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Xesús Costa \ Xesús Santos
Galiza, na Guerra Civil, non 
só foi despensa e criadeiro 
dos alzados contra a II Repú-
blica senón tamén campo de 
concentración de prisionei-
ros republicanos. A xeito de 
resumo, tomando como fon-
te fundamental a Javier Rodri-
go, creáronse no noso país uns 
dezaoito campos e catro pri-
sións centrais. Cronoloxica-
mente, a súa apertura e clau-
sura estableceuse así:

Campos de Concentración: 
Muros (dous), 1937-1938; Riba-
deo, 1937-¿1938?; Camposancos, 
Cedeira, Ferrol (dous), Santa 
María de Oia, Rianxo, 1937-
1939; Padrón, de 1937 a 1940; 
Betanzos, A Coruña (dous); A 
Pobra (¿dous?), 1939-1939; La-
vacolla (Santiago), 1939-1940; 
Leiro (Ourense), 1940-¿1940?

Prisión Centrais: San Simón, 
1936-1943; Celanova, 1937-38 
ó 1943; Figueirido, 1937-38 ó 
1944; Santa Isabel (Santiago), 
1940-¿1940?

Os sublevados, con moi pou-
co investimento, buscarán ins-
talacións amplas, sen activida-
de económica neses anos, que 
permitisen, con escaso custo, 
encerrar a moitos prisioneiros. 

E as zonas de Muros, Padrón, 
A Pobra e Rianxo dispuñan de-
sas condicións, especialmente 
no referente a edifi cios de es-
pazosas naves (fábricas de sal-
ga en paro de Muros, A Pobra 
e Rianxo, e na inactiva facto-
ría azucreira de Iria-Padrón), 
a súa situación nas ribeiras de 
Arousa (arribada de grandes 
transportes marítimos), xun-
to coa estación de tren de Pa-
drón para a chegada de pri-
sioneiros.

Industrias en paro
Xa dende xaneiro de 1937, o 
enxeñeiro-xefe da Comisión 
de Industria e Abastos da De-
legación Provincial de A Co-
ruña, envía ao alcalde de Mu-
ros un escrito solicitándolle a 
relación de industrias ou fá-
bricas en paro. As autorida-
des coñecían, pois, a existen-
cia de instalacións capaces de 
seren utilizadas como campos 
de concentración de prisionei-
ros republicanos. Así, os dous 
campos de Muros establece-
ranse na conserveira de Ani-
do, dos Romaní, e no Cabo da 
Vila, na de Vieta.

A Muros arriba, no vapor 
Llodio, o 6 de novembro de 

1937, a primeira expedición de 
prisioneiros asturianos. Estes 
campos serán cerrados, moi 
probablemente, en febreiro 
de 1938.

O vapor Alfonso Senra fon-
dea na enseada de Rianxo, 
fronte a Portomouro, o 14 de 
novembro de 1937, cuns 1.047 
prisioneiros da fronte de As-
turias, a primeira expedición 
chegada ao campo. Algúns dos 
máis enfermos e vellos mo-
rreron ao desembarcaren. Os 
prisioneiros serán encarcera-
dos na conserveira da familia 
Goday. O campo clausurara-
se en novembro de 1939. Por 
el chegaron a pasar uns tres 
mil homes.

Padrón, centro fundamental 
de comunicacións, aprovisio-
namento e de forzas represo-
ras na zona Barbanza-Muros, 
dispuña en Iria da azucreira 
instalada a comezos do sécu-
lo XX. Dende Padrón e do seu 
partido xudicial, polo camiño 
de ferro, saíu grande cantida-

de de alimentos e roupa, lám-
padas da fábrica de Iria S.A., 
chatarra... para o exército fran-
quista. Un exemplo: os veci-
ños de Calo, concello de Teo, 
en febreiro de 1937, doan unha 
tonelada en patacas e fabas ao 
Glorioso Ejército Nacional.  

Sen actividade fabril, os seus 
pavillóns, dende fi nais de 1937, 
reciben prisioneiros de gue-
rra republicanos que, logo 
duns días, van ao campo de 
Vieta (Muros) e ao de Rian-
xo. En febreiro de 1939, che-
gan a Iria preto de mil prisio-
neiros da fronte de Cataluña. 
Pecharase a primeiros de mar-
zo de 1940.

Fábricas
En A Pobra, con toda  certe-
za, desde os comezos de 1939, 
estableceuse un campo no lu-
gar de O Pozo, na fábrica de 
conservas da familia Monte-
negro. E aquí, tamén da fron-
te de Cataluña, haberá uns mil 
homes recluídos. 

Unha información que a al-
caldía de A Pobra envía ao xe-
fe da ofi cina do Servicio Na-
cional de Turismo de A Co-
ruña, en marzo de 1939, fainos 
pensar na existencia doutro 
campo na zona do Areal.  Po-
rén, a meirande parte das tes-
temuñas orais non lembran 
máis có do Pozo.  Fechou  a 
últimos de 1939.

As xentes veciñas dos cam-
pos axudaron aos prisionei-
ros sempre que llelo permi-
tiron, con comida, lavado de 
roupa chea de piollos, como 
madriñas de guerra... E estes 
prisioneiros, que padecían fa-
me, frío, trato duro ou moi du-
ro, sempre recoñeceron este 
comportamento humanitario 
dos veciños.

Ofi cialmente faleceron, en-
tre os cinco-seis campos, 28 
homes, por causas deriva-
das, singularmente, do frío 
e do tifo. Non obstante, sa-
bemos doutros falecidos non 
inscritos.

Muros, Padrón, 
Rianxo e A Pobra 
tiveron campos de 
concentración

Ás prisións que habilitaron os sublevados nas fábricas chegaron prisioneiros de toda España

Empresas sen actividade foron usadas 
para recluír os republicanos
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XIMENA CAPILLA | Esteticista 
1. O SEU MELLOR MOMENTO PARA A LECTURA
Calquera momento, son lectora compulsiva.

2. CRITERIOS QUE SEGUE PARA A ESCOLLA DUN LIBRO
Reseñas e comentarios.

3. ¿QUE LLE APORTA A LECTURA?
Entretemento e aprendizaxe.

4. OS SEUS LIBROS FAVORITOS
Mujeres que corren con los lobos e Do sufrimento á paz.

5. UN XÉNERO LITERARIO
Memorias, biografías e narrativa.

6. UN PERSONAXE E UN ESPAZO LITERARIO
Florentino Ariza en Amor en los tiempos del cólera.

7. ¿QUE ESTÁ A LER AGORA?
Personajes a fondo, de Joaquín Soler Serrano.

8. UN AUTOR GALEGO E OUTRO NOUTRA LINGUA
Valle Inclán e Paul Auster.

9. ¿QUE ACTIVIDADE, AMAIS DA LECTURA, OCUPAN O SEU LECER?
Camiñar e as plantas do meu xardín.

10. UNHA PAISAXE NO BARBANZA DIGNA DE LIBRO
A praia do Touro.
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Zoónimos e fitónimos de Ribeira

Isabel Santos Davila
En todos os concellos abundan os topóni-
mos que aluden a animais e a vexetais. Per-
corramos Ribeira por terra ou mar: baleas, 
falcóns, lobos, centolas, ratos, coellos e tei-
xugos son animais que dan nome a Balieiros, 
Falcoeiro, Lobeiras, illa Centoleiros, illa dos 
Ratos, Coenlleira, Teixoeira… O teixugo ou 
porco teixo, tópico de fealdade e de testalán, 
non podemos confundilo co teixo, árbore 
que dá orixe a Teixido e Teixeiro (de taxa-

rium). Os vexetais oliveira, carballo, codeso 
e castiñeiro son a orixe de Olveira, Carballal, 
Cudieiros e Castiñeiras. A referencia des-
tacada é a da castaña, do latín castinea. Fo-
ron os romanos os que estenderon o cultivo 
no seu afán de mellorar o rendemento dos 
escravos e do gando, xa que as landras dos 
castrexos non eran consideradas tan nutri-
tivas. A importancia da castaña foi tal, que 
as primeiras patacas foron chamadas «cas-
tañas das Indias» ou «mariñas».
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Pastor 
Rodríguez
Figura moi 
esquecida 
da cultura 
galega é An-
tonio Loren-
zo, nado en 
Ribeira en 
1920, e que 
estivo moi 
vinculado ao 
Centro Ga-
lego de Bar-
celona, pois 
dirixiu o ór-
gano de prensa desta co-
lectividade, a revista Albo-
rada, nos anos 50, na que 
publicou, co pseudónimo 
Amaro Chaín unha versión 
ao galego dos capítulos I e 
IV do Cantar dos Cantares, 
co título Dous analeitos da 
versión galega de A Canti-
ga das Cantigas, tradución 
que fi xo a partir do latín e 
que nun caso é unha pa-
ráfrase: «Chegara de can-
tiga/ no mareiro ventiño 
da alborada./ Meus sen-

sos sin fa-
diga/ outas 
torres de 
briga/ esti-
véranlle á 
espreita en 
debruzada». 
Logo refa-
ría esta ver-
sión de 1952, 
a partir do 
hebreo, coa 
axuda de 
José María 
Fórneas.

Non foi 
a tradución a súa única 
preocupación pola cultu-
ra galega, pois en 1956 pu-
blicou con Ramón Cabani-
llas o libreto Macías o na-
morado, que levou música 
do mestre Maiztegui.

En 1951 gañou un premio 
no Centro Galego de Ma-
drid co ensaio La lengua 
gallega de Curros, poeta 
de quen apreciaba a poe-
sía costumista, pero do 
que rexeitaba a poesía cí-
vica e progresista.

ANTONIO LORENZO SÁNCHEZ
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