal.132

Dos mariñeiros evadidos que se integraron en unidades 
republicanas, non poucos deixaron a vida nas confrontacións 
armadas; velaí, Maximino Martínez, presidente do sindicato 
cenetista de Ponte Nafonso (Outes), fuxido nos devanditos 

131 Debido ao seu carácter estratéxico, aquel fermoso lugar da Costa Brava sufriu múltiples 
ataques aéreos, que ocasionaron a desfeita do 70% das súas vivendas. Recollido en Agrafoxo, 
X., 1936. A Guerra Civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión, nº 3, Concello de Lo-
usame, 1995. As informacións sobre Ricardo Pérez Medín, atopanse en AA.VV., op. cit., 2009.
132 Ver causa 409-42, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Rematada a guerra, Sanjurjo 
decidiu ficar en Marsella até mediados de 1941, data na que decidiu retornar á Coruña onde 
foi detido e procesado.
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bous que partiron do porto de Muros nos primeiros días da 
guerra e logo combatente do Batallón 219 Galicia, que seica 
foi asasinado polos falanxistas no porto do Acebo, en terras 
do Concello de Fonsagrada, cando retornaba a Galicia xun-
to con José Moreno Torres e un grupo de camaradas daquela 
unidade, logo do esfarelamento da fronte do Norte; do mari-
ñeiro cariñense evadido no boniteiro Arkale, Antonio Blan-
co Fernández, que acadou o grao de tenente da 107 Brigada 
Mixta e morreu en combate nas terras de Castellón; do que 
fora afiliado ao SIP de Celeiro, Claudio Quelle Cociña, tamén 
fuxido no Arkale e integrante da Columna Carod-Ferrer, fale-
cido na fronte de Aragón; do mecánico naval herculino César 
Palleiro Freire, evadido da Coruña no Sagrado Corazón de Jesús, 
morto en Asturias como xa mencionamos formando parte do 
devandito BON 219; Amando Sande Campos, de Espasante, 
fugado no Ramón Galdo e falecido en Xixón; Manuel Mayo, 
de Abelleira-Muros, evadido no bou Santa Eulalia, morto así 
mesmo na fronte de Asturias; o devandito Manuel Blanco San 
Luis, compañeiro de evasión do anterior, falecido en Orketa 
(Biscaia) cando integraba o Batallón Celta...133

Conforme a Guerra Civil chegaba ao seu triste final, as difi-
cultades para as persoas agachadas en Galicia foron aumentando 
e deron lugar a saídas desesperadas, como a que posibilitou en 
setembro de 1938 o boniteiro vigués Rafael del Palacio. Nunha 
recalada do barco na Coruña, un soldado e o militante anarco-
sindicalista José Chamorro Fraga, membro da Sección de Chala-
neros integrada no SIP coruñés, contactaron con dous tripulantes 
do pesqueiro cos que tiñan amizade e vínculos familiares. Unha 
vez postos de acordo con eles, na noite do 21 de setembro un dos 
mariñeiros foi quen de reducir a velocidade á altura da boia das 

133 Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 2006; Agrafoxo, X., op. cit., 1997. Tamén causa 159-
-36, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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Ánimas para facilitar a abordaxe dun bote ocupado polos asaltan-
tes, que tomaron o control do barco coa colaboración de varios 
tripulantes vinculados aos fenecidos colectivos cenetistas Defen-
sa Pesquera de Beluso-Bueu, Sindicato de Industria Pesquera 
de Vigo-Bouzas e Sindicato de Marineros de Priegue-Nigrán. 
O barco dirixiuse tras catro días de travesía ao porto inglés de 
Newlyn e, posteriormente, foi conducido cara a Brest. Seica a 
atafegante persecución das autoridades facía aínda máis perigoso 
agachar xente no interior dos barcos, polo que nesta fuga se alte-
rou o modus operandi consistente en abordar os navíos en terra, 
e os tripulantes implicados facilitaron o acceso aos asaltantes no 
mar.134 Unha vez naquel porto francés, tanto os asaltantes coma 
os tripulantes dirixíronse a Barcelona, se exceptuamos o patrón, 
que ficou en Francia para ocuparse da embarcación. 

A última fuga coñecida dende o porto da Coruña produ-
ciuse o 19 de outubro de 1938, cando a parella de vapores de 
pesca Magdalena Vinaches e Soledad Yáñez desatracaron para ir 
faenar. O Magdalena Vinaches saíu primeiro e agardaba polo So-
ledad Yáñez na boia das Ánimas, cando foi abordado por unha 
embarcación pequena tripulada por cinco individuos, que seica 
estaban de acordo co patrón e co fogueiro dun dos barcos; os 
asaltantes afundiron o bote que utilizaron e, ao se xuntar co 
Soledad Yáñez na manobra de arriar o aparello no caladoiro, to-
maron por asalto a segunda embarcación. Os dous barcos foron 
conducidos até Brest, onde chegaron o 22 de outubro; entre 
os tripulantes había unha ampla porcentaxe de vellos afiliados 
ao Despertar Marítimo, ao SIP de Vigo-Bouzas, ao Sindicato 
Único de Oficios Varios (CNT) de Mugardos, ao Sindicato de 
Marineros de Cesantes e á Protección Obrera de Porto do Son. 
Dos vinte e sete homes que chegaron a Francia, a maioría di-

134 Causa 2103-38, A Coruña. Archivo Tribunal Militar IV, Mariña.
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rixiuse a territorio leal malia que a situación bélica, claramente 
inclinada a prol do bando fascista, fixo que unha ducia preferise 
retornar a Galicia en lugar de aventurarse a marchar a unha 
zona republicana que se atopaba xa en plena desfeita.135

As últimas fugas por mar realizadas no período da Guerra 
Civil tiveron lugar na bisbarra de Ferrol durante a primavera- 
-verán do ano 1939, xusto ao finalizar a contenda. Primeiro foi 
a fuxida de once persoas, todas elas da CNT de Mugardos e as 
JJ.LL. de Narón, na parella Teresita e Carmiña tras asaltar a pri-
meira embarcación durante a manobra de desatraque do pei-
rao ferrolán de Curuxeiras, situado a unha carreiriña de can da 
mesmísima Comandancia de Mariña; entre os asaltantes, que 
desembarcaron no porto de Brest tres días despois, atopábanse 
algúns militantes coñecidos da CNT mugardesa, como Anto-
nio González Pérez e Maximino Romero Ramos, que levaban 
agachados dende os comezos da sublevación militar.136 A se-
gunda foi a levada a cabo no bou Ramón, abordado na baía de 
Ares por vinte e sete militantes socialistas e anarquistas (algúns 
deles disfrazados de gardas civís), que arribaron in extremis no 
medio dunha tormenta e sen carburante ao porto francés de 
La Pallice (preto de La Rochelle), logo de levar tres anos aga-
chados pola contorna ferrolá. Entre eles estaban persoas moi 
coñecidas na zona: Luis Abella Beade, directivo do Sindicato 
de Camareros da CNT e un dos militantes máis recoñecidos da 
FAI galega; Moisés Lago Lorenzo, así mesmo directivo do refe-
rido sindicato confederal; Benito Feijóo Seguín, antigo alcal-
de de Ares na Fronte Popular; o anarquista de Narón Rogelio 

135 Causa 2919-38, A Coruña, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Ver tamén CNT Ma-
ritima, nº 73, 15/12/1938. A fuga foi encabezada por un arquitecto barcelonés de ideario 
nacionalista chamado Jordi Tell Novellas, antigo membro da Embaixada española en Berlín 
e máis tarde exiliado en México e Noruega.
136 Ver causa 1632-39, Ferrol, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Tamén, Máiz Vázquez, 
B., op. cit., 2004.
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Leal; os socialistas Jesús Morgado Feal e Antonio Santamaría 
López, este último ex alcalde de Ferrol...137 Todos eles foron, 
nun alustro, pasaportados primeiro ao campo de concentra-
ción de Barcarés e logo ao de Argelés, no Mediterráneo. 

Como indesexables rabexadas de ambas as dúas evasións, 
houbo continuas detencións (moitas delas con posterior proce-
samento) e maltratos tanto de familiares coma as que soporta-
ron os compoñentes das dotacións dos pesqueiros, acusados de 
connivencia cos fugados; en concreto, foron apresadas quince 
mulleres, nais, noivas, tías ou donas dos fuxidos. Unha delas, 
Dolores Mayobre, dona do socialista de Cervás Juan Castro, 
relatou a súa dura experiencia anos despois: 

...Leváronnos ao Cuartel da Guardia Civil, colgáronnos dos 
pulgares e dábanme con vergallos nas pernas, alcumábanos de 
putas, preguntáronnos polos homes unha e outra vez. Meté-
ronnos a sete nun retrete noxento tres días e despois soltáran-
nos. E máis tarde chamáronnos a Ferrol, alí dixéronnos que 
contra nós non había nada, que marcháramos tranquilas.138

Mesmo a veciñanza de Ares que profesaba a relixión evanxé-
lica foi sinalada como punto de apoio dos escapados, de manei-
ra que a súa capela ficou clausurada naquel mes de setembro do 
ano 1939.139 

Finalizada a contenda (no caso dos que ficaron no Norte, a 
confrontación armada rematou no outono de 1937), a totalida-
de dos mariñeiros que se evadiran ou desertaran por mar ou por 
terra e que decidiran ficar no territorio español tiveron, a carón 
dos que retornaron do exilio, que facer fronte a consellos de 

137 En realidade, esta fuga foi continuación da anterior, posto que a ela se incorporaron 
algunhas persoas que non puideran marchar no Teresita e no Carmiña.
138 Máiz Vázquez, B., op. cit., 2004.
139 Máiz Vázquez, B., op. cit., 2004. 



— 438 —

guerra, ao reabrir as causas 
nas que foran declarados 
rebeldes. A listaxe é lon-
ga de máis e non hai que 
dicir que as penas foron 
inmisericordes: os xa men-
cionados Alfredo López 
Rodríguez Pixín e Miguel 
Bermúdez López, conde-
nados a morte e fusilados; 
o irmán de Alfredo, o con-
federal cariñense Manuel 
López Rodríguez, Modes-
to Lamelas Rodríguez de 
Espasante, Manuel Oubi-
ña Fernández da Pobra do 

Caramiñal, os militantes da CNT coruñesa Manuel Mourelle 
Lema, Antonio Outerelo Pereira, José Juan Fernández Torrado, 
Antonio Barreiro Pérez, Antonio Barreiro Taboada, José Ca-
amaño Zúñiga, Arturo Moreno Torres, Santiago Manzanares 
Lestón, os vigueses Agustín Barciela Manzanares, Juan Mar-
tinez Pena e Ángel Pérez Prol (de Teis), así como o muradán 
Pedro García Fernández, derradeiro presidente da Unión de 
Trabajadores Mar y Tierra (UGT), todos eles condenados a per-
petuidade; o anarcosindicalista coruñés Julio Sanjurjo López, 
o cenetista de Mugardos Marcelino Lara Viñas e os seus corre-
lixionarios do Sindicato de Pescadores de Mera, Juan Antonio 
Neira Moscoso e Andrés Siso Longueira, evadidos na motora 
María Elena, o galeguista de Franza-Mugardos Manuel Gómez 
Varela Fera Brava, e os socialistas de Cervás (Ares) Juan Castro 
Vilar e Antonio Saavedra Montero, sentenciados a vinte anos 
de prisión; o mariñeiro da Alianza Marinera (UGT) de Marín 

Alfredo López Rodríguez Pixín. Foto cedida 
pola súa neta Carmen Loureiro.
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José Caeiro Casal, a quince anos de cadea; o tamén herculino 
Manuel Rúa Lago, a catorce anos; o vasco residente na Coruña 
Leandro Correa Cortabitarte, Manuel Rodríguez Verdes, Be-
nigno Novo Alfeirán e Cándido Carrillo Cousillas, todos eles 
de Malpica, Juan Antonio García Lugrís e José Illanes Barreiro, 
de Mera e tripulantes da María Elena, Ángel Santos Fernández 
e Jesús Pérez Rey, da Pobra do Caramiñal, Manuel Rilla Tue-
ro, Manuel Palmeiro Romero, Manuel Pérez Agrelo, Francisco 
Lago Rodríguez, José Pérez Merelas e Fernando García Aguiar 
da Coruña, José Sánchez Feijoo, Antonio Durán Otero, Hipó-
lito Dávila e José A. Valverde Gago, de Vigo, Manuel Caneda 
Domínguez, Jesús Álvarez Pazos, Jacobo Caneda García, José 
Díaz Otero, Antonio Otero Cacabelos, todos veciños do Gro-
ve e tripulantes do Nuevo Emden, Domingo Antonio Castro 
Rodríguez, Manuel Lago Sambade, Joaquín Casais Piñeiro e 
Alfredo Piñeiro Riveiro, os catro escapados na motora El As e 
veciños de Ézaro e O Pindo, etc., condenados a doce anos e un 
día de prisión...140

Asemade, dos que cruzaron a fronteira con Francia tras 
a derrota houbo quen foi detido e confinado polos nazis en 
campos de concentración, como o mariñeiro de Bueu Manuel 
Rey Cruz, do veciño de Mugardos Manuel Fernández García 
Olmedo, fugado no bou Ramón, do mariñeiro de Ézaro fuxi-
do así mesmo na motora El As Manuel Rodríguez Louro, do 
malpicán Antonio Fariña Chouciño, evadido na motora San 
Adrián e do mariñeiro coruñés Adrián Santos del Castillo, 
falecidos os dous primeiros en Mauthausen e os derradeiros 

140 Ver causas 84-36, 159-36, 98-37, 122-37, 491-37, 747-37, 1427-37, 1571-38, 159-38, 
2103-38 e 2529-38, Archivo Tribunal Militar IV, Mariña. Tamén, Agrafoxo, X., op. cit., 
1997 e Velasco Souto, C. F., op. cit., 2008. Referíndose aos evadidos na motora El As, 
Barreiro Barral afirma que «de los que cayeron prisioneros en España, acabaron por contraer 
enfermedades incurables, sin duda como resultado de su mísero vivir en el monte, fueron liberados 
de la cárcel para morir en sus casas», Barreiro Barral, J., op. cit., 1985.
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en Gusen. Outro malpicán, o patrón da motora Ciudad de 
Montevideo Antonio Suárez Blanco o Coruña, foi internado no 
campo de Mauthausen en xaneiro de 1941 e trasladado poste-
riormente ao de Gusen, para ser liberado a comezos de maio de 
1945.141 En Mauthausen debeu coincidir co ferrolán Vicente 
Criado Gabeiras, escapado a Francia nunha lancha torpedeira 
da Armada republicana e transportado en abril de 1941 ao 
devandito campo, de onde saíu vivo de milagre nunhas con-
dicións físicas extremas.142 Non tivo esa relativa sorte o gro-
vense Marcelino Vila Álvarez, un dos fuxitivos do tantas veces 
nomeado Nuevo Emden, a quen, tras pasar por Argelès-sur-
-Mer, se lle perde a pista en xaneiro de 1944 nunha enfermaría 
do sinistro campo de concentración de Sachsenhausen, preto 
de Berlín, onde Himmler instalou o seu Estado Maior e pro-
cedeu a experimentar con distintos métodos de exterminio, 
aplicados despois noutros campos...143 Outros moitos foron 
trasladados a campos de concentración do sur e sueste francés 
(Argelès, Barcarès, Agde, Septfonds, Beziers, Vernet...) baixo 
a vixilancia das tropas senegalesas do réxime de Vichy, como 
Manuel Otero Costas, natural do Grove e tripulante do devan-
dito Nuevo Emden. No caso do mariñeiro do Pindo Manuel 
Piñeiro López, tamén fugado na motora El As, foi ingresado no 
ano 1939 no campo de Agde-Herault, dende o que se puxo en 
contacto por carta coa súa familia; a correspondencia, non obs-
tante, cesou ao pouco tempo e Manuel nunca reapareceu, se 
acaso debido a que colleu a gangrena na ferida que tiña nunha 

141 Bermejo, B. e Checa, S., Libro Memorial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-
-1945), Ministerio de Cultura, Madrid, 2006.
142 Fernández Díaz, V., op. cit., 2009.
143 O seu veciño Ramón Garrido Vidal, exiliado en Francia, tentou localizar o paradoiro 
de Marcelino tras finalizar a II Guerra Mundial, sen resultados positivos. Arestora, Carlos 
Fernández continúa coa teima e acadou probas do paso de Marcelino polo devandito campo 
de concentración, sen que a día de hoxe exista seguridade completa respecto da sorte do 
mariñeiro arousán.
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perna e alí debeu finar.144 Finalmente, unha morea de mariñei-
ros galegos foron dar aos campos de concentración do norte de 
África, tras entregarse coa Armada republicana en Bizerta, caso 
dos arousáns fuxidos da Pobra no Nueva Marujita, o socialista 
Tomás Hermo González entre eles.

Moitos dos evadidos, en cambio, non volverían máis á súa 
terra; a relación é ben longa e non pretendemos expoñer aquí 
máis que algúns exemplos: Secundino Rodríguez Eiras Co-
texo, exiliado en Uruguai tras saír da cadea nos anos corenta; o 
muxián e patrón de pesca Manuel Martínez Cartamil, asilado 
primeiro en Francia e logo en México; o malpicán Francisco 
Lado, afincado así mesmo en México tras formar parte da rede 
clandestina do Despertar Marítimo coruñés; o arroutado mari-
ñeiro do Pindo José Costa Martínez o Perata, finado en Arxen-

144 Entrevista con Xilberto Caamaño Beiro, O Pindo, 27/6/2009.

Mariñeiros de Cariño exilados en Chile; en primeiro plano Manuel Pita Armada. 
Foto cedida por Eliseo Fernández.
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tina tras exercer como patrón de pesca en barcos arrastreiros 
daquel país; a fundadora do SIP de Cariño Sara Mandiá, fuxi-
da no Arkale e falecida no exilio francés; o dirixente comunista 
da Alianza Marinera de Teis Sebastián Carcaño, implicado na 
tráxica tentativa de fuga do bou Eva e deportado a Cuba a fins 
da contenda civil; os mariñeiros do Pindo evadidos na motora 
El As, Luis Casais Casais e Manuel Caamaño López, que lo-
graron trasladarse a América; os seus veciños de Ézaro e com-
pañeiros de fuga, Miguel Ferrer Gándara e Joaquín Rodríguez 
Louro, exiliados en Chile logo de loitar no exército republica-
no... Naquel país americano tamén rematou o cabo da Armada 
Gerardo Rico López, orixinario de Ferrolterra e integrado na 
Mariña de Guerra auxiliar de Euzkadi, etc. 

Algúns tan só retornarían na volta do camiño da vida, 
como os irmáns Vicente, José e Manuel Pita Armada, outrora 

Barco de pesca propiedade de mariñeiros de Malpica exiliados en Chimbote (Perú). 
Fotografía cedida polo Museo do Mar de Galicia.
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impulsores do SIP de Cariño e afincados na costa chilena, onde 
chegarían a carón do seu veciño Manuel Docal Breijo a bordo 
do mítico Winnipeg, para continuar vinculados ás actividades 
pesqueiras.145 E algo semellante aconteceulle a un fato daque-
les mariñeiros malpicáns fuxidos en tres motoras de Franco, 
primeiro, e dos campos de concentración nazis, con posterio-
ridade, pois, tempos andados e tras unha breve etapa chilena, 
darían lugar a unha vizosa colonia piscatoria na localidade cos-
teira peruana de Chimbote.

145 A concentración de pescadores orixinarios de distintos lugares da costa galega no exilio 
chileno non parece casual; de feito o goberno daquel país americano tentou propiciar va-
rias expedicións de exiliados relacionados coa pesca ou coas actividades de transformación 
desta. Temos unha testemuña daquel tempo, Miguel Abalo Carrete, que fora integrante de 
Izquierda Republicana en Vilagarcía e antigo traballador dunha das fábricas de salgadura de 
Elpidio Villaverde en Vilaxoán, que así llo comunica a Eugenio Granell nunha carta escrita 
dende Bourdeaux o 15 de xuño de 1939. Ver Correspondencia Eugenio Granell 1. Correspon-
dencia con sus camaradas del POUM (1936-1939), Fundación Eugenio Granell, Santiago, 
2009. Chama, dende logo, a atención a cantidade de mariñeiros galegos que desembarcaron 
do Winnipeg en Valparaíso o 3 de setembro de 1939, entre eles trece pescadores de Bueu e 
Cangas, que deixarían fonda pegada ao cabo dos anos na industria pesqueira das localidades 
costeiras de San Vicente, San Antonio, Valparaíso ou Iquique. Sobre o particular, ver Pita, J., 
op. cit., 1995 e Graña, L., «La empresa de un gallego emigrado en 1939, principal deman-
dante contra Madoff», en Xornal de Galicia, Vigo, 15/11/2009.
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Tras o remate da Guerra Civil, as novas autoridades coidáronse 
ben de eliminar calquera contestación, esgrimindo como con-
tundente elemento disuasorio a Ley Penal de la Marina Mer-
cante (reformulada o 22 de decembro de 1955 como Ley Penal 
y Disciplinaria de la Marina Mercante, vixente até o ano 1992) 
tanto na pesca coma na Mariña civil. Daquela, a devandita 
Ley Penal y Disciplinaria tipificaba os delitos no mar, mentres 
o Código de Justicia Militar promulgado en 1945 atribuía á 
xurisdición militar de Mariña as competencias sobre esta mate-
ria. Deste xeito, calquera reclamación laboral con resultado de 
folga podía ser cualificada de sedición e os casos de abandono 
do buque no estranxeiro considerados como deserción, e así 
os dous supostos podían ser sometidos a Consello de Guerra. 
Ademais, feitos que en terra eran considerados simples faltas 
de carácter laboral, tal que desobediencia, insultos a un supe-
rior ou abandono de servizo, no mar foron tipificados como 
delitos polos que existía a posibilidade de impoñer sancións e 
privación de liberdade sen xuízo previo.1

A dispersión,2 as esgotadoras mareas de máis de dezaoito 
horas de traballo diarias en mares cada vez máis afastados, así 

1 Palacios Esteban, I., op. cit., 2009. 
2 Temos constancia de que, nos primeiros anos corenta, a emigración de numerosos ma-
riñeiros embarcados en Bouzas en dirección aos portos da Andalucía occidental (Cádiz, 
Algeciras, Huelva...), ten, amais da imposibilidade de faenar no Grand Sole derivada das 
continxencias da II Guerra Mundial, o substrato da represión cotiá (expedientes, sancións, 
vixilancia, retirada das cartillas...) exercida contra bastantes daqueles mariñeiros forzados a se 
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como o paternalismo autoritario compartido entre os Sindica-
tos Verticais franquistas de afiliación obrigatoria e certas gran-
des empresas do sector, fixeron o resto, de maneira que nos 
anos corenta e cincuenta os pescadores perderon todo o seu 
anterior protagonismo; persistiron, tan só, uns poucos mari-
ñeiros de Chapela, Bouzas e O Berbés que tomaron parte na 
tentativa de reorganización confederal mediados os anos co-
renta, entre eles o mecánico de barco José Gómez López Zurdo 
e o antigo afiliado ao SIP Mar y Tierra e maquinista Juan Igle-
sias Cerviño, para logo enmudecer tras a funesta e definitiva 
caída de 1947.3 Daquela, as condicións laborais continuaron a 
ser moi precarias nas faenas de arrastre, volanta e do pincho na 
altura, onde a retribución a xornal que imperaba dende come-
zos do século XX nalgúns destes segmentos foi substituída polo 
réxime das partillas, moi pouco favorable neste tipo de pescas 
para os mariñeiros, malia ser complementado con outros pro-
veitos que levantaban os tripulantes. Mesmo en algures, caso 
do porto de Celeiro, os mariñeiros debían compartir as súas 
partillas co quiñón do halador,4 algo contra o que loitaran con 
éxito na alborada republicana os afiliados á Solidaridad Mari-
nera de Moaña. 

Na baixura, como xa adiantamos, o modelo confesional, 
tutelado e autoritario representado polas Cofradías de Pesca-
dores, que substituíron oficialmente os pósitos no ano 1943 
cando foron declaradas oficialmente corporacións de «derecho 

desprazar. E, se cadra, como hipótese, outro tanto poderiamos pensar da emigración a Pasaia 
pasada a contenda mundial, tal e como xa quedou dito noutra epígrafe.
3 Pereira, D. e Fernández E., op. cit., 2006. O Zurdo fora condenado en 1936 por un Con-
sello de Guerra a doce anos de cadea, acusado de auxilio á rebelión; logo da desfeita de 1947 
foi quen de se exilar en Arxentina. Debemos esta información ao investigador Víctor Oia, 
bo coñecedor do roteiro clandestino da CNT viguesa.
4 Maquiniña empregada para virar o aparello e depositalo na cuberta do barco. Ver, Arrizado 
Yáñez, X., «1978: o mar entra en conflito en Celeiro», en Cadernos de Pensamento e Cultura, 
A Nosa Terra, nº 23, xullo 1997, Vigo.
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público» vencelladas obrigatoriamente ao «Sindicato Vertical 
de la Pesca»,5 argallou clientelas baixo a política populista do 
novo réxime institucionalizada a través delas, para o que o te-
nente de navío Pascual Díez de Rivera y Casares, marqués de 
Valtierra, antigo deputado conservador, noutrora protexido de 
Saralegui e agora cabeza visible do remocicado Instituto Social 
de la Marina, empregou un grande aparato propagandístico. 
Unha política inzada de primeiras pedras de obras xa decididas 
na etapa da República, de entrega das pensións de xubilación a 
mariñeiros que estaban capitalizadas dende a época anterior de 
exaltación da obra social tutelada polo novo réxime nas fábri-
cas de conservas, de melloras portuarias paternalmente conce-
didas polo Caudillo en persoa, como o guindastre de Caión ou 
o primeiro peirao propiamente dito de Fisterra..., que mantivo 
aferrollados a mariñeiros, mariscadoras e traballadoras da con-
serva, baixo a dependencia da CNS e do ISM. 

Segundo as ordenanzas das Cofradías de Pescadores fran-
quistas inspiradas nas medievais, o carácter confesional cató-
lico era obrigatorio, polo que cada unha tiña que se adscribir 
a efectos relixiosos á parroquia, e declaráronse festas oficiais 
a da Virxe do Carme e a do santo patrón (ou patroa) da vila, 
«con las formalidades y devociones propias del caso, prohibiéndose 
que estos días se hagan a la mar los barcos, bajo pena de la multa 
que fijará el Cabildo». A Cofradía tiña a capacidade de nomear 
un capelán, que se elixiría entre os cregos da parroquia e que 
formaría parte do seu cabido, con voz pero sen voto. Por se 
fose pouco, naquel ambiente ateigado de nacional-catolicismo 
propio dos primeiros tempos da Ditadura franquista, os con-

5 Orde do 31 de marzo de 1943. Ver Alegret, J. L., «Del corporativismo dirigista al pluralis-
mo democrático: las Cofradías de Pescadores en Cataluña», en Revista Eres, Vol. II (I), Mo-
nográfico de Pesca. Coord. Pascual Fernández, J. Serie Antropología, Museo Etnográfico/
Cabildo de Tenerife, 1989.
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frades afiliados debían empregar de xeito obrigatorio o saúdo 
nacional-sindicalista.6 

Como xa ficou de manifesto, as confrarías, mediatizadas 
politicamente polo «Movimiento», asumiron tamén cunha 
eficacia notable un importante xorne asistencial, asegurando 
cobertura médica, a entrega dos subsidios de vellez e o repar-
to dos cupóns de racionamento entre os seus membros; uns 
asociados que, nos primeiros intres da Ditadura, tan sequera 
podían nomear o seu Patrón Mayor, cometido que recaía nos 
alcaldes, como primeira autoridade local que eran do réxime 
franquista.7 Con todo, sería de grande interese calibrar a capa-
cidade de integración que este modelo despregou entre antigos 
directivos das sociedades mariñeiras esnaquizadas polo novo 
réxime, investigando a participación dun número indetermi-
nado daqueles nas primeiras eleccións sindicais (1944) á Sec-
ción Social das Confrarías e nas convocatorias posteriores.

Mentres se consolidaban os imperativos sociais do fran-
quismo no mundo do mar, na noite do 12 ao 13 de decem-
bro de 1946, dezanove guerrilleiros de diversas correntes ideo-
lóxicas (comunistas, cenetistas, socialistas) relacionados coa 
III Agrupación do Ejército Guerrillero de Galicia acompañados 
por dúas mulleres, abordaron o boniteiro Santa Teresa na praia 
da Abrela en Vicedo e con el arribaron días máis tarde ao porto 
vasco francés de Baiona. Un dos fugados, o antigo directivo do 
SIP de Celeiro Francisco Gómez Núñez Trotsky, xa tentara sen 
éxito a fuga por mar o 23 de xuño de 1937 cando, a carón do-
utros compañeiros do Sindicato, asaltaran en Viveiro a tarrafa 
Nuestra Señora de los Dolores; logo, tras o fracaso da tentativa, 

6 Piñeiro de San Miguel, E. e Gómez Blanco, A., op. cit., 2001.
7 Ver Costa Alonso, J., Santos Castroviejo, I. e Rúa Costa, X. L., op. cit., 2000 e Román 
Losada, A., Sal, sardiñas e peiraos. Achega ao patrimonio marítimo na Enseada de San Simón, 
Alén Nós, Redondela, publicado con licenza Creative Commons, 2009.
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moitos dos antigos sindicalistas incorporáronse á partida gue-
rrilleira de Neira, primeiro, e, posteriormente, á devandita III 
Agrupación.8 Mais desta volta, no devalo de 1946, diante da 
falla de perspectivas na loita do maquis, debido ao desinterese 
dos vencedores da II Guerra Mundial en actuar contra o réxi-
me franquista, a evasión fora preparada con toda minuciosida-
de comprando o barco a dous veciños de San Cibrao mediante 
achegas económicas procedentes non só de parentes e amigos, 
senón tamén dalgunha xente de dereitas proclive a unha saída 
non traumática para os combatentes do monte. Logo dunha 
travesía dabondo accidentada, pois deberon entrar de incógni-
to no porto de Xixón obrigados por unha avaría, os fuxidos fo-
ron recollidos por unha lancha da xendarmaría francesa xusto 
a tempo para zafar dunha forte maruxía que impediría o paso 
da barra do río Adour e provocaría a perda da embarcación.9 

Ano e medio máis tarde, no verán de 1948, a xeira de de-
tencións relacionadas co desmantelamento do aparato do PCE 
en Galicia, semella estar detrás dunha tentativa de fuga dende o 
porto de Cangas. Segundo algunhas informacións orais pouco 
detalladas, unha trintena de persoas mercou un barco vello de 
pesca coa mesma finalidade que a dos guerrilleiros; se acredita-
mos nestas fontes, a evasión non se levou a efecto debido a unha 
delación, polo que o barco foi afundido como medida pruden-
cial. Neste escuro episodio, desapareceu sen deixar rastro o ve-
ciño de Pontevedra Jesús González González, alcumado Sumata 
ou Suma y Sigue, dono dun bar naquela capital e simpatizante 
comunista, quen xa fora requirido no ano 1938 por un delito 
de rebelión militar e do que a familia nunca soubo máis nada.10 

8 Sobre a traxectoria deste grupo de combatentes, ver Pereira, D. e Fernández, E., op. cit., 
2006.
9 Parrado, C., Curuxás. O guerrilleiro que non cazou Franco, A Nosa Terra, Vigo, 2009.
10 Ver «Un desaparecido: Jesús González O Suma y Sigue» no blog do investigador ponteve-
drés Xosé Álvarez, Pontevedra nos anos do medo, correspondente ao 2/3/2009.
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No outono daquel mal ano, aconteceu lonxe da terra un 
episodio singular, no que se viu envolto Manuel Vilariño San-
tomé, un vello afiliado ao sindicato de pescadores Fraternidad 
Marinera de Moaña que fora sometido a Consello de Guerra 
no ano 1936 con resultado de cadea perpetua, condena con-
mutada máis tarde, en 1940, por catro anos de prisión menor 
co castigo engadido de ser confinado nas Illas Canarias. Tras 
finalizar a Guerra Civil, as costas daquel arquipélago coñeceron 
unha verdadeira enxurrada de evasións protagonizadas por an-
tigos represaliados republicanos, moitos deles indocumentados, 
a bordo de escangallados veleiros de cabotaxe ou vellos barcos 
de pesca que puñan rumbo cara a Venezuela. Malia que estas 
arriscadas saídas clandestinas continuaron até o ano 1952, nu- 
nha xeira que tan só ten paralelismo co acaecido anos atrás nas 
costas galegas, aquelas acadaron unha especial intensidade no 
período comprendido entre 1945 e novembro de 1948, tem-
po no que gobernou aquela nación suramericana o presidente 
Rómulo Gallegos, bo amigo da II República española. Daque-
la, poucos días antes do expeditivo derrocamento do susodito 
presidente por un golpe militar e tras ser rexeitado noutros tres 
portos venezolanos, chegou a Puerto Cabello un veleiro medio 
desfeito con 54 persoas en pésimas condicións a bordo, proce-
dentes todas elas das Illas Canarias. O navío chamábase Express 
e zarpara sen motor había oitenta días ao mando dun capitán 
de orixe galega e con Manuel Vilariño como único tripulante 
para manobrar o aparello. O caso foi que, logo dunha travesía 
infernal na que mesmo morreron dous pasaxeiros, arribaron a 
Venezuela no intre en que os militares tomaban o poder, polo 
que, ao ser sobre todo refuxiados de carácter político, foron 
expulsados do campo de emigrantes onde os aloxaran inicial-
mente, para ser internados no campo de concentración da illa 
Guasina, situada no Territorio Federal Delta Amacuro, de onde 
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tardaron cinco meses en ser liberados; a partir de entón, Vilari-
ño foi un exiliado galego máis naquel país.11

Nesta negrura, aínda deberemos agardar a ben entrados 
os anos sesenta do século XX, para albiscar novas faíscas de 
rebeldía no mundo do mar, transmitidas agora a través do 
catolicismo social presente no Apostolado del Mar, cos seus 
comprometidos curas obreiros influídos polas experiencias de 
proletarización francesas ou a teoloxía da liberación, e as súas 
revistas Stella Maris-Hombres del Mar (fundada a fins dos anos 
cincuenta) ou Platuxa (1966), que daban conta e impulsaban 
o proceso asembleario (en Marín, en Mugardos, en Ribeira, en 
Pasaia...) na frota do bacallao que faenaba en Terranova, com-
posta por 4.000 tripulantes dos que un 85% eran galegos.12 
Mais tamén debemos referirnos ás mariscadoras de Noia ou 
Cambados, que xa naquel tempo estaban confrontadas coas 
tentativas de privatizar os bancos marisqueiros onde faenaban. 

11 Ver Martínez Crespo, X., «Manuel Vilariño Santomé: Un represaliado político galego 
chegado nunha patera a Venezuela en 1948», en www.galizacig.net; tamén Bárbulo, T., «No-
sotros también fuimos (somos) emigrantes», El País, Tenerife, 16/7/2001. Agradecemos a 
Xurxo Martínez Crespo a información deste emocionante episodio.
12 Platuxa, «Hoja Informativa del Apostolado del Mar para los pescadores españoles en Terra-
nova», nº 11, Saint Pierre, novembro 1968. A Platuxa foi unha sinxela revista imprentada en 
«vietnamita», cun inequívoco arrecendo galaico e vasco. Ver entrevista de Pello Zubiria ao que 
foi o seu director Xabier Sánchez Erauskin, daquela capelán da frota bacallaeira naquel porto 
americano baixo soberanía francesa, na Revista Arguia, 24/12/2006. A entrevista, inicialmen-
te en euskera, foi transcrita ao castelán no blog Pedradas de Mikel Iturria en diversos anacos 
datados no mes de maio de 2007. Neles, refírese a aquelas humildes follas da «platuxiña», así 
denominada na fala daqueles asoballados mariñeiros galegos: «...Comparando con los pesca-
dores, yo era un privilegiado. Las condiciones de vida eran muy duras, tanto la comida como la 
forma de trabajar. Se trabajaba a destajo. Si aparecía el pescado, se echaban las horas necesarias. 
Algunos armadores y patrones querían quedarse allí incluso en navidades. Yo, sin embargo, tenía 
la radio y podía hablar con todos. Sacaba también una publicación, con una ciclostil o ‘vietnamita’ 
de entonces, que se llamaba ‘Platuxa’. Las platuxas que aparecían entre el bacalao se arrojaban al 
mar y con ese nombre pretendíamos decir: si quieres, tira esta hoja, pero léela antes. Daba noticias 
y, como se publicaba en tierras francesas, se podían citar muchas noticias que aquí no estaban per-
mitidas. También decíamos quién estaba enfermo, quién estaba a punto de embarcar, noticias de 
Pasajes… Hacía un editorial citando los objetivos que perseguíamos...». Estamos en débeda con 
Xabier Sánchez Erauskin por desvelarnos este universo, ao que apenas se lle prestou atención 
até este intre. 
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Despois, na alborada dos setenta, a carón da loita demo-
crática desenvolvida na Confraría de Pescadores de Ferrol, con 
Manuel Pillado á cabeza,13 continuou o papel mobilizador do 
Apostolado simbolizado nas figuras do redactor xefe de Hom-
bres del Mar Xabier Sánchez Erauskin ou de Ignacio Palacios 
Esteban, director de El Camarón (1970), unha publicación 
imprentada en Huelva que, nese tempo, era porto base dunha 
nutrida frota conxeladora na que abundaban os tripulantes 
de orixe galaica. Daquela, nos anos 1970-1971 retornarán as 
folgas ao litoral español e á beiramar galega, un feito que foi 
obxecto de permanente acompañamento por parte de El Ca-
marón; así, paralelamente á teima dos mariñeiros dos barcos 
conxeladores radicados no porto onubense e os da frota arras-
treira de Ayamonte, a prol dun convenio colectivo nos respec-
tivos sectores:

Los sardineros de Arrecife de Lanzarote protagonizaron dos 
huelgas: la primera en enero de 1970 en reivindicación de 
un convenio colectivo; la segunda en marzo tras la ruptura 
de las negociaciones... El laudo de la Autoridad Laboral fue 
contestado por los armadores que, en el mes de agosto, prota-
gonizan una tercera huelga, en este caso patronal, creándose 
gran tensión en la isla.
También amarraron los barcos de bajura de Guipúzcoa el 29 
de Junio de 1970 y los de Pasajes meses después. En ambos ca-
sos, no hubo acuerdo y los conflictos se zanjaron nuevamente 
con Normas de Obligado Cumplimiento... Tampoco prospe-
raron las negociaciones del Convenio Colectivo de la Flota 
Bacaladera, generándose fuertes tensiones en los Puertos de 
Pasajes, Vigo y La Coruña. En agosto se publica la Norma de 

13 Pillado, M., op. cit., 2002.
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Obligado Cumplimiento que no satisface a nadie. Esto mo-
tiva nuevas movilizaciones y Asambleas masivas en las zonas 
costeras de reclutamiento de los tripulantes a la vuelta de la 
marea en el mes de diciembre de 1971... El objetivo de los 
trabajadores se centrará ahora en una nueva Ordenanza La-
boral, lo que conseguirán en el año 1974 después de amplias 
movilizaciones que mantendrán en vilo a la flota durante tres 
años.14

Ambas as publicacións, referímonos a Hombres del Mar e 
El Camarón, tiveron unha continuidade ben visible no noso 
país en revistas como Xarda. Esta última fixo entre 1975 e 
1976 un puntual seguimento das masivas reivindicacións de 
mariscadoras e mariscadores da Coruña, Aldán, Baldaio ou da 
Illa de Arousa, polos motivos xa devanditos, da organización 
dos traballadores dos barcos conxeladores da Coruña e Vigo 
para acadar o convenio colectivo, da revolta producida na frota 
sardiñeira de numerosos portos pola baixada de prezos insti-
gada polos intermediarios, do protagonismo das mulleres dos 
pescadores da altura na campaña «Dos meses de vacaciones por 
cinco meses de mar», etc.15 Logo, virá a batalla dos mariñeiros 
do Banco canario-sahariano, moitos deles aveciñados no Mo-
rrazo.

Na maioría destes e doutros conflitos máis ou menos laten-
tes, xa estaban presentes os xermolos que, a fins dos setenta, da-
rán paso en Vigo, A Coruña, O Grove, Ribeira, Cambados, O 
Grove, Corme, Ferrol, Celeiro e outras vilas da beiramar galega 

14 Palacios Esteban, I., op. cit., 2009.
15 Ver o significativo limiar de Fernando González Laxe, naquel tempo moi vinculado á 
experiencia de Xarda, no devandito libro de Ignacio Palacios Esteban. Para esta temática, 
pódese consultar asemade González Laxe, F., op. cit., 1977; Arrizado Yáñez, X., op. cit., 
1997 e Fraga, X., «Salvemos as marismas de Baldaio», en Cadernos de Pensamento e Cultura, 
A Nosa Terra, nº 23, xullo 1997, Vigo. 
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ás Comisións Mariñeiras, ao Sindicato Libre de la Marina Mer-
cante e ao Sindicato Galego de Traballadores do Mar, próximos 
ao PCG, á UPG e a outras correntes ideolóxicas opositoras ao 
derradeiro franquismo.

Mais naquel tempo de incerteza, andando 1967, Heriber-
to Bens, imaxinario mariñeiro da Pobra do Deán, sabedor da 
esquecida e magoada epopea rebelde da xente de mar, xa deixa-
ra escrito:

...E a dorna desperezou os longos remos.
Os longos remos sobre as remadoiras do medo.
O medo, coma un estrobo, enguedellouse na caberna.
Na caberna de arca,
na caberna de couso.
Dende a roda de proa ás rabeiras de popa.
O bateren as pás sobre as vagadas avesedas,
a dorna era un grande arau ferido, unha
gaivota agoníada, ave crebada. Un paxaro ferido é Galicia.
O paxaro ferido izou unha áa na noite.
Na noite, vo-los tres fuxitivos.
Fuxitivos do medo na dorna escorregante,
danzando e embestindo contra o medo.
Unha vela, tremendo, pediu permiso á noite ...

A memoria dos vencidos no mar comezaba a ser recuperada...16

16 O Patronato da Cultura Galega de Montevideo publicou en 1972 a Antoloxía Popular 
de Heriberto Bens, heterónimo de X. L. Méndez Ferrín. A obra contiña poemas de temá-
tica política e social, que Ferrín asinara co seu verdadeiro nome en escolmas e revistas. Un 
dos poemas desa antoloxía era «Ós líderes mariñeiros que fuxiron na dorna e morreron no 
Atlántico, lonxe do terror», elexía nacional na honra da combativa clase mariñeira galega, 
cruelmente castigada polo terror fascista desatado a partir de xullo do ano 1936.
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CADRO I

Estimación da afiliación aos sindicatos de pescadores pertencentes á CRG-CNT

Sindicato Localidade Afiliados agosto 1932 Af. xullo 1936

Protección Obrera Porto do Son 165 (1) 150 (1)

Secc. Marineros

Pescadores Pontedeume 365 500 

Industria Pesquera Marín 1600 1000

Industria Pesquera Vigo-Bouzas 2200 1700

Mozos de Campo A Coruña 80 150

Despertar Marítimo A Coruña 1500 1200

Conserveras A Coruña 250 250

Empacadoras A Coruña 300 120

Carboneros A Coruña 100 100 

Pescadores a la parte A Coruña 100 (?)

Chalaneros A Coruña 40 50

Chaboleros A Coruña (?) 60 

Camionetas pescado A Coruña - 50 

Marineros Ferrol 60 60

Pescadores Mugardos 160 200

Rederas Mugardos - (?) 

Oficios Varios Camariñas 75 100

Marineros y O. V. O Grove 300 150

Alianza Marinera Cangas 1500 1200

La Reivindicadora Cangas - 1000 (2)

Solidaridad Marinera Moaña 1500 1200 

El Adelanto Marítimo Bueu 1000 -

Pescadores de Cordel Beluso-Bueu - (?)

Marineros Panxón 200 250

Marineros Chapela 100 500

Marineros Baiona 100 300

Marineros Cesantes 100 -

Profesiones Varias Sada «Secc. Marin.» 200(1) 400 (1)

Industria Pesquera  A Guarda 100 300
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O. V. Mar y Tierra Escarabote - Secc. Marin. 115 (1)

Obreros del Mar Sta. Cruz (Oleiros) (?) 100

Industria Pesquera Ribeira - 1500

Pescadores Corrubedo (?) 100

Industria Pesquera Cambados    (?)  300

Alianza Marinera Teis (?)   200

Industria Pesquera» Cariño  -  1200 

Pescadores         Ares  -  100

Industria Pesquera  Celeiro   -    250

Industria Pesquera Espasante  -  220

Pescadores Ribadeo - 250 

Pescadores Vicedo - 100

Pescadores Mera - 250

Pescadores Burela - 300

Pescadores San Cibrao - 100

Pescadores Foz - 200

Marino y O. V. Caión - 100

Pescadores Corcubión - 100

Pescadores Portosín - 100

Industria Pesquera Vilagarcía  - 100

Marin. y Mariscadoras Campelo (Cedeira) - 60

Solidaridad Marinera Aldán 295 600 inclúe (2)

Marineros Poio - (?)

Alianza Marinera Pontesampaio - (?)

Pescadores y O. V. O Pindo - (?)

Industria Pesquera Cedeira - (?)

Industria Pesquera O Barqueiro - (?)

Único y O. V. Fisterra - (?)

General de Tb. Vilanova Arousa (?) (?)

Prot. Ob. Mar y Tierra Bamio (Vilagarcía) - (?)

TOTAL 12390 17335  

+6 Sindicatos (?)  /  +11 Sindicatos (?)

24 portos organizados / 47 portos organizados
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FONTES: Elaboración propia a partir de:

* Pleno CRG, Agosto 1932, Solidaridad Obrera, A Coruña, nº 87, 3/9/1932.

* Congreso CNT, maio 1936, Solidaridad Obrera, Barcelona, 5/5/1936.

* Congreso Federación Nacional de Industria Pesquera, maio 1936, El Avance 

Marino, Pasaia, nº 7, maio 1936.

* Comisión Central Calificadora Administrativa de Bienes Incautados, Minis-

terio de Xustiza e Traballo.

* Rexistro de Asociacións, Goberno Civil da Coruña.

* Silva Ferreiro, M.: Galicia y el Movimiento Nacional, Santiago, 1939.

* Dasairas Valsa, X.: op. cit., 2002.

* Entrevista con Juan Ben Santos (Porto do Son), ano 1983.

Notas:

(1) Estimación propia.

(2) Conserveiras e atadoras.

(?) Descoñecemos a afiliación no porto en cuestión, aínda que nos consta a 

existencia dun sindicato de pescadores integrado na CRG-CNT.
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CADRO II

Afiliación á Federación Nacional de Obreros de la Industria Pesquera (CNT). 
Rexistrada no Congreso de maio 1936

Comunidades Afiliados %Total Nº Portos %Total

Galicia 15620 40 37 47 

Andalucía e norte 
África

12524 32 15 19

País Vasco 991 3 2 2

Santander 575 1 4 5

Asturias 2800 7 5 7

Catalunya 1700 4 4 5 

Canarias 2100 5 2 2

Levante  2200 6  7 9 

Baleares  650 2 3 4

TOTAL 39260 78

FONTE: Elaboración propia a partir de:

* El Avance Marino, Pasaia, nº 7, maio 1936.

* Congreso CNT, maio de 1936, Solidaridad Obrera (Barcelona), 5/5/1936.
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CADRO III

Distribución espacial da afiliación aos sindicatos de pescadores da CRG

Zona Agosto 1932 Xullo 1936

Afiliados % Nº Portos Afiliados % Nº Portos

Rías Baixas (A 
Guarda-Muros)

9160 74 13+4(?) 10765 62 18+5 (?)

Rías Altas 
(Carnota-Ferrol)

3230 26 5+2(?) 3890 22 11+2 (?) 

Cantábrico 
(Cedeira-
Ribadeo)

- - - 2680 16 9+2 (?)

TOTAL 12390 18+6(?) 17335 38+9 (?)

FONTES: Ídem CADRO I

Nota:

(?) Descoñecemos a afiliación no porto en cuestión, aínda que nos consta a 

existencia dun sindicato de pescadores integrado na CRG-CNT.
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CADRO IV

Armadores, fabricantes, exportadores de peixe e almacenistas do litoral  
da provincia de Pontevedra, afiliados á Falange tras o golpe militar (1936-1939)1

Nome Actividade Localidade

Juan García Galbán Exportador peixe Vigo

Francisco Bustelo Bustelo Exportador peixe Vigo 

Manuel Álvarez Tomé Almacenista raba Vigo

Adolfo Quirós Mateos Fillo fabricante conservas Vigo

Joaquín Yáñez Tapias Fillo fabricante conservas Vigo

Juan Yáñez Tapias Fillo fabricante conservas Vigo 

Fernando Tapias Curbera Familia fabricante conservas Vigo

Antonio Alfageme del Busto Familia fabricante conservas Vigo 

José Curbera Alonso Familia fabricante conservas Vigo

Gaspar de Haz de la Gándara Familia fabricante conservas Vigo

Rafael Jesús Portanet Fillo fabricante salgadura Vigo/Cangas 

Joaquín Sobreira Lage Encargado fábrica Alonso Vigo

José Albo Abascal Fabricante conservas Vigo

Antonio Cerqueira Posse Fabricante conservas Vigo

Juan Cerqueira Domínguez Fabricante conservas Vigo

Ventura Cerqueira Domínguez Fabricante conservas Vigo 

Mauro Alonso Giménez-Cuenca Fabricante conservas Vigo

Rodrigo Alonso Giménez-Cuenca Fabricante conservas Vigo

Rodolfo Alonso Lamberty Fabricante conservas Vigo/Teis  

Francisco Pérez Nistal Armador Vigo

Miguel Pérez Nistal Armador Vigo

Julio Vieira Armador Vigo

Eduardo Vieira González Armador Vigo

Javier Sensat Curbera Armador Vigo 

Antonio González González Armador Vigo 

1 Esta listaxe, incompleta, puido elaborarse mediante a comparación dunha relación de afi-
liados á Falange na provincia de Pontevedra realizada por Gonzalo Amoedo López, con 
distintas fontes de carácter local nas que figuran os nomes dos titulares das devanditas ac-
tividades económicas naquel tempo. É obvio que a listaxe é tan só indicativa debido ao 
fragmentario das fontes en cuestión.
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Ventura Lago Goberna Armador Vigo

Manuel Canellas Tapias Asoc. Xeral Ind. Pesqueiras Vigo

Ángel Núñez García Asoc. Xeral Ind. Pesqueiras Vigo

Joaquín Otero Goyanes Militar, fillo e sobriño de armadores Vigo

Evencio Álvarez Bastos Armador Vigo/Bouzas

José Álvarez Rodal Armador Vigo/Bouzas

Bueno Bastos Fernández Armador Vigo/Bouzas

Juan Bastos Fernández Armador Vigo/Bouzas

Primitivo Freire Rodríguez Armador Vigo/Bouzas

Augusto Larrán Angel Armador Vigo/Bouzas

Ubaldino Leirós Mera   Armador  Vigo/Bouzas

Erasmo Montenegro Costas Armador  Vigo/Bouzas

Benigno Montenegro Costas Armador  Vigo/Bouzas

Santiago Montenegro Costas Armador Vigo/Bouzas

Víctor Montenegro Feijoo Armador Vigo/Bouzas

Antonio Fontán Comesaña Armador  Vigo/Bouzas 

José Álvarez Pardo   Armador  Vigo/Bouzas

José Manuel Álvarez Moreira Armador Vigo/Bouzas

Constante Freire Pérez Armador  Vigo/Bouzas 

Constante Freire Veiga Fillo anterior Vigo/Bouzas

Teodosio Freire Costas Fillo armador Vigo/Bouzas

Antonio Pérez Campos Armador Vigo/Bouzas

Francisco Puig Martínez Director encargado fábrica Massó Bueu

Ángel Massó García Familia fabricante  conservas Bueu

Antonio Massó García Familia fabricante  conservas Bueu

Gaspar Massó García Fabricante conservas e armador Bueu

José M.ª Massó García Fabricante conservas e armador Bueu

Salvador Massó García Familia fabricante conservas Bueu

Tomás Bolíbar Massó Fabricante conservas e armador Bueu/Cangas

Attilio Gaggero Maresco Fabricante conservas Bueu

Emilio Gaggero Rossi Fabricante conservas Bueu

Manuel Dopazo López Exportador peixe Bueu

José Bravo Corral  Exportador peixe Bueu
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Víctor Carballo Castiñeiras Armador Bueu 

Luciano Buhigas Consignatario e armador Vilagarcía

Zoilo Trigo Sánchez Fabricante salgadura Vilagarcía/Vilaxoán

José Portela García Exportador marisco Vilagarcía/Carril

Manuel Llauger Llauger Fabricante salgadura Vilanova 

Antonio Pérez Lafuente Fabricante salgadura Vilanova

Juan Pérez Lafuente Fabricante salgadura Vilanova

Manuel Pérez Lafuente Fabricante salgadura Vilanova 

Luis Pérez Sabor Fabricante salgadura Vilanova

Juan González Pomares Fabricante salgadura Vilanova

Manuel González Pomares Fabricante salgadura Vilanova

Ricardo González Pomares Fabricante salgadura Vilanova

Francisco Lafuente González Fillo fabricante salgadura Vilanova

Mariano Abalo López Fabricante salgadura Vilanova

Joaquín Ozores Rodríguez Fabricante salgadura Vilanova  

Antonio Diz Pérez Familia fabricante salgadura Vilanova

Antonio Collazo del Palacio Armador Redondela 

Ramón Cordero Martín Fabricante salgadura Redondela

José Otero González Fabricante conservas e salgadura Redondela

Francisco Villaverde Rioboo Armador Baiona

Manuel Alonso Cadilla Armador A Guarda

Ramón Gándara Álvarez Armador A Guarda

Francisco Antonio Moreno Álvarez Armador A Guarda

Pedro Saracho Arechavala Armador  A Guarda

Marcelino Silva González Exportador marisco A Guarda 

Manuel Villaverde Rioboo Directivo patronal e armador Moaña

Maximino Boubeta Paredes Armador Moaña

José Romero Pérez Armador Moaña

Manuel Piñeiro Otero Armador Moaña

Valentín Martínez Villanueva Armador Moaña

José Pérez Rodríguez Fillo almacenista raba Moaña

Jesús Seoane López Pr. patronal pesqueira Moaña

Francisco Fernández Cervera Fabricante conservas e armador Cangas
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Antonio Fernández González Fillo do anterior Cangas

José Bolíbar Massó Familia fabricante conservas Cangas

Óscar Boán Callejas Fabricante conservas Cangas

Manuel Lago Bastos Fabricante e almacenista raba Cangas

José González Graña Familia fabricante salgadura Cangas

Manuel Fernández Muíños Armador Cangas

Agustín Fandiño González Armador Cangas

Manuel Camiña Graña Fillo armador Cangas

Manuel Boullosa del Río Armador Cangas

Manuel Rufino Acuña Ramos Armador Cangas

Emilio Lorenzo Bastos Armador Cangas

Marcelino Moldes Rodal  Armador Cangas

Remigio Moldes Rodal  Familia armador Cangas

Guillermo Moldes Rodal Familia armador Cangas

Aurelio Moldes Rodal Familia armador Cangas

Antonio Moldes Rodal Familia armador Cangas

Ángel Moldes Rodal Familia armador Cangas

Alfredo Moldes Rodal Familia armador Cangas 

Alfonso Moldes Rodal Familia armador Cangas 

José Bernardo Graña Rodal Armador Cangas 

Enrique Vieira Armador Cangas

Francisco Giráldez García Armador Cangas

Celestino Aldao Carballo Armador  Marín

Severo Aldao Carballo Armador Marín

Emilio Pena Asenjo Armador    Marín

Luis Pena Asenjo Armador    Marín 

Luis Pérez Quevedo Armador     Marín

Ricardo Sobral Santiago  Armador   Marín

Luciano Soto Carballal  Armador    Marín

Sebastián Soto Cousido Armador    Marín

José Luis Taracido Catrofes Armador Marín 

Luis Fontán Pérez Armador Marín

Blas Fontán Santiago Armador Marín 
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Salvador González Troitiño Armador Marín

Valentín Martínez Villanueva Armador Marín

Ramón Touza Omil Armador Marín

Antonio Touza Omil Armador Marín

Gerardo Touza Rodríguez Armador Marín

Cándido Herrero Froix Fabricante conservas Marín

Rafael Rocafort Ball Fabricante salgadura e armador Marín

Adolfo Rocafort Ball Fabricante salgadura e armador Marín

Adela Rocafort Ball Fabricante salgadura e armador Marín

Pilar Rocafort Ball Fabricante salgadura e armador Marín

Antonio Fresco Acuña Exportador peixe Marín

Jaime Galiana Lorca Exportador peixe e armador Marín

Gerardo Millán Blanco Exportador peixe Marín

José Alcántara Fernández Consignatario e almacenista Marín

Eugenio Escuredo Lastra Fabricante conservas O Grove

Francisco Lores Fernández Fabricante conservas e armador O Grove

Joaquín Álvarez Lores Fabricante conservas O Grove

Ventura Ferrer Barges Familia fabricante salgadura O Grove

Benito Triñanes García Fabricante salgadura O Grove

Antonio Serantes Pazos Fillo armador e propietario Cambados

Francisco Ferrer Santiago Armador Pontevedra

Francisco Riestra Calderón  Fabricante conservas Pontevedra 

Ignacio Riestra Calderón Fabricante conservas Pontevedra  

Remigio Hevia Mariñas Fabricante conservas Poio
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CADRO V

Fugas por mar

Até o 30/7/1936

20/7/1936: os auxiliares e tripulantes do acoirazado Jaime I arrestan os 
mandos e fanse coa embarcación no traxecto Ferrol-Vigo-Tanxgr, para 
dirixila máis tarde á base naval de Cartagena. Protagonistas: mariñeiros 
da Armada republicana.

21/7/1936: chega un pesqueiro procedente da Coruña a Francia. 
Protagonistas: CNT Coruña e CNT O Barqueiro.

21/7/1936: os mariñeiros fanse co control do gardacostas da Armada 
Xauen (de servizo en Ferrol) en augas da Coruña, tras o cal puxeron 
rumbo a Málaga, onde chegan a noite do día 24. Protagonistas: 
mariñeiros da Armada republicana.

22/7/1936: o destrutor Velasco captura en augas de Pontedeume o 
torpedeiro T2, cuxa dotación pretendía dirixirse á zona republicana. 
Protagonistas: mariñeiros da Armada.

22/7/1936: a tripulación do remolcador da Armada R.I.C. (?) de 
servizo en Marín amotínase e desembarca dous oficiais no porto 
lusitano de Vila Praia de Áncora, tras o cal puxo rumbo cara ao 
Mediterráneo. Protagonistas: mariñeiros da Armada republicana.

22/7/1936: un fato de mariñeiros do Sindicato El Avance Marino 
(CNT) de Pasaia, na súa maioría galegos, faise co torpedeiro da 
Armada T3 amarrado naquel porto, pon rumbo á Concha de San 
Sebastián e dende alí bombardean o Club de Regatas e o Casino, 
onde se fixeran fortes os sublevados. Logo diríxense á desemboca-
dura do río Urumea e bombardean o hotel María Cristina. Protago-
nistas: todas as tendencias, maioría SIP CNT Pasaia.

22-23/7/1936: saída frustrada dun bou de Ribeira. Protagonistas: 
todas as tendencias.

23/7/1936: á noitiña sae de Cariño o boniteiro Arkale coas luces 
apagadas, deixando en terra á tripulación (agás dous mecánicos) e 
chega a Saint Nazaire dous días despois con 38 fugados. Prota-
gonistas: SIP Cariño, IR Cariño, PSOE Ferrol, CNT Viveiro, CNT O 
Barqueiro e CNT Xixón.

23/7/1936: fuga do vaporciño Don Tomás de San Cibrao cara ao 
porto de Avilés. Protagonistas: todas as tendencias.
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Até o 30/7/1936

24/7/1936: un grupo de sindicalistas da vila de Ponte do Porto tentan 
fuxir nunha pequena motora de Camariñas a Portugal. A evasión 
resultou frustrada xa que o barco era moi pequeno e deberon dar a 
volta. O xornal El Progreso (Lugo) de 29/7/1936 fala de dúas embar-
cacións. Protagonistas: UGT e CNT Ponte do Porto.

26/7/1936: saen os bous Santa Eulalia e Santa Rosa do porto de 
Muros cara a Bilbo, con 47 fugados, entre eles os alcaldes de Muros 
e Noia. Protagonistas: todas as tendencias políticas e sindicais da 
bisbarra Noia-Muros-Santiago.

27/7/1936: sae da Insuela (Palmeira) a lancha a motor San José Nº 
2, requisada en Cabo de Cruz polo alcalde de Boiro para a ocasión, 
con 19 persoas a bordo que chegan a Leições ao día seguinte. Van 
xentes de todas as tendencias, entre elas o deputado de IR Elpidio 
Villaverde e os alcaldes da Fronte Popular de Boiro e A Pobra. Prota-
gonistas: todas as tendencias políticas e sindicais da beira norte da 
ría de Arousa.

2.ª quincena xullo: tentativa frustrada de levar a Bilbo a parella 
composta polos vapores de Bouzas Baltasar Pujales Valverde e 
Mercedes Valverde, de arribada no porto de Bantry (Irlanda). Prota-
gonistas: SIP Vigo-Bouzas.

Antes do 30/7/1936: fuga da motora Mª Teresa da Pobra, frustrada 
quer por avaría en Sálvora, quer por discrepancias  
no rumbo que había que seguir. Protagonistas: PCE da Pobra do 
Caramiñal. 

Antes do 30/7/1936: chega a Francia un pesqueiro de Bouzas. 
Protagonistas: SIP Vigo-Bouzas.

Verán 1936

Verán 1936: frústrase a fuga dunha pequena motora no Portiño (A 
Coruña), con xente que estaba nos montes dos arrabaldes e que 
debe retornar a eles. Protagonistas: SIP  
A Coruña.

Verán 1936: fuga frustrada dunha motora dende Marín, xa que de-
beu entrar en Corrubedo tras ser descuberta por barcos da Armada 
franquista. Protagonistas: SIP Marín.

Verán 1936: fuga dun bote de vela dende Corrubedo até Ribadeo-
Castropol, onde son detidos e asasinados os dous tripulantes, entre 
eles o sindicalista do Son Francisco Lemiña. Protagonistas: SOV 
Noia e Protección Obrera Porto do Son.
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Verán 1936

Verán 1936: unha gasolineira de Ribadeo diríxese a Asturias; nela 
van algúns mariños mercantes de arribada naquel porto. Protagonis-
tas: todas as tendencias.

Verán 1936: detención e procesamento de catro tripulantes do vapor 
Lola Veiga de Vigo, acusados polo armador de rebelión. Protagonis-
tas: SIP Vigo-Bouzas.

5/8/1936: o pesqueiro Aliza refúxiase no porto marroquí de Casa-
blanca procedente de Vigo. Protagonistas: descoñecido.

18/8/1936: á altura de Viana do Castelo son apresados nun bote 
dous mozos de Vigo e Pontevedra en idade militar chamados a filas. 
Foron devoltos aos franquistas polo Comando de Polícia de Segu-
rança Pública de Viana. Protagonistas: mozos en idade militar.

Agosto 1936: detención e procesamento dun mariñeiro do pesqueiro 
de Vigo Nuevo Antonio Vieira polo delito de sedición, tras pretender 
dirixir o barco a zona republicana. Protagonistas: SIP Vigo-Bouzas.

Outono 1936

Setembro 1936: xuízo contra catro mariñeiros do gardapescas Ma-
quinista Macías de Vigo, por sedición. Protagonistas: descoñecido.

4/10/1936: logo de ser asaltado cando estaba amarrado no Muro, 
chega a Xixón o vapor dedicado á pesca do bonito Sagrado Corazón 
de Jesús de matríkcula de Candás e base na Coruña, con 16 persoas. 
Protagonistas: JJ.LL. e SIP A Coruña.

20/10/1936: sae de Espasante para Xixón a onde chega tras 19 
horas de travesía, o boniteiro Ramón Galdo con catro fugados. 
Protagonistas: SIP Espasante.

Outono 1936: Consello de Guerra en Ferrol contra seis mariñeiros 
do bou artillado Ciriza, por tentativa de rebelión. Protagonistas: 
mariñeiros da Armada.

Outono 1936: saíndo dende Merexo, fuga dunha motora de Muxía 
cara ao porto de Leições, alugada por tres sindicalistas da UGT e 
a CNT da Ponte do Porto. En Lisboa son detidos, devoltos e dous 
deles paseados en Tui; un terceiro, será fusilado na Coruña meses 
despois. Protagonistas: UGT e CNT de Ponte do Porto.

Outono 1936: catro mariñeiros de Miño tentan fuxir nunha pequena em-
barcación dende o portiño de Bañobre, mais tiveron que retornar a causa 
do temporal. Protagonistas: descoñecido.
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Inverno 
1936-1937

6/12/1936: o bou da Armada franquista Virgen del Carmen, da base 
naval de Ribadeo e, posteriormente, da de Pasaia, é dirixido por dous 
cabos e un mariñeiro ao porto de Bilbo tras reducir ao seu comandan-
te e ao maquinista. Protagonistas: mariñeiros da Armada.

28/12/1936: a motora Cabo Finisterre de Fisterra marcha de Cor-
cubión até o porto asturiano de Lastres, cos dous propietarios da 
embarcación a bordo; previamente subtraen gasolina doutras dúas 
embarcacións. Protagonistas: UGT de Fisterra.

5/1/1937: a gasolineira Conchita, da Coruña, diríxese a Xixón dende 
a rampla da Pasaxe con 23 cadros anarcosindicalistas e algún mili-
tante do PCE. Protagonistas: CNT-JJ.LL. A Coruña, PCE Vilaboa.

6/1/1937: fuga do bou Constante Veiga nº 5 con matrícula de Vigo 
e base na Coruña, con oito tripulantes que desembarcan nun lugar 
indeterminado da costa occidental de Francia. Protagonistas: CNT 
A Coruña.

10/1/1937: fuga dunha motora de Noia cara a Asturias, con catro 
persoas a bordo. Protagonistas: CNT de Noia.

25/2/37: frustrada a fuga da motora Sisargas que ía saír da Coruña 
con 12 persoas. Protagonistas: todas as tendencias, pero maioría 
Sindicato de Transportes CNT A Coruña.

Primavera 1937

3/3/1937: frustrada a evasión denominada Marcha de San Pedro 
dende O Portiño (A Coruña) na que estaban implicadas un centenar 
de persoas. Protagonistas: todas as tendencias, pero organizado 
pola CNT A Coruña.

12/3/1937: o pesqueiro dunha parella de Vigo do Grand Sole cha-
mado Emilia Márquez fúgase por acordo do persoal de máquinas 
arribando a Bilbo catro días máis tarde; desembarcan doce homes. 
Protagonistas: SIP Vigo-Bouzas e UGT Marín.

28/3/1937: evasión frustrada, por avaría no motor, do pesqueiro 
da sardiña Ricardito, con matrícula do Grove. Un feixe de mariñei-
ros pretendía fuxir nel a Asturias. Protagonistas: PCE e todas as 
tendencias.

Primavera 1937: a traiñeira de motor Nuevo Marujita da Pobra apro-
veita unha recalada co obxecto de se preparar para a pesca do bonito 
e pon rumbo a Casablanca onde chega cinco días despois con 10 
homes, incluíndo o patrón-armador, a tripulación e varios fuxidos; logo 
pasan a territorio republicano. Protagonistas: todas as tendencias.
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Primavera 1937

23/4/1937: fuga frustrada do bou Eva no Berbés (Vigo), co resultado 
de dez mortos e catro tripulantes procesados. Protagonistas: todas as 
tendencias, maioría PCE e SIP Vigo-Bouzas.

3/6/1937: fuga dende o porto da Coruña do bou Constante Veiga nº 4, 
con matrícula de Vigo, con arribada a Brest de sete fugados. Protago-
nistas: SIP A Coruña e todas as tendencias.

Primavera 1937: evasión da traiñeira a motor Lola de Marín con tres 
mariñeiros; frustrada por ter que entrar de arribada en Leições e ser 
detidos e deportados os tripulantes. Protagonistas: JJ.SS. e PCE de 
Marín.

Verán 1937

22/6/1937: fuga do vapor Avión con porto base en Marín, asaltado 
por seis homes que se agachan no tambucho de popa. Diríxense 
ao Mediterráneo pero a evasión fracasa cando son apresados nos 
arredores de Lisboa e deportados para ser xulgados en Galicia, 
onde foron executados algúns deles. Protagonistas: SIP Marín.

23/6/1937: asalto frustrado á tarrafa Nuestra Señora de los Dolores 
de Viveiro por sete fuxidos en rebeldía que, logo, se incorporan ao 
grupo guerrilleiro de Neira. Protagonistas: SIP Celeiro.

28/6/1937: fuga da motora Mª del Carmen de Miño cos dous armadores 
e cinco tripulantes con dirección a La Pallice. Protagonistas: todas as 
tendencias, con maioría PSOE Miño.

28/6/1937: fuga da motora sardiñeira de Malpica Ciudad de Monte-
video cara ao porto bretón de Douarnenez con once persoas, entre 
elas o seu patrón-armador. Protagonistas: todas as tendencias, CNT 
Malpica, IR Malpica.

1/7/1937: fuga frustrada na Coruña pola detención de implicados en 
terra, da que descoñecemos o barco. Protagonistas: SIP A Coruña.

5/7/1937: fuga dos vapores parella Rita Esperanza, Lourdes, Fragio I 
e Fragio II da Coruña que marchan a Brest. Os evadidos agáchanse 
nas carboeiras, para logo facerse cos buques contando coa axuda 
dalgúns tripulantes. Os 18 asaltantes e 28 tripulantes pasan ao 
bando leal. Protagonistas: SIP  
A Coruña e xente de todas as tendencias.

25 a 29/7/1937: procesamento de 17 tripulantes dos vapores Segun-
do Weyler, Nuevo Antonio Vieira e Nuevo Ángela Castro de Vigo por 
deserción no porto de Milford Haven (Inglaterra). Posteriormente se 
incorporaron á zona republicana. Protagonistas: descoñecido.
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Verán 1937

30/7/1937: o vapor de pesca do bonito Ramón Correa matriculado 
en Vigo pero con base en Ribeira aproveita unha recalada neste 
último porto para dirixirse cos seus 16 tripulantes a Brest. Protago-
nistas: todas as tendencias.

Segunda semana de agosto 1937: fuga frustrada na Coruña do 
vapor boniteiro Explorador, organizada conxuntamente por antigos 
membros do Despertar e do PCE. O barco debería recoller á altura 
da Torre de Hércules dous grupos de evadidos, embarcados uns 
nunha buceta dende As Xubias e outros nun bote dende o peirao do 
Leste. Protagonistas: SIP A Coruña, PCE A Coruña. 

Agosto 1937: fuga dunha motora da Coruña, comprada polos pro-
pios evadidos, que arribou a Brest con case que 30 persoas, entre 
elas catro rapaces. Protagonistas: SIP A Coruña.

12/8/1937: fuga frustrada por avaría en Punta Candelaria da lancha a 
motor Generosita de Cedeira con 13 tripulantes; os implicados foron 
procesados, condenados e algúns paseados. Protagonistas: todas as 
tendencias, maioría PCE Cedeira.

16/8/1937: fuga da motora Nuevo Emden do Grove aos portos fran-
ceses de Le Guilvinec e Concarneau con 17 tripulantes, entre eles 
os seus dous armadores. Protagonistas: todas as tendencias.

31/8/1937: fuga dende Miño do racú a motor e vela La Golondrina 
matriculada en Sada e con 11 veciños de Miño, un deles armador a 
medias do barco, que chegan, logo de cinco días de travesía, ao porto 
francés de Marennes (Rochefort) e pasan posteriormente a territorio 
republicano. Protagonistas: PSOE/PCE/IR Miño.

Comezos agosto 1937: consello de guerra contra oito tripulantes 
galegos orixinarios das Rías Baixas embarcados no pesqueiro Miren 
Angueru de Pasaia, polo delito de rebelión. Protagonistas: descoñe-
cido.

Outono 1937

9/9/1937: fuga do boniteiro Mascota dende A Coruña a Saint Gilles 
de Vendée (Francia) con 12 tripulantes que pasan a zona republi-
cana. Foi asaltado por seis evadidos, previamente agachados por 
algúns tripulantes. Protagonistas: SIP A Coruña.

23/9/1937: fuga dunha lancha a vela dende A Coruña até o porto 
de Brest. A embarcación fora comprada polos mesmos evadidos. 
Protagonistas: SIP A Coruña.
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Outono 1937

Outubro 1937: fuga frustrada na Coruña pola néboa, na que ía saír 
Carlos Montes. Protagonistas: SIP A Coruña.

Outubro 1937: fuga dunha pequena embarcación dende Camariñas 
con rumbo a Asturias; en Luarca son detidos e fusilados os evadi-
dos, entre eles o dirixente confederal Jacinto Campaña. Protagonis-
tas: CNT Camariñas.

Outubro 1937: detención dos dez tripulantes da motora Matilde 
Coloret de Moaña, acusados polo seu armador de tentativa de fuga. 
Protagonistas: descoñecido.

7/10/1937: fuga do vapor de pesca Mª Elena dende Mera a Francia, 
con seis tripulantes que pasan á zona republicana mentres o patrón 
regresa a Galicia co barco. Protagonistas: Sindicato de Pescadores 
de Mera (CNT).

16/10/1937: fuga dende Corcubión da motora El As; chega varios 
días despois remolcado ao porto inglés de Bristol con 13 mozos en 
idade militar de Ézaro e O Pindo, que pasan ao bando republicano 
dende territorio francés. Protagonistas: mozos en idade militar 
desertores.

20/10/1937: sae de Xixón o motoveleiro Rubio de Vilagarcía con 125 
milicianos e a tripulación, en dirección Pauillac-Bordeaux. Protago-
nistas: todas as tendencias.

22/10/1937: sae dende Xixón a parella de vapores de pesca Río 
Ebro nº 2 e Río Ebro nº 3 de matrícula e tripulación de Marín, 
levando cada un deles cen refuxiados, con dirección a La Rochelle. 
Protagonistas: SIP Marín.

22/10/1937: sae de Xixón o vapor Feliciano Álvarez Feijoo de Vigo 
(capturado en setembro de 1936 por un submarino republicano no 
Grand Sole e trasladado a Xixón) con dirección a Saint Nazaire, 
levando 230 milicianos e a tripulación galega. Protagonistas: desco-
ñecido.

Inverno 
1937-1938

11/1/1938: o bou Melenchu da Coruña aproveita unha recalada en 
Muros para fuxir até o porto de Bourdeaux, con quince tripulantes. 
Protagonistas SIP e CNT A Coruña.

Xaneiro 1938: detidos dez tripulantes do vapor pesqueiro Mary Elen 
de Xixón, cinco deles galegos, cando tentaban fuxir co barco que 
fora requisado pola Armada franquista. Protagonistas: descoñecido.
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Primavera 1938

11/3/1938: fuga do bou Isabel Angelita da matrícula de Donostia, con 
base na Coruña e catorce tripulantes galegos. Tres persoas introdú-
cense no barco antes de saír a faenar e xa en mar abertodiríxeno a 
punta de pistola a Belle-Île-en-Mer (Morbihan-Bretaña) e despois a 
Saint Nazaire, onde desembarcan catro días despois sete tripulantes 
e os asaltantes, que pasan decontado a Barcelona mentres o resto 
dos tripulantes retornan co barco á Coruña. Protagonistas: SIP A 
Coruña.

Verán 1938

Xuño 1938: procesados por deserción en Milford Haven cinco 
mariñeiros dos vapores 16 Montenegro, Montenegro Goberna e Las 
Zorriñas de Vigo, que pasan ao bando republicano. Protagonistas: 
descoñecido.

24/7/1938: fuga frustrada, pola intervención de axentes da Jefatura 
del Servicio Nacional de Seguridad destacados na Coruña, da 
motora Tres Hermanos dende o peirao das Xubias, co resultado 
de 20 homes e tres mulleres procesados. Protagonistas: Sindicato 
Transporte Marítimo CNT A Coruña e PCE A Coruña.

10/8/1938: fuga do bou Tiburón da Coruña tripulado por 16 mariñei-
ros ao ser asaltado por oito escapados que se agacharon no pañol 
e na carboeira coa axuda do fogueiro. Tres días despois chegan ao 
porto de Saint Nazaire, onde os asaltantes e 14 tripulantes deciden 
pasar a Barcelona. Os dous tripulantes restantes retornan á Coruña 
por Hendaie. Protagonistas: SIP A Coruña.

13/8/1938: fuga da motora sardiñeira de Malpica San Adrián aprovei-
tando as festas da vila, cara ao porto de Audierne (Bretaña), onde 
arriba cincuenta e seis horas despois con 26 homes que pasan ao 
bando republicano. Protagonistas: CNT e IR Malpica.

31/8/1938: fuga da motora sardiñeira Rocío de Malpica que chega 
a Brest tres días despois con 29 homes, que pasan decontado ao 
bando republicano. Protagonistas: CNT e IR Malpica.

Outono 1938

7/9/1938: o vapor boniteiro Chicha nº 2 de Vigo, con base na 
Coruña, aproveita unha recalada en Camariñas para marchar cara a 
Brest, onde chega catro días despois tras facerse co barco 12 mem-
bros da tripulación, orixinarios da Pobra do Caramiñal, que pasan 
inmediatamente a territorio leal. Protagonistas: todas as tendencias.
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Outono 1938

19/9/1938: o boniteiro de Vigo Rafael del Palacio, de recalada na 
Coruña, é abordado por dous asaltantes que con axuda de varios 
mariñeiros da dotación se fan co barco e o dirixen ao porto inglés 
de Newlyn-Cornwall e logo a Brest; alí desembarcan 15 homes que 
se dirixen a Barcelona. Protagonistas: SIP Vigo-Bouzas e SIP A 
Coruña.

2/10/1938: o vapor boniteiro Nuevo Celta de Vigo foxe cara ao 
porto de Brest, tras ser abordado na manobra de saída por tres 
homes nunha chalana; logo, estes se apoderan do barco coa axuda 
dalgúns tripulantes. Os asaltantes e dez mariñeiros pasan ao bando 
republicano. Protagonistas: diversos sindicatos de pescadores CNT 
das Rías Baixas.

13/10/1938: procesados dous fogueiros de Aguete e Loira (Marín), por 
desertar en portos de Irlanda e Inglaterra, tras o cal pasaron ao bando 
republicano. Protagonistas: descoñecido.

19/10/1938: a parella formada polos vapores Magdalena Vinaches 
e Soledad Yáñez de Vigo-Bouzas pero con base na Coruña, foxe a 
Brest tras ser abordado un dos pesqueiros na boia do Pedrido por 
unha embarcación con sete asaltantes, que foron axudados polo 
patrón e o fogueiro. Os fuxitivos fixéronse co outro vapor aprovei-
tando a sondaxe previa á manobra de arriar o aparello no caladoiro 
para abordalo. Aqueles, entre os que figuraban dous fillos do xeneral 
Caridad Pita, e nove tripulantes, pasan ao bando republicano. Prota-
gonistas: SIP A Coruña, outros sindicatos da CNT das Rías Baixas e 
todas as tendencias.

Inverno 
1938-1939

Xaneiro de 1939: unha flotiña de tres torpedeiras da Armada republi-
cana con tripulación e mando maioritariamente galaica, procedente 
da base naval de Cartagena, chega a Port Vendres (sur de Francia); 
alí, os fuxidos son internados en diversos campos de concentración. 
Protagonistas: mariñeiros da Armada.

Finalizada a 
Guerra Civil

Fins de marzo de 1939: dous mariñeiros, antigos integrantes da CNT 
de Cariño abandonan o porto de Alacant nunha pequena embarca-
ción a remos con rumbo a Alger, onde chegan dez días máis tarde. 
Protagonistas: CNT Cariño.

27/4/1939: proceso contra dous cabos da Mariña e dúas mulleres, por 
tentativa de fuga nunha lancha de Cedeira a carón de varios fuxidos 
no monte. Protagonistas: descoñecido.
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Finalizada a 
Guerra Civil

25/5/1939: a parella composta polos vapores Teresita e Carmiña 
de Ferrol entra no porto de Brest, tras ser asaltada no peirao de 
Curuxeiras por 11 homes armados. Protagonistas: CNT de Mugar-
dos, JJ.LL. Narón.

20/7/1939: o bou Ramón sae de Ares cara ao porto francés de La 
Pallice (La Rochelle) con 27 asaltantes. Protagonistas: socialistas e 
anarquistas de Ferrol e a súa contorna.

26/7/1939: tentativa de fuga frustrada no Barqueiro na embarcación 
Noemí, que apareceu abandonada. Protagonistas: descoñecido.

12/12/1946: dezanove guerrilleiros e dúas mulleres abordan o 
boniteiro Santa Teresa nunha praia de Vicedo e chegan a Baiona 
varios días despois. Protagonistas: III Agrupación Ejército Guerrillero 
de Galicia.

Mediados 1948: unha trintena de persoas, presuntamente vincula-
das ao PCE, tentan fuxir dende o porto de Cangas nun barco vello 
de pesca comprado para a ocasión. Parece que a evasión fracasou 
tras unha delación, polo que se debeu afundir o barco. Protagonis-
tas: PCE? 

Outono 1948: o veleiro Express tripulado por dous galegos e con 
medio centenar de republicanos represaliados como pasaxeiros, 
sae clandestinamente das Illas Canarias rumbo a Venezuela, onde 
chega oitenta días despois, a comezos do mes de novembro. Ao 
desembarcar, os tripulantes e pasaxeiros foron internados nun 
campo de concentración. 

Sen data 
concreta

Antes de xuño de 1937: un barco no que ían varias persoas que 
tentaban a fuga, entre eles José Rodríguez Eiras Cotexo, debe dar a 
volta pola vixilancia existente na boca da ría da Coruña. Protagonis-
tas: SIP A Coruña.

Fuga do mariñeiro do Pindo José Costa Martínez o Perata, nunha 
buceta fondeada no portiño de Quilmas. Utilizando tan só os remos, 
foi quen de chegar até o porto de Leições. Posteriormente embarcou 
de xeito clandestino rumbo a América. Filiación: descoñecida.

Fuga dende San Cibrao até a localidade francesa de Baiona, nunha 
motora subministrada polo seu armador. Probablemente no verán 
de 1936.
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Sen data 
concreta

Fuga dun pesqueiro de Marín que estaba amarrado en Brest en xa-
neiro de 1939. Probablemente sexa o Manolito ou o Dos Hermanas, 
que xa estaban no porto de Benodet e de Lorient, respectivamente, 
en xaneiro de 1938. Protagonistas: descoñecido. 

En data comprendida entre a primavera e outono de 1937, unha 
traiñeira a motor de Foz (a denominada Carmen?) fíxose ao mar po-
ñendo rumbo a Asturias, levaba a bordo entre sete e dez ocupantes 
que desembarcaron en territorio leal. Protagonistas: descoñecido.

Sen máis datos
20/8/1936: consello de guerra contra 14 mariñeiros de Cedeira, Orti-
gueira, Cariño e Espasante que abordaron varios barcos, un deles o 
María del Mar de Cedeira. Protagonistas: descoñecido.
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