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Manuel R. Castelao fiani;_ia3-7\

A política municipal:

Eleccións do 12 de abril de 1931: a II 
República.

Comisión Xestora e novo Concello no que figura como concelleiro Manuel 
Rodríguez Castelao.

Elixido alcalde o médico taragoñés, Miguel Rodríguez Segade.

Rodríguez Castelao propon solicitar do Gobernó a expulsión das Ordes 
relixiosas, especialmente a dos xesuítas, polo labor obstaculizador para "el 
advenimiento de la nueva República"
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Epistolario dos Dieste (1935-1937)
Nova carta de Eduardo, dende Montevideo, en set. de 1937: "...También 
suena a puente de Brooklyn nuestro paseo nocturno; acompañados de José 
y Manolo, y aquel perro que nunca dormía...Con qué tierna comprensión lo 
acariciaba José, Maestro de Leiro, asesinado por los fascistas; (por esto sólo 
ya no ganarán la guerra, porque han matado a un santo)".

E, ao final, comenta Eduardo: "El Maestro 
de Leiro me apretaba las manos muy 
conmovido por mi fe en el destino de su 
pueblo, al que decía querer más que a todos 
los pueblos juntos del mundo. ¡Ah, Maestro 
de Leiro! ¡Como me voy a salir de la pena 
que me ha causado la noticia de tu muerte! 
¡Yo que soñaba levantar contigo una gran 
ciudad balneario para artistas en la 
maravillosa aldea de tu escuela! ¡Tendrás 
allí, en el monte da Pena, estatua!"
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Os irmáns Insua
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Xosé Losada Castelao e Manuel Rodríguez
Castelao, os Insua

A nai quedou viúva e casou de segunda con M. Rguez. Insua.
O alcume familiar.
Curmáns de Castelao. Súa nai era tía de Daniel.
Xosé, 14 anos máis vello ca Manuel.
Mestres de profesión.
Militantes do Partido Galeguista.
Manuel: loitadorda política municipal.
Relación coa intelectualidade rianxeira da época: os Dieste, Manuel Antonio, Roxerius. 
A Guerra Civil.



Volta dos Insua a Rianxo



"Unha morte lanzal" Rafael Dieste
"Daquela foi cando os nosos olios; abertos ao recordó, recibiron nun 
lóstrego prolongado toda a presenza daquel amañecer. Esquencemos 
a morte de todos aqueles bornes, daquela moza, e todo nos pareceu 
ilusorio menos o intre de ledicia, cara a liberdade, que sentían aqueta 
noite, mentres o mar, vindo de lonxe, acariñaba o barco. (...) Moito 
tempo, aínda sen querer saber que xa sabíamos a morte, estivemos a 
repetir os nomes coñecidos, resucitando a mesma infancia que viviron 
con nós -  e que tan nosa era como deles... Así estivemos, a rescátalos, 
dándolles paso pola nosa lembranza cara á eternidade...

Mais algo enche de luz a nosa dor, e fai xurdir no medio déla un grito de orgullo, case un 
aturuxo: Non se entregaron ás poutas lixentasl (...). Cada tiro unha estrela. E ha i que 
admirar ao executor, ao que quedou para o remate, sen que vacilase a fe -  del e dos 
outros -  na súa sagra firmeza. Cando foron máis irmáns nove bornes e unha muller?

Na madrugada do 23 de abril foron sacados do bou, disposto para zarpar de Vigo, os 
cadáveres de nove bornes e unha muller moza.(...) Dos outros nomes, sóbense dous que 
alongaron o noso estremecimentof...): Manuel Rodríguez Castelao; José Losada Castelao; 
curmáns de Alfonso... -dous dos rapaces máis puros da nosa térra".

Fragmento do artigo No linde da liberdade, unha morte lanzal, publicado por Rafael Dieste no xornal Nova Gallza, 
n̂  5, Barcelona, 15-06-1937, co pseudónimo de Félix Muriel. 19



Volta dos Insua a Rianxo (1998)

Soterrados no cemiterio de Pereiró (Vigo).

Cemiterio de Baión (Vilanova de Arousa).

28 xuño 1998: cemiterio de Rianxo.

Recibidos pola Corporación Municipal, co 
seu alcalde, Pedro Piñeiro, e o pobo de 
Rianxo.

Acto de xustiza histórica e de 
reivindicación da memoria.

60 anos despois.
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Partido Galeguista (1931-1950)
1936: a Fronte Popular.
Elecc. Xerais : saen deputados, Castelao, Suárez Picallo e Villar 
Ponte.
Xuño do 36: plebiscito e aprobación do Estatuto de 
Autonomía.
Posguerra: a estratexia culturalista.
Galaxia (25 xullo 1950): autodisolución do PG.

Programa político do PG:
Autodeterminación.
Parlamento e Gobernó galegos, dentro da Constitución da 
República.
Eliminación do caciquismo.
Antiimperialismo.
Igualdade política da muller.
Supresión das Deputacións provinciais.
Recoñecemento da parroquia como entidade político 
administrativa básica.
Oficialidade da lingua galega.
Reforma agraria
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As filias do matrimonio Nogueira

20



Xosé Losada Castelao (1891-1937)
Infancia en Rianxo.

Conserveira dos Goday.

Maxisterio.

Emigra á Arxentina.

Retorno (1921): contacta co grupo dos Dieste, Arcos, Roxerius, M. Antonio e seu irmán Manolo. 

Oposicións (1929): exerce en Rianxo e Leiro.

Milita no PG. Non participa na política local.



"Como morreron os nosos". Nueva Galicia
(2).

Ás voces de que obriron os portas responderon dende dentro con vivas 

á República. Non foi posíbel entrar no bodega. O xefe daquelas feras vomitou 

unhas cantas inxurias, deixou uns gardas vixiando o barco e montou no 

automóbil que axiña arrancou cara o centro da cidade. Media hora máis tarde 

regresaba ao peiroo cun tanque-alxibe cheo de auga fervendo. En medio do 

espanto dos tripulantes, comezo ron o botar auga fervendo polos respirodoiros 

e toda aquela auga ía dereita á bodega do devondito barco. Do interior safan 

berros de angustia. De contado foi inundada a bodega. De súpeto, escoitouse 

o primeiro estalo e despois seguiron outros de xeito intermitente até 

completar as dez e secas detonacións...Nin un berro máis, nin un ha petición de 

auxilio, nin unha voz de clemencia
16



"Como morreron os nosos". Nueva Galicia
(3).

... Golpeouse de novo o zapón da bodega...Ninguén contestou. Houbo que 
desfacela á forza de machadas... O espectáculo era tráxico...Aboiando sobre a 
auga fumeante había nove homes e unha muller nova; dunha fermosura 
admirábel...Un berro de xúbilo escapou das gorxas fascistas... - "Agora si que 
os temos!"- bramou o xefe. Pero a sorpresa detivo a acción da que les 
salvaxes...Os nove homes e a muller xa nada tiñan que temer... estaban todos 
mortos...As bombas desaugaron a bodega. Procedeuse a recoller os cadáveres 
e a examínalos para coñecer a causa daquela morte colectiva. Oito dos homes 
e a muller tiñan na tempa esquerda un balazo. Tíñano todos no mesmo sitio, á 
mesma altura e coas mes mas características... o outro home tiña un balazo na 
sen dereita. Ó pé dun tallo atopouse unha pistola, un cargador baldeiro e 
outro con dúas cápsulas disparadas. Non facía falla explicación ningún ha... a

traxedia estaba alí latexante, vestida con todas as galas de xesta...
17



23 abril 1937: peirao do Berbés
A Guerra Civil: fuxidos.

Carril por mar. Tren para Vigo.

Familia Isla Couto: Ramiro e Xaime

Plan de fuxida: o Berbés e o bou"Eva".

Persoas de toda Galicia, escapados da 
represión (as "toupeiras")

Plan: navegar polo Cantábrico, ata Francia para entrar en territorio 
republicano e sumarse á fronte de batalla.

Venres, 23 de abril: xuntarse ás tres da noite nun pesqueiro de arrastre, o 
"Eva", amarrado no Berbés.

11



A memoria

E nós aquí e agora estamos a facer exercicio de memoria porque 

hai feitos que hai que contar unha e outra vez, para que o seu eco non 

morra atafegado no esquecemento. Temos a obriga de lembrar porque 

foron moitos anos de amnesia e mentira.
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“Como morreron os nosos". Nueva Galicia. Voceiro dos 
Antifascista Galegos. N& 3, 30 de maio de 1937.

"Inda ben non deron os tres do moño do 23 de abril... Nun dos remates 
do peirao do Berbés, uns bornes, envoltos en longos copotóns negros, 
dobon os derradeiros toques o un bou, dos que olí había, pora soír ao 
mar. Condo xa o potrón dobo o orde de arriar as omorros avanzou oté o 
peirao un automóbil...

Ao pouco tempo> chegou unha camioneta. Dos 
distintos vehículos comezaron a soír gardos civís e 
fascistas. Axiño ordenaron que todos os tripulantes do 
bou desembarcasen, que descendesen o térro... Catro 
negáronse a facelo e caeron no cubería do barco 
cribados a tiros... Os fascistas orremeteron como lobos 
violentos sobre a bodega e comezaron o golpéalas 
portas que estaban atroncadas

Loltar coa 
ao* o potar 
a Hottoroa

votTaooi w ic f  aarivatctm* canteo*

¡saiiew : nt a  inneneaosiM m m a m  aeceafle la llttratiii i t  Eaittia1

UN OBJETIVO: LA UNIDAD: UNA CONSIGNA: VENCER
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Domingo Pombo, testemuña

Secretario do PC de Ferrol.

Testemuña de excepción da traxedia.

Salvou a vida porque chegou tarde ao barco.
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Volta dos Insua a Rianxo
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Familia Isla Couto



Foucellas e a morte de Mosquera
Marzo de 1952, Benigno Andrade, "o Foucellas" é capturado e levado á 
Coruña, sendo xulgado e executado o 26 de xullo.

Luís Lamela, no seu libro sobre Foucellas, dedica un pequeño capítulo ao 
episodio da morte, en Taragoña (Rianxo), do oficial da mercante, Ramón 
Mosquera.

Na declaración do guerrilleiro á Garda Civil e ao xuíz instrutor, Foucellas di 
que a morte do oficial da Mariña Mercante fora casual e que a cometerá o 
seu compañeiro, Ramuñán.
O falecido resultou ser Ramón Mosquera 
Fungueiriño de quen se di que: "ero odiodo por 
los vecinos que tenían sentimientos 
izquierdistas, pues durante la guerra civil 
española patroneaba el barco "Suevia" del 
armador Curbera, con el que hizo una serie de 
viajes, tanto a la zona nacional como a la roja, 
con mercancía un tanto sospechosa".



Manuel R. Castelao (1905-1937)

Afeccionado á pintura. Exposición Rexional da 
Coruña, 1923. Óleos na casa dos Isla Couto.

Colabora con Castelao nos debuxos dos 
cruceiros.

Maxisterio e oposicións. Escola en Fincheira 
(1933) e O Pazo (1935).

Participa na fundación de "Airiños" en
colaboración co PG de Asados.

En 1935 colabora con Dieste na representación 
de "Afiestra valdeira".



Valentín Paz Andrade,"Na onda até Rianxo"
Autor do primeiro poema en galego sobre a fraxeclia:

"Da nosa luz vivían e ao perdela 

Xosé e Manolo Castelao prendados,
u

no bou "Eva" apresado no Berbés, 
coa cámara chea de escapados, 
voluntarios da morte todos eles 
adiantando o seu fin 
á autoexecución se condenaron 
como Sócrates náuticos!

...E un salaio fondo, fondo, fondo... 
no tempo e nos espazos alongado 
esvarou sobre o mar, onda por onda, 
desde a Ribeira vello 
até Rianxo" 26
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Documentación proceso bou "Eva"
Alonso Montero, no "Prólogo" da obra dramática "Unha morte lanzal. A 
troxedio do bou Evo", de Julián Rodríguez Novo, escribe o seguinte:

"Xa no bou os nove antifascistas, un mariñeiro da tripulación, Juan Lamas 
Vareta, trasládase á Comisaría de Vigilancia e denuncia que no "Eva" 
"había gente extraña".

Proxecto interuniversitario "Nomes e Voces" (base de datos sobre a 
represión franquista en Galicia):

"Rodríguez Hermo, Juan. Proceso: Home de 35 anos. Patrón de costa. 
Natural de A Pobra do Caromiñol (A Coruña).Veciñanza: Angustia -  
Posma reos - A Pobra do Caromiñol. Patrón do bou "Eva”. Xulgado en Vigo 
(causa instruida polo asalto ao "Bou Eva") co resultado de sobresemento 
provisional e queda en liberdade".

Interrogantes sobre a morte de Mosquera. o As vítimas, os nom es,
as v o ce s  e  os lugares 

Proxecto interuniversitario
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Iniciativas como concelleiro
Preocupación: a creación de novas escolas no concello (II República).

A sanidade local (graves carencias): solicita se convoque a praza de Médico titular e 
Inspector municipal de Sanidade.

Solicitude de cooperación por parte do Concello para votar o Estatuto de Galicia.

Problemas para a industria madeireira local e o transporte de cabotaxe a adquisición 
de madeira estranxeira: pide a protesta da Corporación contra o tratado comercial 
con Uruguai.

Outubro de 1934: renuncia como concelleiro, 
por incompatibilidade co cargo de mestre 
nacional.

En marzo de 1936, aínda preside unha Sesión 
extraordinaria, en calidade de Delegado do 
Gobernador Civil.



Os nove do bou "Eva"
Ángel Nogueira Nogueira: encargado conserveira. Dirección do Partido Comunista 
de Vigo.

Carmen Miguel Agrá: a súa compañeira. Directiva da Organización das Mulleres 
contra a Guerra e o Fascismo. Integrante do Socorro Vermello.

Luís Álvarez González, de Becerreé e residente en Vigo, 
desde había moitos anos. Obreiro naval nos estaleiros 
Barreras.

O barbeiro Camilo Campos Méndez, de Celanova, moi 
coñecido en Vigo. Perruqueiría na rúa do Príncipe. Bo 
conversador e de ideas comunistas.

O mariñeiro Manuel Martínez Moroño.

Os irmáns José e Fernando Rodríguez Lorenzo, albaneis. 
Socialistas.

Os mestres Xosé Losada Castelao e Manuel Rodríguez 
Castelao. Galeguistas.

José Losada Castelao 
Manuel Rodríguez Castelao 
Manuel Martínez Moroño 
José Rodríguez Lorenzo 
Fernando Rodríguez Lorenzo 
Luis Álvarez González 
Camilo Campos Méndez 
Carmen Miguel Agrá 
Anxo Nogueira Nogueira
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Lei da Memoria Histórica (2007)
Medidas a favor de quen padeceron persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a 
Ditadura.

Recoñecemento de todas as vítimas, pero non a apertura de fosas comúns.

Na Lei afírmase que a memoria das vítimas do franquismo é persoal e familiar, negando así 
que os delitos foron cometidos contra a humanidade.
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Recepción no concello de Rianxo

Discurso de Avelino Pousa Antelo, en 
representación da Fundación Castelao.

Conchita Nogueira Miguel, a filia do 
matrimonio Ángel Nogueira Nogueira e 
Carmen Miguel Agrá, que ao pouco de casaren 
morreron no bou "Eva".

Tiña en 1937, catro anos.
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"Como morreron os nosos". Nueva Galicia
(4).

Aqueles dez desventurados ao verse descubertos 
polos fascistas decatáronse do martirio que lies 
agardaba, da terríbel morte que lies agardaba e a 
súa dignidade rebelouse, disposta ao máis cruento 
dos sacrificios denantes que caer perante aqueles 
fascistas. Debeu ser un tráxico acordo, que quedou 
conxurado entre torrentes de auga que lies 
abrasaban as carnes. Un deles erixiuse en executor 
da traxedia. Foi rematando coa vida dos seus 
compañeiros de desventura. Despois suicidouse el 
tamén. Non é posibel atopar de maneira máis 
simple un xesto de mártires tan sublime. Sóubose o 
feito en toda Galicia. Os fascistas foron impotentes 
para ocultar o espanto das xentes.”

No xornal, e Dieste tamén o recolle, tálase de nove homes cando na realidade 
foran oito e unha muller.
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A memoria do bou "Eva"
Xesús Alonso Montero é un dos impulsores máis destacados no rescate da memoria do 
"Eva". El ten dito sobre este histórico feito:

"Un suicidio colectivo coma o do bou Eva non sucedeu en ningún outro lugar durante a 
Guerra Civil(...);se este país estivese normalizado; a historia do bou Eva estaría 
reflectida xa en películas, en libros ou no teatro"

Xosé Comoxo, Xesús Costa e Xesús Santos no n  ̂ l  do Anuario de Barbantia, en 2005, 
baixo o título, "Rianxo no centenario de Manolo Rodríguez Castelao. Semblanza dos 
irmáns Insua". Comoxo e Santos, tamén no libro Rianxo na súa historia.

Anxo Angueira recupera a voz do bou, no seu poemario "Fóra do sagrado” (2007), que 
é un canto á cidade de Vigo: "Vigo Berbés trinta e seis / Berbés mariñeiros do mare e o 
bou Eva", "malpocadiños todos, todos/ nadando morios no Berbés”.



Os amigos rianxeiros nos anos 20

N o  ano 1927, Manuel Antonio, M anuel Rodríguez Castelao, 
Rafael Dieste, X osé Losada Castelao e Laureano Lorenzp.



A morte de Mosquera
Benigno Andrade, "Foucellas"

Chamábase Ramón Mosquera Fungueiriño e 
sucedeu un 27 de abril de 1948, con 59 anos. Golpe 
de man da guerrilla, en Campo de Pasos (Taragoña).

Carlos G. Reigosa, no seu libro "Fuxidos de sono", 
no capítulo de Foucellas, di que entre as mortes 
que se lie atribúen figura "a dun oficial da mariña 
mercante en Taragoña (Rianxo)".
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Rúa Irmáns Insua
Concello de Rianxo (2005): inauguración da Rúa Irmáns Insua. 
Presenza, novamente, de Concha Nogueira.
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Epistolario dos Dieste (1935-1937)

Década dos 90, Xosé Luís Axeitos, en Dos arquivos de 
Rafael Dieste, (B.G.L.), mantén a memoria histórica 
dos irmáns Castelao.

Epistolario de Eduardo Dieste a seu irmán Rafael e a 
súa dona, Carme Muñoz, entre 1935-1937.

Di Eduardo: " Me tomó el opio de esta villa que es un 
cementerio de vivos. Encontré a Rianxo muy abatido. 
Aún no pude descifrar el enigma ni con la ayuda de 
los Insua.". Di despois: "José, Manolo y yo andamos 
de serenos de Rinlo al cabo de la villa, con la luna y 
algún perro, guardadores de las viejas costumbres, 
hasta las dos de la mañana. Filosofamos en su 
silencio de dulce pasmo"
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