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María das Auroras, como era coñecida popularmente, era
unha muller guardesa, solteira, autodidacta, gran lectora de
toda  clase  de  libros.   Durante  a  República  daba  clases
gratuítas a nenos e nenas de 11 a 13 anos, en horas nas
que non tiñan que axudar nos fogares ou nas tarefas da
pesca.  Algúns  rapaces  con  once/doce  anos  debían
acompañar aos pais ou irmáns maiores co fin de axudar a
familia, normalmente numerosa, e as rapazas  atender aos
irmáns  máis  pequenos,  lavar  roupas,  carrexar  auga  da
fonte,etc,etc.

María, no atardecer, adicaba unhas horas a lerlles libros, facer contas, mellorar a escritura etc.,
o mesmo tempo que prestaba libros axeitados as súas idades da  Biblioteca Circulante da
Sociedade Pro Monte fundada en 1912. Despois da Primeira Guerra Mundial  (desde 1920)
xurdiron uns anos de pobreza (as sardiñas ata eran botada nas leiras como abono), ademais
dunhas invernías nas que a crase pescadora apenas podía saír ao mar durante eses meses.

Ó mesmo tempo, xunto a súa nai Aurora Álvarez, rexentaban unha sucursal da Funeraria La
Fe.   sita na Praza da República (hoxe Praza do Reló), onde vendían mobles, colchóns (que
tamén arranxaban de novo), coroas e ramos para defuntos, xunto con os féretros, máis cobrar
as cotas da funeraria.

Republicana por convencemento e corazón, unha vez entraron as tropas sublevadas o 27 de
xullo de 1936, estivo a punto de ser fusilada por roja e, o final, tivo que tragar aceite de rícino,
rapado de pelo a cero é prohibición tallante de cubrir a cabeza, como castigo, máis a queima
en praza pública (Praza do Reló) de tódolos libros que poseía e ademais na súa presencia,
tendo que escoitar toda clase de insultos e  vexacións de mulleres exaltadas que saían da
igrexa con frases de “mataina, mataina!!, tiraina ao mar!!”

A queima dos libros para …purificar y que se alcen en las plazas públicas de todos los
pueblos  de  la  Nueva  España  las  llamas  justicieras  de  fogatas,  que  al  destruír
definitivamente  los  tóxicos  del  espíritu  almacenados  en  librerías  y  bibliotecas,
purifiquen el ambiente, librándolo de sus mismos contaminadores… 

María e Aurora acubillaron na súa casa á viuva Manuela Baz Domínguez e ó seu fillo recén
nacido Antonio Amado Domínguez Baz a quen seu pai non chegou coñecer pois Antonio
Domínguez Pacheco de 32 anos, mariñeiro, foi “paseado” o 9 de agosto de 1936 no lugar de
A Sangriña por falanxistas e militares ao mando do capitán da garda civil  Joaquín Teresa
Pomares e do tenente de carabineiros Salvador Buhigas Novo, sen haber  celebrado xuízo



algún. Xunto con Antonio “pasearon” ó seu irmán Ángel Santos,
a Julio Saavedra Rodríguez, a José Alonso Portela e a Herminio
Domínguez Pérez (rexistradas súas mortes no día 10).  

A  madriña  de  Antonio  Amado  foi  a  propia  María  Concepción
Álvarez,  autorizada  polo  párroco  D.Saturno  Gómez  Vila  “que
recogió de alguna manera (non tiña mais remedio a interesada)
en el redil de las ovejas descarriadas…por haber sido una mujer
roja…

A mesma María das Auroras convenceu a Antonio Amado para
que se preparase en contabilidade para poder  ingresar nunha
sucursal bancaria, como así foi empregado no ano 1958 na do
Banco Pastor, para en 1962 pasar á central en Vigo do Banco de
Santander,  trasladándose ca esposa,  Ascensión Costoya Franco e as fillas,  María Lucía  e
Antonia Domínguez Costoya. Antes, Antonio Amado tivera no baixo da casa das Auroras unha
reloxería.

Outra persoa que tiveron acubillada en varias estadías as “Auroras”
foi a mestra dona Josefa García Segret, nacida en Compostela en
1909,  veciña  de  Forcadela  (Tomiño),  casada  co  mestre  de
Forcadela  e  líder  agrarista,  dirixente  de  Esquerda  Republicana,
presidente  da  Federación  Agraria  de  Tomiño,  Hipólito  Gallego
Camarero.

Hipólito foi detido (por medio dun “chivatazo” dun veciño) e levado
a prisión en Tui, de onde foi sacado por falanxistas da “Escuadra
del  Amanecer  de  Falange”  e  gardas  civís  de  Tui,  sendo
executado  nas  aforas  de  Mondariz   o  4/10/1936,  xunto  a
Francisco Rodríguez Otero “Paquiño de Figueiró” (Tomiño, nado
en  Goián),    Manuel  Piñeiro  Zúñiga de  Amorín  (Tomiño),
Domingo Páramos Núñez de Caldelas de Tui,  Fernando Rubio

Estevez de Guillarei e Manuel Pérez Besada de Guillarei. Os seus corpos quedaron tirados na
cuneta.

Dona Josefa pasou un auténtico calvario de penalidades, foi detida o 15/8/1936 e trasladada a
distintas  prisións  (Monforte  de  Lemos,  Astorga,  Saturrarán,  Salamanca,  Cáceres,  Badajoz,
Almendralejo, Palma de Mallorca e volta a Saturrarán de onde saíu en liberdade condicional en
1944. 

O 28/12/1936 foille incoado un proceso por “rebelión militar” (Causa 1302/36), sendo o xuíz
instrutor o militar Rafael Ruibal Leiras de Tui. O Consello de Guerra Sumarísimo celebrouse no
Pazo  de Xustiza  de  Vigo.  Sentencia  “pena  de muerte” a  que na  revisión  do  proceso  foi
conmutada por cadea perpetua o 10/11/1937.

Puido salvar a vida  grazas  a complicidade do médico da prisión Dr. José Abraldes, primeiro,
é logo do Dr. Darío Álvarez Blázquez simulando un embarazo e logo un aborto tamén simulado
con anacos de panos con sangue da menstruación de varias presas, entre ela Concepción
Andrés García de A Guarda, cuestión que o director da prisión non investigou porque “lle daba
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asco”.  E  dona  Josefa  volve  a  ingresar  na  prisión  de
mulleres  de  Saturrarán  (Motrico.País  Vasco).  O  pai  de
dona  Josefa  con  75  anos  e  moi  enfermo  quedara  en
Forcadela ao coidado dunha veciña, o que sen saber nada
da filla e xenro morreu de soidade e pena… Dona Josefa
finaría   en agosto de 1986 en Vigo,  despois de moitos
padecementos, xusto cando voltara da derradeira estadía
en A Guarda con súas amigas “As Auroras” é Manuela
Baz Domínguez “Pildirica”. 

Dona  Josefa  foi  autora  do  libro  “Abajo  las  Dictaduras”
editado en 1982, totalmente esgotada a edición.No libro
podemos ler na pax. 216 

   […] Es Tuy recuerdo imborrable de maldad humana, dolor profundo de inevitable sufrir… de
aquel  tiroteo  constante  de  fusilería  cada  mañana…    ¡Viva  la  muerte…! Gritaban  las
comadrejas  en  procesional  desfile  de  algarabía  nocturna  con  teas  encendidas.  ¡Viva  la
muerte…! ¡Viva Cristo Rey…! Retumbaban brutales voces, enardecidas por el deseo de más
sangre…

(fotografías cedidas por Lucia Dominguez Costoya)
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