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A unidade didáctica “O Campo de concentración de Camposancos” está pensada 
para alumnado de 4º de ESO, no tema dedicado á Guerra Civil Española, nos 
apartados correspondentes á represión contra os partidos e os sindicatos e 
á perda da democracia e das liberdades políticas. Consta dunha guía para o 
profesorado e dun caderno de actividades para o alumnado. 

A presente guía pretende servir de axuda ó profesorado que considere oportuno 
reflexionar sobre a represión exercida polo franquismo durante a Guerra civil 
e nos primeiros anos da posguerra. Divulgar o sucedido en na contorna do 
Instituto da Sangriña -nos lugares de Paraños e Sestás- ou no colexio dos 
Xesuítas da Pasaxe, contribuirá non só a recuperar e manter viva a nosa historia 
en todas as súas dimensións senón tamén a recuperar a memoria democrática. 
Nestas orientacións trataremos das circunstancias que rodean o golpe de 
estado e a conseguinte Guerra Civil, da relación entre o golpe militar e a 
represión planificada, da evolución do campo de concentración e da memoria 
da represión na actualidade.
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O golpe militar no seu contexto

Entre o 17 e o 18 de xullo de 1936 iníciase un golpe de estado protagonizado por 
unha parte do Exército español contra o goberno lexítimo da II República e as 
forzas da Fronte Popular. Comezaba así unha guerra de case tres anos entre os 
sublevados e a España republicana.

1.1. Antecedentes

En España, ó longo do século XIX producíranse numerosos pronunciamentos 
militares que provocaron cambios de goberno desde posicións conservadoras 
ou progresistas. En 1923 o Capitán Xeral de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, 
protagoniza un golpe de estado co beneplácito do Rei, Alfonso XIII. Coa chegada 
da República en abril de 1931, iniciábanse numerosas transformacións políticas 
e sociais coa pretensión de democratizar e modernizar o país: dereito ó voto 
feminino, descentralización do Estado partindo do modelo autonómico, impulso 
da instrución pública e laica, reforma do Exército, reforma agraria... Estas 
transformacións convertéronse no programa do goberno republicano-socialista 
durante o Bienio Reformista (1931-33) e serán retomadas polo goberno da Fronte 
Popular a partir de febreiro de 1936.

As clases dominantes, que identifi caban calquera cambio como un ataque ós 
seus intereses, responden ás reformas cun discurso centrado na defensa dunha 
España católica, da unidade de España fronte o modelo descentralizado que 
asocian co separatismo e da propiedade privada. A alternativa á República era a 
Ditadura que acabara con calquera tipo de resistencia.  

Cartel propangandístico nas eleccións de febreiro de 1936. 
Fonte https://www.alamy.es/
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O levantamento militar de 1936 

contra a república
1.2. Situación en Europa

A segunda República iniciaba a súa andaina en plena depresión económica que, 
iniciada nos EE.UU. en 1929, sacudía con desigual intensidade, á maioría dos 
países europeos. A crise económica sumada á humillación dos tratados de paz 
impostos a Alemania ó remate da Grande Guerra favoreceron o ascenso do réxime 
nacionalsocialista en Alemania en 1933. O apoio de Hitler e, en menor medida, 
da Italia fascista de Mussolini, ás tropas sublevadas, será clave na evolución da 
guerra de España. Pola súa parte os países democráticos liderados por Gran 
Bretaña e Francia, temerosos do enfrontamento con Hitler, propician a fi rma dun 
pacto de Non Intervención que deixará á República orfa de apoios dos países da 
contorna e coa única axuda da URSS de Stalin. 

2.1. Os preparativos do golpe

Logo do triunfo da Fronte Popular nas eleccións de febreiro de 1936, o temor á 
revolución social percibíase con maior intensidade e a violencia física fixo acto de 
presenza nas rúas. Os enfrontamentos entre as organizacións paramilitares dos 
partidos de dereita e as organizacións sindicais sucedéronse con resultados en 
demasiadas ocasións sanguentos. Algúns dirixentes xustificaban estes actos: 
“Ben está a dialéctica como instrumento de comunicación, pero non hai máis 
dialéctica que a dos puños e as pistolas cando se ofende á xustiza ou á patria”, 
afirmaba o fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Coñecidos os 
resultados electorais das eleccións de febreiro, a conspiración militar comezaba 
a organizarse contra o goberno democrático e, xa no mes de marzo, algúns 
militares acordan en Madrid “un alzamento militar que restablecese a orde no 
interior e o prestixio internacional de España”. E. Mola, O Director, trasladado 
polo goberno republicano a Pamplona, sería o encargado de concretar as 
accións necesarias e o papel que cada un dos participantes debía desempeñar. 
Con todo, o fracaso do golpe de estado iniciado en Melilla o 17 de xullo de 1936 
derivou nunha longa e cruel guerra civil (1936-39) entre os sublevados e aqueles 
que permaneceron fieis ó lexítimo goberno da República. Os militares golpistas 
recibiron apoio económico de empresarios como o mallorquín Juan March, de 
Pedro Barrié en Galicia ou Francesc Cambó en Cataluña e no plano internacional 
contaron co inestimable apoio, desde o primeiro momento, da Alemania nazi 
e da Italia fascista. A política de “non intervención” de Francia e Reino Unido, 
debilitou grandemente ó goberno lexítimo da República que tan só recibiría 
o apoio da URSS e de voluntarios e voluntarias das Brigadas Internacionais 
procedentes de diversos países.
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DOCUMENTO 1: Conspiración constante 

“Na tarde do mesmo 14 de abril de 1931 en que se proclamou a República xa houbo a primeira 
reunión que acolleu na súa casa o conde de Guadalhorce e á que asistiron Calvo Sotelo, o 
marqués de Quintanar, Ramiro de Maeztu e José Antonio Primo de Rivera, marqués de Estella, 
o fi llo do ditador xeneral Primo de Rivera. A esta reunión primeira sucederíaa inmediatamente 
outra o mes de maio, con aristócratas, militares e o representante dun banqueiro, Juan March. 
Unha conspiración constante e incesante mentres durou a República, até ese día dezaoito de 
xullo en que o xeneral Mola, O Director fai público o bando dos sublevados.”

SUSO DE TORO. Un señor elegante. Xerais. Vigo, 2020. Páx. 255-356

2.2. A xustifi cación ideolóxica: o papel da Igrexa

Unha das grandes reformas acometidas pola República foi limitar a infl uencia da 
Igrexa e secularizar a sociedade. A mesma Constitución de 1931 establecía o carácter 
non confesional do Estado, é dicir o dereito democrático á liberdade relixiosa de 
cada individuo, legalizaba o matrimonio civil e o divorcio, secularizaba os cemiterios, 
garantía unha educación laica. A resposta da xerarquía eclesiástica non se fi xo 
esperar e sucesivas cartas pastorais denotan a hostilidade cara o novo réxime. Desde 
o comezo da guerra a complicidade da Igrexa católica cos sublevados foi absoluta: 
o clero acompaña nas cerimonias públicas ós militares sublevados, evita as críticas 
sobre o terror exercido polos insurrectos e condena o exercido polos salvaxes 
republicanos. Na carta colectiva dos bispos españois ó episcopado de todo o mundo, 
redactada polo cardeal Isidro Gomà a instancias de Franco e asinada pola práctica 
totalidade dos bispos (agás algunha excepción), defende ofi cialmente o Movimiento 
Nacional e xustifi ca a guerra a que cualifi ca de cruzada contra o comunismo.

DOCUMENTO 2: 
Carta colectiva do episcopado español sobre a guerra (1 de xullo de 1937)

“Sendo a guerra un dos azoutes máis tremendos da Humanidade, é, a veces, o remedio heroico, 
único para centrar as cousas no quicio da Xustiza e volvelas ó reinado da paz. Por isto a Igrexa 
(...) bendice os emblemas da guerra, fundou as Ordes Militares e organizou Cruzadas contra os 
inimigos da fe (...).
A Constitución [Republicana] e as leis laicas que desenvolveron foron un ataque violento e continuado 
á conciencia nacional. Anulando os dereitos de Deus e insultada a Igrexa, quedaba a nosa sociedade 
destruída na orde legal, no que ten de máis substantivo a vida social que é a relixión (...)”. 

O golpe militar e a ditadura de Franco: 
historia dun terror anunciado

03 03 

A represión exercida non foi espontánea senón que respondía ás directrices 
fi xadas polos dirixentes da sublevación de aniquilar ós vencidos nos territorios 
que ocupaban. Falanxistas e requetés acompañaron ó Exército na execución do 
terror que nos paseos deixaba ós cidadáns tirados alí onde caían abatidos. Desde as 
primeiras semanas da guerra producíronse execucións masivas de cidadáns como 
as da praza de touros de Badajoz ou da estrada de Málaga a Almería (La Huía). As 
vítimas da represión sistemática e das purgas foron militares, mestres, intelectuais, 
militantes e simpatizantes de organizacións obreiras e partidos políticos 
democráticos e autoridades que permaneceron fi eis ó goberno republicano.

DOCUMENTO 3: 
Instrución reservada nº 1 do 25 de maio 1936 do Xeneral E. Mola

“O sangue empezou a correr copiosamente por territorio español. Os militares sublevados, co 
xeneral Mola á cabeza, xa o anunciaran durante os meses anteriores cando trazaron os planes 
para o golpe: “terase en conta que a acción ha de ser en extremo violenta para reducir o antes 
posible ó inimigo, que é forte e ben organizado (...). Serán encarcerados todos os directivos 
dos partidos políticos, sociedades e sindicatos non afectos ó Movimiento a quen se aplicarán 
castigos exemplares (...)”

CASANOVA, J. España partida en dos. Crítica. Barcelona, 2013. Páx. 27

Días despois de iniciada a Guerra Civil Española, concretamente o 20 de xullo de 1936, 
Franco pedíalle ós seus xenerais que “organizasen campos de concentración con 
los elementos perturbadores, que emplearán en trabajos públicos, separados de la 
poblacións1”. A partir de novembro comezaron a habilitarse estadios de fútbol, prazas de 
touros, mosteiros e colexios de toda España, arredor de 200 campos de concentración. 
En Galicia instaláronse ata 13 campos de concentración. Á marxe deles creáronse 
outras instalacións que, con distintas denominacións (cárceres, campamentos, 
penais, calabozos, prisións provisionais…), se dedicaron ó confi namento e castigo de 

1  Morales, M. Los campos del horror: 31/3/2019. En elpais.com/cultura. Consulta realizada en novembro de 2020
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0404
O campo de concentración de Camposancospresos políticos e prisioneiros de guerra. Estímase que pasaron por eles entre 300.000 

e 500.000 soldados e persoas presas nas distintas frontes.

Para regular, centralizar e coordinar a xestión dos múltiples campos habilitados, 
creábase, en xuño de 1937, a Inspección General de los Campos de Concentración 
de Prisioneros (ICCP). 

DOCUMENTO 4: 
Campos de concentración existentes en Galicia (elaboración propia)

4.1. Un colexio de elite convertido en campo de concentración

O centro contou con ilustres profesores, entre eles o P. Baltasar Merino autor 
dunha Flora descriptiva e ilustrada de Galicia e o arqueólogo portugués P. E. Jalhay 
e nel formáronse alumnos que sobresairán na política, na ciencia e na cultura 
como Manuel Portela Valladares (Presidente do goberno da República en 1936), 
Ramón María Aller (astrónomo), Antón Losada Diéguez (intelectual galeguista).Cedeira  

Fábrica de salgadura

Ferrol  Naves da Escollera

Betanzos  Fábrica de curtidos Echeverría

Santiago  
Naves de Lavacolla

Muros  
Fábricas de salgadura Rocha 
e conserveira Vieta

Padrón  
Azucareira de IriaRianxo  

Fábricas de salgadura Goday

P. Caramiñal  
Conserveiras E Pozo e Areal

Leiro  Mosteiro de san Clodio

Oia  Mosteiro de sta. María

A Guarda  
Colexio Xesuítas do Pasaxe

Vista aérea do peirao do Pasaxe e do colexio dos Xesuítas.
Foto CONCELLO DA GUARDA
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4.2. Os inicios do campo e a chegada de prisioneiros

Por este campo, redenominado Prisión Habilitada de Camposancos, pasaron 
desde abril de 1938 ata o seu peche oficial en 1941 ó redor de 4.000 persoas2. A 
primeira gran remesa de prisioneiros chegou en outubro de 1937, trala derrota das 
forzas republicanas en Asturias. Procedentes de Ribadeo, chegaron no barco - 
prisión Arichachu a Baiona 1.200 homes e 160 mulleres acompañadas algunhas de 
nenos pequenos e algunha outra daría a luz no mesmo patio do campo. Segundo 
J. A. Uris Guisantes “o 28 de outubro de 1937 chegou a Baiona o barco Arichachu 
procedente de Ribadeo con cerca de 2000 presos entre eles 140 mulleres, como 
resultado da caída da fronte de Asturias. Ó desembarcar, as mulleres de Baiona, 
pese os culatazos dos soldados, dábanlle auga e pan con latas de sardiñas ata 
que foron subidos ás camionetas que os levaron a Camposancos onde chegaron 
o mesmo día”. Despois do 38 seguiron chegando presos das distintas frontes, de 
Santander, Andalucía, Cataluña... conforme a República iba sendo derrotada.

DOCUMENTO 5:  
Traslado de presos ata Oia e Camposancos

O Tte. de Estado Maior do XIV Corpo do Exército Republicano, Avelino Fernández Cabricano, 
afirma que serían entre 1.000 e 2.000 os presos que foron transbordados ó buque nacionalista 
Arichachu, que os trouxo desde Ribadeo a Baiona. “De Bayona fueron conducidos en camionetas 
hasta Camposancos (...) La comida, berzas con patatas, no era escasa. La guardia exterior la 
hacían soldados, probablemente del reemplazo de 1929, y la interior, falangistas reclutados entre 
la gente de los pueblos vecinos”.

RIVERA, E. Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrinación.  
Citado por J. A. URIS GUISANTES na charla coloquio de 10 outubro 2019

4.3. A chegada ó Campo de concentración de Camposancos.  
 A función do campo, informes e avales

Ó chegaren ó campo, os soldados republicanos presos atopábanse na porta 
principal co seguinte cartel anunciador: “El servicio de este campo debe 
considerarse como frente al enemigo”. Aquel cartel, que lembra o dos campos de 
concentración e exterminio nazis “Arbeit macht frei (O traballo libera)”, adiantaba 
o que iba a sucederlle ós soldados derrotados que defenderan ó goberno legal 
republicano pero continuarían sendo inimigos.

A Comisión Clasificadora de Presos e Presentados era quen decidía que facer 
cos prisioneiros. As autoridades do campo investigaban a súa conduta como 
cidadáns antes da guerra, na sociedade democrática. Buscaban información 
para saber se foran militantes de partidos de esquerdas ou da Fronte 
Popular, se destacaran dalgún modo como dirixentes sindicais, sociais ou 
políticos. O modo “formal” de conseguir esa información era solicitar avais que 
trataban de conseguir os presos de xente de influencia (alcalde, garda civil e 
particularmente os párrocos) nos seus lugares de orixe. É interesante observar 
que entre os cregos houbo quen deu sistematicamente informes denunciando 
a conduta democrática dos presos e houbo tamén párrocos que deron informes 
favorables de presos, aínda que foran manifestamente contrarios á Igrexa e 
militantes da Fronte Popular. 2 Cálculo realizado polo investigador local  URIS GUISANTES, J. A. 

Patio do colexio dos Xesuítas. Foto URIS GUISANTES



04 04O campo de concentración de Camposancos O campo de concentración de Camposancos

17 O CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CAMPOSANCOS16 GUÍA DO PROFESORADO

DOCUMENTO 6: 
Ofi cio de envío de certifi cado de boa conduta a un preso en Camposancos

El que suscribe, Justo Yagüe Ocaña, industrial, con domicilio en Madrid, calle de santo Domingo 
8, con los debidos respetos, expone:

Que siendo indispensable presentar un certifi cado de conducta del ciudadano Antonio Sanz 
Santos en el campo de concentración de Camposancos La Guardia (Pontevedra) como garantía 
de su buena condición social, SUPLICO a V.S. se sirva hacer llegar al punto de destino el citado 
documento.

Dios salve a España y guarde su vida muchos años.

Madrid 11 de mayo de 1939.

EXCELENTÍSIMO SR ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA

Fonte: Documento procedente do Arquivo Municipal da Guarda 
estudado por J. A. URIS GUISANTESestudado por 

Falanxista debuxado por un preso asturiano. 
Foto cedida por F. JAVIER COSTAS GOBERNA
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4.4. Clasificación dos presos e destino

As persoas presas eran clasificadas en catro grupos que pasaron a ser máis 
tarde cinco. A clasificación buscaba distinguir entre as destinadas á xuízo 
sumarísimo con penas de cárcere e moitas veces de morte e aqueles outros 
que podían seren recuperables:

Grupo B e B2: considerados dubidosos, pasaban a formar parte dos batallóns 
de traballo. Cobraban 2 pesetas pero só recibían 0’50 cts xa que a parte 
restante cobrábaselles en concepto de manutención.

Grupo C e D: militares, comisarios políticos, sindicalistas e cargos públicos 
que combateran desde o primeiro momento defendendo a República, algúns 
deles fichados por participar na Revolución de Outubro de 1934. Serían obxecto 
de xuízo sumarísimo con posibilidade certa de seren condenados á morte. 

Escenario do salón de actos no que se celebraban os xuízos sumarísimos. 
Foto URIS GUISANTES

DOCUMENTO 7: Xuño de 1938: Os xuízos do terror 

O 4 de xuño de 1938 é o momento culminante da represión. Celebráronse 30 xuízos sumarísimos 
nos que os acusados eran xulgados de 20 en 20, adicándolle o Tribunal Sentenciador en torno 
a cinco minutos a cada acusado, sendo moitas veces a pena de morte a sanción que se pedía. 
Estes 30 Consellos de guerra nos que foron xulgados 513 presos a partir do 4 de xuño tiveron 
como resultado 233 penas de morte das que se executaron 159, houbo tamén 143 condenas a 
cadea perpetua, 118 a 20 anos de cadea, 9 a 12 anos e 51 a cinco anos.
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4.5. A autoorganización dos presos: Intentos de Fuga

Ó pouco de chegar ó campo, os presos montaron unha organización clandestina 
que lles permitirá resistir e tomar iniciativas. Ó seu mando estaba o PCE e o PSOE, 
en especial un preso chamado Avelino Fernández Cabricano, tenente do Estado 
Maior. Un dos seus obxectivos era contrarrestar o traballo dos chivatos que dicían 
recoñecer a membros dos partidos da Fronte Popular entre os compañeiros. 
Esta organización tivo un papel moi importante nos intentos de fuga entre os 
que destaca o protagonizado por sete presos o 9 de febreiro de 1938. Vestidos 
con roupas falanxistas que conseguiron confeccionar, aproveitaron un cambio de 
garda para fuxir do campo. Durante tres días a organización dos presos conseguiu, 
a pesar dos recontos diarios, que non se soubera da súa fuga. Finalmente foron 
capturados e inmediatamente fusilados.

4.6. A veciñanza, testemuña do horror e solidaria

No lugar da Pasaxe, que contaba cunha poboación en torno á 500 persoas había 
unha importante actividade económica. Varios serradoiros de madeira, fornos 
de cal e estaleiros ocupaban a centos de obreiros procedentes da Guarda e 
lugares próximos mentres ducias de mariñeiros se dedicaban á pesca do sábalo, 
da lamprea ou do meixón no río Miño. Veciños e obreiros foron testemuñas das 
penurias dos presos e dos asasinatos cometidos inicialmente no barranco da 
Sangriña e máis tarde no cemiterio, no lugar de Paraños. Os fusilamentos masivos 
de 1938 desataron unha gran inquietude entre a veciñanza, polo que os mandos 
do Campo decidiron enviar, para seren fusilados, ós presos condenados a outras 
localidades como Vigo, Tui ou Pontevedra. Fronte a barbarie, a solidariedade e a 
compaixón cos presos fi xo acto de presencia. O visto en Baiona, cando chegaran 
os primeiros presos de Asturias, repetiuse unha e outra vez. As mulleres da 
Guarda e Camposancos lavaron as roupas dos presos, servían de mandadeiras 
para encargos e entrega de notas das familias, acolleron a algúns familiares dos 
mesmos nas súas casas. En ocasións a relación foi máis aló da solidariedade e 
facíanse noivos que, pasado o tempo de cárcere, casaban.

DOCUMENTO 8: Transcrición dun comunicado de execucións

Hoy a las 6 horas, según le comuniqué hoy por teléfono, serán ejecutados en el cementerio 
de esa villa, 31 penados de este Campo, y ruego a V.S. disponga lo conveniente para que a los 
fallecidos se les registre convenientemente, pues todos llevaban una tarjeta de identidad, y 
en las sepulturas que coloquen las debidas inscripciones, cuyo sepulturero levará a su vez en 
el libro de registro, y todo aquello que la autoridad de V.S., con su demostrado celo estime 
necesario para el mejor servicio

Dios guarde a V.S. muchos años
Camposancos, 2 de julio de 1938

II Año Triunfal.
El JEFE DEL CAMPO

Antonio Fontenla Romero

Fonte: Documento procedente do Arquivo Municipal da Guarda 
estudado por J. A. URIS GUISANTES

Fonte: Documento procedente do Arquivo Municipal da Guarda 
estudado por J. A. URIS GUISANTES
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Os lugares de Paraños e Sestás
05 05 

DOCUMENTO 9: Declaracións de vítimas e testemuñas

“Obrigados os presos a facer o saúdo fascista brazo en alto, un preso négase e é executado 
inmediatamente diante de todo o mundo.”

“De noite grupos de falanxistas entraban na estancia na que estaban durmindo no chan os 
presos e coa lanterna localizaban ós que ían ser paseados (asasinados). Lévannos, sabendo o 
seu destino. Pouco despois escóitanse os disparos no cemiterio ou no barranco da Sangriña, 
onde hoxe está construído o Instituto de Secundaria A Sangriña.

Di unha veciña: “Pagábamos un céntimo por asistir ós xuízos pero deixamos de ir. Eran unha 
pantomima. Cando un soldado se trataba de defender derribábano dun culatazo de fusil”.

Un coronel do Exército se dirixe aos presos: “Sois unos hij os de puta, hij os de la Pasionaria. Si 
fuera por mi os fusilaba a todos”

Transcrición de declaracións recollidas no documental de 
J. Ballesta e M. Anxo Fernández. O memorial de Camposancos (2007)

O lugar de Paraños, xustamente onde se construíron a fi nais dos 80 os centros 
educativos do actual CEIP e IES A Sangriña e o cemiterio parroquial da Guarda en 
Sestás, foron escenarios do fusilamento e enterramento de presos procedentes 
de campo de concentración. Tamén eran soterrados en Sestás aqueles que 
falecían por enfermidade e tamén os que foran paseados nas localidades 
veciñas do Baixo Miño. No exterior do actual cemiterio de Sestás, empregados 
do empresario Agustín Moreira Portela cavaron unha fosa na que os corpos dos 
fusilados eran metidos en caixas de pobre e, en cada una delas, introducíase unha 
botella que contiña a identifi cación do preso fusilado. A fosa, logo da ampliación 
do cemiterio, realizada nos anos 90, quedou integrada no mesmo.

Co fi n de recuperar e manter viva a memoria de todos eles formouse, en 1984, 
unha comisión cidadá no seo da organización sindical Comisións Obreiras que 
impulsou a realización do monumento da Fosa Común de Sestás. A inauguración, 
o 15 de agosto de 1986, estivo presidida polos represaliados guardeses Juan 
Noya Gil e Manuel Domínguez Pacheco “Taxota” e asistiron tamén familiares 
procedentes de varios lugares de Asturias. Os alí presentes manifestaron que 
os presos enterrados nesa Fosa Común “debían permanecer alí porque morreran 
xuntos e seus restos non deberían estar espallados polas diferentes localidades 
de orixe, servindo ademais como exemplo do que fora a barbarie asasina.”

Fosa común de Sestás - A Guarda
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As palabras e as imaxes do horror: 
o Memorial de Camposancos

0606
DOCUMENTO 10: Preparativos das execucións programadas 

RESERVADO

Como continuación a mi escrito nº 1554 de 2 del actual, cumple a mi deber participarle que 
mañana a las 5, serán ejecutados en las inmediaciones del cementerio 18 condenados a la última 
pena, los cuales llevarán en el bolsillo una tarjeta que los identifi que, la cual será colocada en 
una botella a la cabeza de la sepultura de cada uno.

Además encarezco a V.S. se les ponga una caja de pobre, así como también dé las órdenes 
oportunas para su enterramiento y registro, según le rogaba en mi citado escrito que confi rmo.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Camposancos, a 19 de Julio de 1938

III año triunfal
El JEFE DEL CAMPO

Antonio Fontenla Romero

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de La Guardia

“Taxota” e ex presos visitando o campo. 
Foto cedida por URIS GUISANTES
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Epílogo: 
España en democracia. A memoria histórica

0707

Hoxe, mais de 40 anos despois da aprobación da Constitución de 1978, seguen 
no esquecemento as vítimas daquel golpe militar e de toda a violencia que 
desatou contra quen defendía ó goberno lexítimo e o dereito a unha sociedade 
democrática. Somos o país con máis fosas comúns nas que xacen esas vítimas, 
o país no que non se lles recoñece o dano causado. Por que? Porque o paso á 
democracia, á chamada Transición democrática, fíxose con graves carencias 
impostas polas difíciles circunstancias. Non supuxo a caída enteira do Réxime, a 
ruptura. Supuxo a transición. Quedaron lagoas de impunidade, restos da ditadura 
en parcelas moi importantes da nosa sociedade. Os acontecementos amosaron e 
amosan reiteradamente a necesidade de constituír unha democracia plena na que 
se recupere a memoria das vítimas da ditadura e se recoñeza a súa contribución a 
unha España libre e democrática.



ASOCIACIÓN PARA A RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA  
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E FOSA COMÚN DE SESTÁS


