
Poneis en mis manos a España.
Mi mano será firme, mi pulso no
temblará y yo procuraré alzar a
España al puesto que le corres-
ponde conforme a su Historia, y
que ocupó en épocas pretéritas.

 Francisco Franco1

1 “Frases del caudillo”. Folleto del Combatiente Nº 1. 28 de febrero de 1938.



A ILLA DE SAN SIMÓN COMO CADEA

Tras a clausura do lazareto, en 1927, xurdiron distintos proxectos para a
utilización tanto da Illa como dos edificios e instalacións. Así, en 1928 o Consello
Superior de Aeronáutica decide construír nas illas o Aeroporto Nacional Marítimo, en
relación coa Escola de Hidroavións, que estaba previsto construír nas inmediacións de
Vigo. Despois de meses de traballo no deseño deste aeroporto, e por causas que se
descoñecen, o proxecto foi abandonado.

En novembro de 1935, o Almirante Díez de Rivera e Casares visita as illas e
anuncia a inminente construción nelas dun orfanato da Mariña Mercante. Os
acontecementos xurdidos a partir do alzamento, poucos meses despois, impediron a
materialización deste proxecto, que sería retomado, con importantes modificacións,
dúas décadas mais tarde.

RESULTANDO que contra el Movimiento nacional iniciado y dirigido por el Ejército hacia
mediados de julio último, con el fin de rescatar a España de los Gobiernos del Frente Popular que
la llevaban a un régimen soviético, se opusieron resistencias exteriorizadas en diversas formas,
todas provenientes de un conglomerado compuesto por los elementos adictos y simpatizantes con
el Gobierno antinacional, los que al alzarse en armas contra las Tropas Nacionales convirtieron los
pueblos donde pasajeramente dominaron en un verdadero caos, sin más ley que el crimen, la
realización de toda clase de violencia contra las personas y las propiedades2.

Como todo o mundo sabe, a Guerra Civil en Galicia tivo unhas características moi peculiares.
Galicia non foi teatro de operacións, en Galicia non houbo campos de batalla nin trincheiras non
houbo asaltos ás cidades nin bombardeos. Pero esta imaxe dunha Galicia liberada da Guerra Civil
é unha imaxe absolutamente falsa: é dicir, Galicia padeceu, coma o resto de España, as
consecuencias, pero nunha orde distinta, un nivel diferente. Os mortos en Galicia, á parte dos que
Galcia achegou, diríamos, ó conxunto desta tremenda traxedia que durou tres anos (é dicir, os
mortos no campo de batalla, os prisioneiros que caeron noutros lugares e que encheron campos de
concentración e de cadeas) estaban baseados, non nun accidente de que unha bala perdida na
fronte acabara coa vida dunha persoa, senón na planificación dun odio que se sementou nas vilas,
nas aldeas, que ía deixando os carreiros, as encostas e as estradas cheas de cadáveres e que ía
sementando o terror entre a poboación.

Un punto importante na historia da represión que sufriu Galicia durante a Guerra Civil foi o que
ocorreu na provincia de Pontevedra, concretamente na illa de San Simón, onde antigamente
houbera un Lazareto3.

A pesar do que moitos pensan, a Guerra Civil en Galicia foi dunha extrema
dureza. É certo que en xeral non houbo frontes, nin bombardeos nin ataques masivos
duns ou outros contendentes, pero o que si está claro é que houbo guerra. Unha guerra
cruel e desapiadada cos perdedores, unha guerra de terror que non remataría ata que a
dictadura do xeneral Franco non chegou ao seu final.
 
2 Extracto da Causa Sumarísima nº 46/1937 instruída contra 12 veciños da vila de Cuntis-Pontevedra
3 Carlos Casares Mouriño. En Aillados. A memoria dos presos na Illa de San Simón, Ed. Ir Indo 1995.



A sublevación militar de xullo de 1936 supuxo un quebranto de dimensións,
aínda non suficientemente estudadas na sociedade e na vida cotiá dos galegos e as
galegas.

 Tra-la victoria da Frente Popular nas eleccións de febreiro de 1936, un novo
xeito de facer política había xerar enormes ilusións de liberdade e un intento por
achegar o progreso a toda aquela poboación que levaba anos e séculos desfavorecida
polas clases dominantes, un progreso que se baseaba sobre todo na educación, laica, e
na cultura.

Todas estas esperanzas trocaríanse en tristura tras o golpe de estado militar o 18
de xullo de 1936. As poboacións e vilas galegas cubríronse durante corenta anos dunha
densa néboa que ía calando, día a día, nos ósos e no corpo dos cidadáns.

Na gran maioría das cidades, nas vilas e nas aldeas, aqueles alcaldes e
concelleiros elixidos só cinco meses antes polo voto da maioría do pobo español terían
ante si o utópico reto de rexeitar os militares golpistas apoiados pola falanxe, grupos de
civís armados baixo unha estrita xerarquía militar; unha igrexa tradicional e remisa a
calqueia tipo de cambio que significase a perda do seu inmenso poder e as clases máis
poderosas, ás que tampouco lles gustaban os cambios que o Goberno da Frente Popular
estaba a levar adiante na sociedade.

Ata o vinte de xullo a sociedade galega comeza a organizarse contra os militares
golpistas. Dende os concellos e as sociedades de obreiros, agricultores ou mariñeiros
mobilízanse os veciños, pero cuns medios excesivamente rudimentarios. Un exército
fortemente armado enfrontado a un pobo que utilizaba para a súa defensa os apeiros de
labranza ou, como moito, dinamita e algunha arma requisada, a maior parte das veces,
nas casas dos cazadores ou de recoñecidos dereitistas.

Unhas fozas tan desiguais non podían levar a cabo unha confrontación moi longa
no tempo; poucos foron os días nos que o pobo galego puido resistir o impaco brutal
dos golpistas. Así, a finais do mes de xullo, toda Galicia ía estar baixo o poder dos
novos gobernantes fascistas; era o comenzo dunha “longa noite de pedra”, á que moitos
e moitas galegas se enfrontaron, e na que gran parte deles atoparon na morte, no
asasinato a sangue frío, a resposta á súa defensa das liberdades e da democracia. Algúns
tiveron máis sorte, e o exilio, o monte ou a cadea sería o seu destino durante longos
anos.

Pouco a pouco as cadeas enchéronse de xente de ben, acusada de delitos que non
cometeran, acusada a gran maioría de rebelión ou auxilio á rebelión, cando xustamente
foran os seus xuíces os que deran o golpe de Estado, e estes homes e mulleres, agora
convictos, os que arriscaron as súas vidas para tentar defender a legalidade vixente.

Os xuízos levábanse a cabo baixo xurisdición militar e deixaban moi claro cales
eran as estratexias dos novos gobernantes. Da sentenza contra o doutor Fernández
Sanguino, tamén recluído en San Simón, extraemos un texto revelador sobre os
principios fascistas que estaban imperando en España.



Es un hecho indudable que en los delitos de rebelión y en cuantos otros hechos criminosos se
realicen en forma conexa con aquélla, no puede olvidarse que se está viviendo la revolución más
cruel que registra no sólo la Historia de España, sino la de toda la humanidad, y que en su
consecuencia, el legislador, al redactar a fines del pasado siglo el Código de Justicia Militar
vigente, no pudo tener en cuenta, ni menos prever, hechos de tanta magnitud como los que se
registran en estos instantes en el territorio donde aún dominan los anti españoles. No puede por
tanto olvidarse que las penas son benignas y que ni la jurisprudencia pretérita de los Tribunales
puede alejarse para enjuiciar hechos presentes, ni las resoluciones de los Consejos Permanentes
podrán invocarse en el futuro, porque ni jamás se han producido hechos semejantes ni tampoco se
han de producir en el mañana (…).

La mayor responsabilidad ha de recaer, precisamente, no en los simples milicianos o agentes sin
cultura que en la mayoría de los casos siempre han sido víctimas inocentes de falsas doctrinas y
engañosas propagandas, sino que la severidad de la Ley Marcial ha de imponerse, con todo rigor,
en aquellos que, con mayor ilustración y competencia, y con pleno conocimiento de causa y
facultad para discernir la causa justa de la injusta, no han dudado un momento en poner cuantos
medios han tenido a su alcance para llevar a la Nación a la ruina y a la prostitución en todas las
esferas de la Sociedad. (…) Cierto que el principio “In duvio pro reo” obliga, en casos de duda de
hecho, a dictar sentencia más favorable al encartado, pero no menos cierto es que, tratándose de
dudas de derecho, el fallo debe contener la resolución más grave en virtud del principio del
derecho Militar “In dubio pro Ejército”, ya que la ejemplaridad es el principio, por no decir el
único fundamento, de la penalidad en los Códigos Marciales, pues es la Sociedad la que se
defiende contra los ataques que se le hacen, y si preciso es, para que se salve aquélla, sacrificar
derechos individuales, no debe dudarse un momento en hacerlo (…) con sentencias ejemplares en
individuos de destacada posición social (y así) se haga ver de modo palmario, a los que por un
momento dejaron de ser Españoles, lo bastardo y equívoco de los principios marxistas, (y) no se
borre nunca más de su memoria aquellas otras doctrinas sanas y verdaderas que se encierran en las
palabras: Patria, Estado y Caudillo.

Na memoria do Padroado Central para a Redención de Penas polo Traballo
asegurábase que o 1 de xaneiro de 1939 había nas prisións españolas 45.999
condenados, e o 1 de xaneiro de 1940 aumentaba esa cifra ata as 83.750 persoas. Pero
estas cifras non podemos consideralas nin exactas nin fiables, xa que o historiador
británico Paul Preston fala de 400.000 persoas as que pasaron polas diferentes cadeas
españolas, ou Tuñón de Lara, que dá a cantidade 270.000 convictos. A realidade é que
resulta moi difícil cuantificar unha cantidade obxectiva e o máis exacta posible; o que si
é certo é que naqueles anos os datos estatísticos oficiais eran pouco fiables e os estudos
dos se dispón ata o momento non reflicten cantidades concretas, pero, como ninguén
estaba libre de sospeitas, moitos foron os galegos que pasaron parte das súas vidas entre
reixas.

Tantos eran os enemigos do novo réxime, e tantos os que estaban á espera de ser
xulgados ou xa condenados, que as cadeas non podían acoller tantos detidos, foi
necesario adecuar espazos de lecer, como o Frontón en Vigo, edificios relixiosos, como
o mosteiro de Santa Mª de Oia ou o de Celanova, ou colexios como o colexio dos
xesuítas, na Guarda, ou a Normal, en Pontevedra, para poder paliar as “urxentes
necesidades” que o estado de guerra propiciaba.

Quizabes o lugar íase converter en referente como cadea, como campo de
concentración, como espazo no que as liberdades e as palabras ían quedar apagadas polo
ruído dos sabres, foi a illa de San Simón, no fondo da Ría de Vigo e moi preto da
parroquia de Cesantes en Redondela.



A cadea San Simón foi creada nos primeiros intres da Guerra Civil e funcionou,
de xeito continuado, ata 1943. A idea de instalar un centro de internamento en San
Simón xurdiu do xeneral Martínez Anido, que posteriormente ocuparía o cargo de
ministro de Orde Pública, quen tiña baralladas outras posibles localizacións para a
colonia penitenciaria, como a illa de Ons.

É a partir dese momento cando a illa de San Simón deixou de ser referente
literario, abandonou o seu carácter de cenobio e rematou a impronta que ao longo dos
anos deixara como Lazareto e impulsor do crecemento da cidade de Vigo. Dende 1936,
a illa de San Simón vai significar represión, intransixencia, tortura e morte. Dende o
mes de outubro de 1936 a “Colonia Penitenciaria de la Isla de San Simón” acollerá
centos, miles de homes de todo o Estado español, acusados de delitos que nunca
cometeran, de homes inocentes que verán as súas vidas truncadas e que nunca poderán
esquecer esa illa, na que pasaron os anos máis terribles da súas vidas.

Os detidos nas cadeas de Vigo, Frontón e Cadea de Vigo, e Pontevedra, Prisión
Provincial e Provisional, foron os primeiros en ser trasladados a San Simón en setembro
de 1936. Sacábanos dos calabozos e metíanos en camións sen rumbo coñecido. A
primeira impresión facíalles pensar que esa sería a súa derradeira viaxe. Era unha
práctica habitual dos falanxistas, militares e garda civil sacar os presos das cadeas e
asasinalos en gabias, praias ou montes. A estas mortes violentas chamoúselles, dunha
forma eufemística, “paseos”.

A chegada ao peirao de Vigo ou de Cesantes (Redondela) tampouco ofrecía
excesiva confianza, tal como relata Alfredo Bautista Alconero4

...leváronnos ó peirao en Vigo. Un peirao no que había un galpón moi longo e na parte dereita
estaban os gardas de asalto cun fusil no lombo (…) e nos puxeron en filas alí. Puxéronnos contra a
parede (…) un aquí, outro aquí, outro aquí, un a seguir de outro e os gardas de asalto de fronte
(….). Bueno, ou nos matan aquí agora!, nos fusilan aquí a todos! Ou que pasa? A ver que pasa
aquí. Porque, por mar, a onde nos levaban? Porque si nos levan por mar sería para botarnos a auga
(…). Quen puido pensar naquel momento que nos levaban a unha illa? 

O desprazamento cara a cadea facíase en lanchóns que se enchían de presos
chegados das diferentes prisións galegas5: “Ó pouco rato un lanchón. Chun, chun, chun,
chun,… Aqueles lanchóns que había que botarse enriba e ir de pé, á intemperie, porque
dentro era para levar os bultos”6.

A Colonia Penitenciaria da illa de San Simón estaba conformada por dúas
pequenas illas, San Simón e San Antonio. Unha ponte uníaas e o paso cara a San Antón
estaba prohibido para os convictos. A máis grande das illas, San Simón, era o lugar
destinado a cadea; alí estaban os pavillóns nos que se amontoaban os presos, e tamén as
cociñas, a enfermería, a oficina da administración e mais o locutorio. Na máis pequena,
San Antonio, estaba o cuartel da guarnición militar encargada de custodiar os presos e
mais o cemiterio.
 
4 Alfredo Bautista Alconero, Reisiño, veciño do Porriño (Pontevedra), será detido xunto con1 11 veciños
máis o 21 de xullo de 1936, no alto de Xinzo (Ponteareas), a bordo de dúas furgonetas, cando se dirixían
cara a Tui (Pontevedra), no intento de rexeitar o exército golpista. Pasará da prisión Provincial á
Provisional de Pontevedra, e o 15 de outubro é enviado á illa de San Simón.
5 Máis adiante chegarán a San Simón presos doutras cadeas do Estado español.
6 Alfredo Bautista Alconero, Reisiño.



Despois de pasar polos calabozos das prisións de Vigo e Pontevedra, ou das
distintas vilas, a illa presentábase como un paraíso, un espazo aberto nun enclave
privilexido e cunha frondosa vexetación, que nada había ter que ver co que os alí
confinados ían ter que sufrir. “Aqueles edificios, aqueles paxaros cantando...aquilo
era.... aquilo era, para un preso, o Paraíso Terrenal”7.

Os pavillóns para os convictos estaban distribuídos como salas de hospital; esa
era o orixe da edificación, e dentro de cada unha das estancias amontoábanse unha
morea de homes. Cando as salas estaban cheas, chegaron a convivir máis de oitenta
presos por cuarto; ocupábanse as escadas, cun convicto en cada chanzo. En cada
edificio podían chegar a acumularse máis de oitocentos homes.

Tiñamos trinta e oito centímetros de anchura para durmir. ¡Trinta e oito centímetros nada máis! Alí
o que daba a volta no medio da brigada xa quedaba sen sitio. Dábase a volta, pero por sistema,
¿entende? Empezaba o da esquina a moverse, entón empezaba todo o mundo, durmindo, ras, ras,
ras e chegaba a outra esquina.8

Probablemente a obra de maior envergadura deste momento foi a remodelación
das ruínas dun antigo pavillón do lazareto de uso indeterminado (probablemente
almacén de intendencia), o cal se atopaba na plataforma intermedia, no sector leste, por
encima do acceso principal. Este espazo foi convertido nun gran aberto, que se conserva
na actualidade, na que se celebraban misas, dicursos e actos oficiais. Este amplo espazo,
pechado por dous dos seus lados polo muro perimetral da illa e polo terceiro por unha
plataforma de varios metros de altura, sobre a que se ergue o edificio principal do
recinto, permitía o control dos presos dispostos na chaira, e conta con dous únicos
accesos relativamente estreitos.

Pola súa banda, algúns dos edificios do sector occidental da illa, que foran
orixinalmente deseñados como control de aduanas e recepción de pasaxeiros no
lazareto, foron readaptados como duchas e latrinas, función para a que foron tamén
construídas nesta parte das illas algunhas casetas de ladrillo. Nas épocas nas que a cadea
contou con mais poboación interna, o baixo cuberta das principais edificacións deste
sector readaptouse como pavillóns dormitorio para reclusos.

GRAN HOTEL

El pardal nos caga encima del hombro
Nos mea el perrito por los pantalones, De ciempiés, cucarachas y
vivir no nos dejan con su olor a escombro [COMPROBAR PARTICIÓN VERSO E TEXTO]
los grandes, cochinos y grandes ratones.
Las moscas nos hincan,
las pulgas nos brincan,
los chinches nos chinchan
por nos fastidiar;
también los mosquitos
grandes y chiquitos
nos pican ¡malditos!

 
7 Alfredo Bautista Alconero, Reisiño.
8 Antonio Piñeiro Avendaño, natural de Cangas do Morrazo (Pontevedra). Ingresa na illa de San Simón o
dous de novembro de 1936, procedente da Prisión Provincial de Pontevedra, con 18 anos idade.



y echan a volar.
Las hormigas entran a saco en paquetes,
en cachos de empanada, en pedazos de pan,
sobre los petates pasan ramilletes
de ciempiés, cucarachas y algún alacrán.
Y muchas arañas
de patas tamañas
tejen sus marañas
sobre nuestra jeta,
mientras que tendidos
o muy encogidos
estamos dormidos
en la colchoneta.
Parecen gruyere los pies de Severo
me huele orinado el colchón vecino,
tumba el sobaquillo, sudado mulero
de Díaz, el pobre, porque es un cochino.
Un pedo estruendoso,
bastante olorosos
suena escandaloso
en el gran salón.
Y es un pedorreo
como un gran paqueo
saquero y feo
la contestación.
Y por si aún es poco, o parece nada
vivir en el medio de estas bicherías,
hoy parió la gata sobre mi almohada
manchándola toda, seis o siete crías.

Eduardo Pantaleón Saúl
Lazareto, 25 de abril de 1938
Recuerdos de la celda grande (patio) de la
cárcel de Vigo y de la Brigada 9º del Lazareto.

O longo do diámetro de San Simón dispúñanse seis grandes garitas de madeira,
nas que se instalaban os militares. Dende elas controlaban todos os movementos dos
confinados. Estas torretas foron instaladas na plataforma inferior da illa, ao pé dos
edificios principais, así como sobre os fondeadoiros e as ramplas de acceso ao recinto.

fernando Lago Búa foi o primeiro director da prisión, cargo que compatibilizaba
co de director xeral de Prisións da provincia de Pontevedra. De carácter rudo e de
poucos amigos, este fervente defensor do golpe de Estado fora colaborador do xeneral
Mola9 e, antes de habilitarse San Simón como penal, estaba destinado na cadea de Vigo
como funcionario de prisións.
 
9 Emilio Mola Vidal, Militar español instigador do golpe de Estado que deu lugar á Guerra Civil española
de 1936-39 (Placetas, Cuba, 1887 - Castil de Peones, Burgos, 1937). Ingresou no exército por tradición
familiar en 1904. A maior parte da súa carreira fíxoa en Marrocos, onde foi ferido en varias ocasións e
ascendeu por méritos de guerra ata o grao de xeneral (1927). O goberno do xeneral Berenguer nomeouno
director xeral de Seguridade (1930-31), posto dende o cal organizou unha dura represión contra os
movementos estudantís e republicanos. Non obstante, os republicanos non tomaron represalias contra el
tras acceder ao poder e proclamar a Segunda República, en 1931. En 1932 foi separado do exército como
sospeitoso de connivencia co fallido golpe de Estado do xeneral Sanjurjo; pero un posterior goberno da
dereita (con Lerroux e Gil Robles) amnistiouno (1934) e nombeouno xefe da Alta Comisaría de Marrocos
(1935). Como consecuencia do triunfo electoral da Frente Popular en febreiro de 1936, empezou a
conspirar cos militares máis reaccionarios e dispostos a dar un golpe contra o réxime democrático, como



A honorabilidade deste home deixaba moito que desexar. Os presos van
lembralo con alcumes como O carniceiro de San Simón ou O Traficante de Carne
Humana, e é que Fernando Lago Búa, xunto co médico forense da prisión, Bustelo, e o
tenente da Garda Civil Francisco Rodríguez, alcumado O Rabioso, levaron a cabo un
macabro negocio dentro da propia illa entre agosto e novembro de 1936.

A súa particular empresa era a de pór en liberdade algúns presos antes de
chegarlles a notificación para ser xulgados, e como contrapartida esixíanlles o pago
dunha cantidade de cartos que variaba segundo a posición económica da familia. Unha
vez postos en liberdade, volvían ser detidos, e os que tiñan máis sorte, reingresaban na
cadea; os máis eran asasinados en calquera gabia ou monte afastado. ”A iso do anoitecer
poñíanos na praia onde a Garda civil os collía e os traía para o cárcere de Redondela e
do cárcere ían para cuneta10”.

Estas prácticas eran coñecidas polos alí confinados, polo que a situación de
tensión e medo creada fixo insoportable a vida normalizada nos tres últimos meses de
1936. Ninguén estaba libre de entrar a formar parte do negocio de Lago Búa, de Bustelo
e do Rabioso.

Bienvenido Lago, xefe da Policía Local de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e
preso na illa, relata no seu diario o venres 6 de novembro: “Se llevan a ocho, a las 5 de
la tarde, para Ponte Caldelas. Son de Lalín, Arbo, Vigo, entre ellos el médico de Arbo,
Sampaio y el maestro Alonso. Aparecen todos en la carretera de Porriño”.

 Entre os chantaxeados por Fernando Lago Búa estaba o recoñecido médico
vigués Ramón de Castro11. As amizades do galeno, entre as que se atopan altos cargos
adictos os golpistas, como o xeneral Severiano Martínez Anido12, van botar para o chan
o negocio do director da prisión. Manuel de Castro diríxese ao xeneral Martínez Anido,
que comeza unha investigación que culminará o 14 de novembro de 1936, data na que
Fernando Lago Búa entra en prisión. Poucos días despois comparecería ante o Tribunal
Militar, que en Consello de Guerra Sumarísimo, celebrado con portas pechadas, o
condenaría á pena de morte.

Poucos días despois faríano o Dr. Bustelo e o tenente Francisco Rodríguez.
Búa queríase matar. Un día cortou as veas e metéronlle alí un boxeador que se chamaba Bamio e
que estaba alí polo feito de pegarlle a un policía. Metéronno con el para que non se matara, polo
menos para que non intentase suicidarse. Foron ao Consello de Guerra. Consello coa porta

 
Franco, Varela, Goded, Kindelán, Sanjurjo, etc. Dende Pamplona, a onde fora destinado polo novo
goberno, trazou o plan para o golpe de Estado e dirixiu a súa execución en xullo de 1936.

10 Manuel Barros Montero, natural de Redondela (Pontevedra), ingresa na Colonia Penitenciaria da Illa de
San Simón o 20 de novembro de 1936 procedente da cadea de Vigo. Contaba 18 anos de idade.
11 José Ramón de Castro Rodríguez, médico de 36 anos de idade ingresa na cadea de Vigo o 27 de agosto
de 1936, encarcelado por pertencer a Logia Vicus nº 8 da masonería.
12 Gobernador civil de Barcelona (1920-1922), iniciou unha encarnizada loita contra os anarquistas.
Atribúllese a sinistra lei de fugas. Ministro da Gobernación (1925-1930) durante a Ditadura. Exiliado
durante a República e responsable máximo da represión durante a Semana Tráxica de Barcelona, antes da
súa saída de España estaría agochado na illa de Toralla (Vigo), na residencia familiar do Dr. Ramón de
Castro. Encargado das cuestiones de orde pública na Xunta Técnica de Burgos (1936-1938) e ministro de
Orde Pública no primeiro Goberno de Franco (1938).



pechada. E estes homes condenáronos a morte, pero iso foi en cousa dun cuarto de hora; subiron e
baixaron e condenáronos a morte. (…)

relata Manuel Barros Montero.

Lago Búa e Bustelo son fusilados o cinco de xaneiro de 1937 no castelo do
Castro, en Vigo. Francisco Rodríguez non foi condenado no Consello de Guerra, grazas
á súa estreita relación coa Falanxe e a que non o consideraron responsable directo das
chantaxes, senón un mero executador. “Entón tocoulle vir quitar aos que antes eran os
seus amigos. Entón estaba alí co piquete, e dille Búa:

-Pero Francisco, ¿tu me vas a matar a mi? Entón dille o capitan da Garda Civil:
-Yo cumplo con la ley”, continúa relatando Manuel Barros.

 En decembro de 1936 chegou a San Simón o novo director, Pelegrín González,
quen se mantivo no cargo ata abril do ano seguinte e normalizou o réxime de vida, co
que os reclusos entraron nunha fase máis apracible da súa estadía na Colonia.

A situación dos confinados no “campo de concentración” da illa de San Simón
era moi diferente se eran condenados ou se estaban pendentes de xuízo. Aqueles que
non pasaran aínda diante dos tribunais militares estaban nas mans dos falanxistas ou dos
gardas, e podían ser sacados en calquera momento, normalmente pola noite, e
asasinados coa maior das impunidades. Os xa condenados tanto por Auxilio como por
Adhesión ou por Rebelión Militar tiñan as súas vidas máis aseseguradas, aínda que en
ningún momento se vían liberados das arbitrariedades dos fascistas.

Manuel Barros Montero conta que naquel momento ninguén sabía se estaba
seguro ou non na illa, porque nun principio case todos os presos eran preventivos, e
estes estaban suxeitos aos caprichos dos falanxistas.

A maioría dos preventivos foron levados a consello de guerra, e pasaron as
causas á xurisdición militar en función do estado bélico. Foron xulgados por adhesión
ou auxilio a unha rebelión da que foran os seus xuíces os protagonistas.

Alfredo Bautista Alconero Reisiño, militante das Xuventudes Socialistas de
Ponteareas e membro da UXT, explica como se desenvolveu o seu xuízo, o 31 de
decembro do 1937, no que el e seu irmán, Manuel Bautista Alconero, Piruel, foron
condenados a trinta anos de reclusión perpetua:

...tiña tres denuncias: unha da falanxe, outra do concello e outra da Garda Civil. (…) Entre as
acusacións que tiña eran a de ¡Pistoleiro de acción!, ¡de mala conduta e antecedentes!, ¡intento de
asalto ao cuartel da Garda Civil para matar as mulleres e os fillos! e ademais de cobrar un soldo
por Moscova (…).

Viñeron defendernos o xefe da casa bancaria onde traballaba, o notario da vila, un membro
destacado da Falanxe en Ponteareas, un cura de Bugarín (parroquia de Ponteareas) (…). Cando
escoitamos a pena de... trinta anos empezamos todos a chorar... de alegría. Como é posible que
¡aquelas dignidades, aquela xerarquía que estaba alí! foran capaces de cometer tanto crime! Nós
salvámonos pero moitos inocentes coma nós foron condenados á pena de morte en procedementos
tan sinxelos como o noso. Porque, ¡se un rapaz que non fixo nada non vén o notario ou o xefe, ou
alguen importante a defendelo!, ¡fusílano! por delito de rebelión, sen facer nada.



Pero houbo moitos outros que non correron esa mesma “sorte” e acabaron sendo
fusilados, como o médico redondelán Telmo Bernardez Santomé, o tamén médico Luís
Poza Pastrana, os mestres Pablo Novas, Germán Adrio Mañá, Benigno Rey Pavón; o
tipógrafo Ramiro Paz Carvajal, o industrial Cándido Tafalla Fraiz, Fernández Rico, o
alcalde de Cangas Agustín Etcheverri ou os concelleiros tamén de Cangas Lorenzo
Corbacho, Sánchez Martil ou o médico Amancio Caamaño Cimadevila.

A desesperación, a angustia e o medo fai que o 5 de decembro de 1936 dous
reclusos tenten fuxir a nado. Tratábase de Manuel Sayar Orellán un home 30 anos, de
profesión mariñeiro e natural de Corrubedo (A Coruña) e Rufino Miranda Cabral, tamén
mariñeiro, de 21 anos e veciño de Cangas de Morrazo (Pontevedra). Tiráranse ao mar
pola noite. Manuel Sayar morrería afogado, Rufino Miranda tivo a mala sorte de que foi
recollelo o boteiro de Cesantes, Domingos, que o acabaría entregando.

A pesar de todo, a chegada do novo director permitiu que algúns dos reclusos
comezasen a desenvolver traballos administrativos ou de apoio, grazas aos que obtiñan
pequenos beneficios ou reducións das condenas. Tal foi o caso, por exemplo, de D.
Celestino Poza e seu fillo, Celestino Poza Pastrana, ambos médicos de profesión, que se
fixeron cargo do servizo sanitario da illa de xeito oficioso durante anos.

Uns trinta e cinco presos traballaban en tarefas administrativas e de servizo na
illa, converténdose así nunha mestura entre funcionarios e presos. Os irmáns Alconero,
Reisiño e Piruel, vanse ocupar da contabilidade e do almacén, respectivamente.
Bernardo Lago e Dámaso Carrasco, da administración; Ángel Fernández del Río
traballa como barbeiro, e Antonio Durán González, de axudante na cociña..

Algúns deles tiñan un significado liderado entre os demais residentes de San
Simón, ademais, o feito de estar en contacto directo cos seus gardiáns era motivo de
recibir informacións confidenciais e servían como mediadores ante demandas ou
necesidades dos demais. Nunca foron vistos como colaboradores dos seus carcereiros;
máis ben, todo o contrario, xa que así era unha maneira de ter un mínimo control sobre a
súa situación.

Os presos facían traballos forzosos dentro da illa, e incluso en diversas ocasións
era obrigados a traballar pola recuperación da “nova España”, así adicaron esta man de
obra gratuíta, como escravos, para facer infraestruturas (estradas coma a de San Adrián
de Cobres (Vilaboa – Pontevedra) ou pontes coma a da Toxa), todo isto cuns medios
técnicos mínimos e utilizando a forza daqueles homes como única ferramenta,
“Levábannos nunha lancha a facer a estrada que vai da praia de Santa Cristina dos
Cobres, en Vilaboa, ata a estrada principal... fixémolo nós con pico e pala”, relata o
convicto Joaquín Nores.

Ou como relata o tamén detido Antonio Piñeiro, “Eles obrigáronnos a ir
descalzos e ¡a calar! Cada un co que tiña. En fin, non había que vestir. A min tocoume o
mango dunha picocha dunha cepa duna viña... cando daba nas pedras, daba voltas
derredor. Despois dixéronnos que os que non tiñan calzado que non fosen, e todo o
mundo se descalzou, porque aquilo era unha escravitude... non, non, eu non vou que
estou descalzo”.



Dentro da illa os presos fixeron unha estrada, que denominaron “Avenida de
Teruel”, en conmemoración da caída nas mans do exército republicano desta capital
aragonesa, o 8 de xaneiro de 1938.

A vida dentro da illa era dura e os medios dos que dispoñían moi escasos. O
vestiario dos confinados era o mesmo que levaban cando foran detidos, ou o que as
familias lles podían levar. Levaban comida para compensar a fame que se pasaba na
cadea. “As familias tiñan que gastar en patacas, ¡tomaran para comer elas! ¿Que che
mandaban un cacho de pan? Pois xa non comían eles”, cóntanos Antonio Piñeiro.

As familias viaxaban quilómetros e quilómetros cara a Redondela e Cesantes
coas poucas pertenezas que posuían e coa comida que podían acumular ao longo da
semana. Aínda coas dificultades que supuña, os presos eran visitados de maneira máis
ou menos regular. Viaxaban un día enteiro, case sempre a pé, en tren ou en medios de
transporte rudimentarios. “El viaje era espantoso. Tenía que salir de Vilagarcía a
primera hora de la mañana. Iba yo sola en el autobús. Desde la ventana veía los
cadáveres de los paseados tirados en las cunetas. Siempre pensaba que Dámaso podía
ser uno de ellos. Muchas veces llegaba al muelle de Cesantes y no podía, siquiera, ir a la
isla...”, declaraba Chicha, viúva do “fotógrafo oficial de San Simón”13.

Logo de pasar a enseada dende Cesantes en grandes lanchóns, varias familias
xuntas e tendo que pagar unha peseta pola travesía, atopábanse cun pequeno peirao e,
mirando cara a Cesantes, cun locutorio no que se comunicaban as familias cos presos.

“Puxeron un galpón para que as familias (...) entrasen. Daquela alí había un
muro de ladrillo, despois había unha reixa ata o techo e a un metro e pico había outro
muro de ladrillo, outra reixa ata o teito e unha porta no medio, que era por onde andaba
circulando o oficial...”, relata Alfredo Bautista Alconero.

Nun alboio moi grande,
mediados por unhas reixas,
feitas de alame forte enferruxado,
dín as súas queixas
dous novos que sempre falan de vagar.
Está tan soia.
E pasa dacote o día
a chorar a miña xoia.
El, é un home miudiño,
ela, unha muller pequena,
semella el un meniño
i ela é tal cunha nena.
De bonita dalle un xeito,
e por moza, bo presente,
el bota para ahora o pe
para poder ser xente.
El preso pola xustiza,
presa ela polo amor,
vive el pola súa cobiza,
morre ela co seu dor.

 
13 Dámaso Carrasco Duaso compartía o seu traballo na Consignataria de Buques familiar coa súa afición á
fotografía. Na illa de San Simón traballaría na administración. A maior parte das fotografías realizadas na
illa e que se conservan son obra del. A gran maioría facíaas ás agachadas, pois estaba completamente
prohibido. A pesar, diso moitos dos militares e oficiais saen, posando, nesas fotografías.



Máis homes dentro das reixas falando,
mulleres fora,
algunhas xa desesperan berrando,
e algunha chora.
Cando te deixarán Reisiño?
eu xa relouco
máis logo, non teñas pena,
loguiño, xa falta pouco.
En canto estea en libertade,
pudendo hei de ir a falar
co noso señor abade
para que nos vaia a casar.
Ledicias e máis tristuras,
que se din xa fai tres anos.
faltarán máis amarguras
e máis tristes desenganos?
Fora sona un asubío.
oise un bico derradeiro.
Marchan mulleres.
Fai frío.
Quedou o alboio baldeiro.

Poema escrito por Eduardo Pantalaón e adicado a Reisiño e Charo, e que reflicte
o que significaban aquelas visitas dos seres queridos a través dunhas reixas no locutorio.

 No locutorio “Falabamos o que se debía falar. Falabamos nada máis ca o da
casa... como estaban os familiares... en fin... pero nada do que pasaba na rúa; se non
estabas ben fastidiado...”, dicía Joaquín Nores.

Unha vez rematada a guerra, e baixo a dirección no penal de Constantino Cacho,
este locutorio sería derrubado, permitíndoselles ás familias acceder ao interior da illa.

Unha segunda fase de especial dureza comezou en abril de 1937 coa chegada do
novo director da cadea, Carlos Hidalgo. Nesta etapa as illas comezaron a sufrir
problemas de masificación co traslado de presos asturianos e vascos, unha vez que os
fascistas tomaron o norte de España. Coincidiría a chegada de presos doutros lugares da
Península coa aparición, por vez primeira do tristemente célebre Padre Nieto (Petronilo
Nieto), un xesuíta vigués que oficiaba as misas matinais e que gustaba de participar de
xeito activo na execución de presos, encargándose de dar o tiro de graza aos fusilados,
así como noutras actividades de represión, ou na simple humillación gratuíta dos
reclusos mediante insultos e trato vexatorio.

Miguel Blanco Cano, natural de León, é trasladado a San Simón unha
vez controlado o norte de España polas forzas sublevadas. Fora detido na montaña
asturiana e, despois de pasar varios días encerrado, sen comer nin beber, é trasladado ao
que hoxe é o Parador, a tristemente coñecida Prisión de San Marcos, en León, habilitada
como cadea; de aí pasaría á Prisión Habilitada de Camposancos, e de aí, finalmente, a
San Simón. “Entonces chegaron uns condenados a morte de aí do norte. Había alí trinta
e dous condenados a morte, onde mataron sete”, segundo o testemuño de Manuel
Barros.

Os únicos fusilamentos dos que temos constancia de que se levaron a cabo na
illa ocorreron coincidindo coa masificación de presos e ateigamento de San Simón cos



homes da República, dos caídos do Norte. Unha madrugada, ás seis da mañá do verán
de 1937, sete dos trinta e dous asturianos condenados a morte son sacados dos pavillón.
Escóitanse movementos. Os presos, amoreados, despertan asustados imaxinando que
cada un deles había ser o que ía ser sacado e fusilado. Eran os gardas de asalto. Os
convictos non queren nin abrir os ollos, o medo percorre os pavillóns. Saben que esa
noite algún dos que alí estaban ía morrer. Escoitan baixar as escadas, esquivando algún
home que a usaba como cama. “Unha mañá ás seis escoitouse un movemento... daquela
meu irmán espertoume e díxome, oe! están aí!... Mirou pola fiestra entreaberta. Son os
gardas de asalto, son os de asalto!... Baixaban o capitan de asalto cuns doce gardas e
eles no medio, leváronos para a illa pequena... e ao pouco tempo óese unha descarga.”,
narraba Alfredo Bautista Reisiño.

Os nomes dos fusilados eran José Álvarez García, de Xixón, Francisco Casal
Sánchez, de La Felguera, Bernardino Fernández Vázquez, de Salas, Fermín García
Álvarez, de Carbonera, José González Iglesias, de San Ándres de Linares, Isaías
González Miguel, veciño de Olloniego, e Gregorio Mateos Marote, veciño de Navia.

Estes fusilamentos serán presenciados por unha figura terrorífica difícil de
esquecer para os presos: o Padre Petronilo Nieto, cura xesuíta. A súa imaxe era
terrorífica e os seus sermóns no campo de alocucións eran temidas. Traía unha pistola
ao cinto que non dubidaba en utilizar, e de feito dicíase que el persoalmente lles dera o
tiro de graza a cada un dos asturianos.

Viña el como executor principal. Cun gran pistolón no costado... cando os fusilamentos e o tenente
da forza lle deu o tiro de graza, el co bastón abríndolle a boca dicía: a este un tirito más, un tirito
más, porque aún está vivo!,” nárranos Manuel Barros.

Aquel energúmeno, porque era un energúmeno, porque non ten outro título o que viña era a
insultarnos, non facía máis que insultarnos... ¡Esos rojos! ¡esos asesinos! ¡esos incendiarios!

dinos Alfredo Bautista Alconero.

Antonio Durán tampouco tiña un bo recordo do Padre Nieto. Coñecíao de
servirlle a comida cando estaba na illa, e teno cualificado como un home sen escrúpulos
e cunha versión moi sui generis do que é a relixión católica, “¡Angelitos de Dios ¡
¡Hijos de la Pasionaria! ¡Dinamiteros! ¡Asesinos! ¡Hay que quemaros como se quemó a
los judíos!”.

Daba as súas arengas a carón da capela, á beira do paseo dos mirtos e diante da
oficina. Obrigaba todos os convictos a asistir os oficios relixiosos, cousa que non estaba
ben vista, o que motivou unha revolta entre os presos, que se negaban a asistir á misa.
Incluso os popios oficiais que estaban ao mando ou en funcións de vixilancia non
estaban de acordo cos métodos do padre Nieto, o que levou a unha confrontación entre o
xesuíta e os oficiais instalados en San Antón.

O 28 de outubro do 1938, logo dunha celebración relixiosa con motivo da
festividade de San Simón, o Padre Nieto xa non volverá á illa.

Eran tantos os detidos polas forzas nacionais, eran tantos os homes e mulleres
que tentaban defender a República e tantos os que a incivil guerra situou fóra da



legalidade dos golpistas, que, aínda despois de habilitar illas, colexios ou mosteiros
como cadeas provisionáis, se necesitou buscar novos espazos onde internalos.

Usáronse incluso cadeas flotantes e na enseada de San Simón vararon un barco-
prisión, o Upo Mendi. Tentaron axustar o barco preto da illa, pero non foi posible, así
que tiveron que fondear no medio da ría.

A primeira intención era castigar os republicanos vascos e arredalos das súas
familias, polo que nun primeiro momento este gran barco estaba ocupado ao cento por
cento de homes do norte. Se dentro da illa as condicións hixiénicas e alimentarias eran
pésimas, no Upo Mendi a situación era desesperante. Os alí confinados pasaban moita
fame e o estado do barco facía que moitos tivesen que ser evacuados con grandes
enfermedades, e incluso xa mortos. Vivían en condicións pésimas e os calabozos eran as
bodegas; o barco enteiro estaba ademais pragado, infectado, de pulgas.

Ildefonso Puente Nodar, convicto da Estrada (Pontevedra) cóntanos como era a
vida no barco: “No Upo durmiamos nas bodegas, abaixo fixeran unhas escaleiras para
subir e baixar, había ratos a moreas... as pulgas levantábannos en peso.... Déronnos
unhas latas de xoubas que estaban malas e a metáde deles empezoulle unha urticaria
tremenda... entón recolléronse as latas a cambio de pan. Tiña dous ou tres días, pero
comíase”.

Os máis de setecentos presos cos que contaba o buque estaban repartidos en
catro bodegas, a enfermería e os distintos destinos. A comida e a bebida estaban
racionadas. As condición hixiénicas eran insoportables e, para colmo, algún gardián
asañábase cos presos.

(...) el agua había que llevarla en un aljibe ¡y no la llevaban!, y nos la racionaban. Muy racionada.
Con un cacharro teníamos que bañarnos dos o tres. El agua dulce estaba mas racionada que el
pan... ¿piojos?... cuando nos íbamos a lavar estábamos acribiullados por pulgas y piojos... un
jersey lo movían los piojos, oye, te parabas a mirar para él y se movía.

Cóntanos Miguel Blanco Cano, aquel leonés de Celadilla del Páramo que chegara a San
Simón tras a caída do Norte.

A xente de Redondela, de Cesantes, sempre tivo unha tremenda solidariedade
cos reclusos, tanto de San Simón como do Upo Mendi e, a pesar de que a guerra e a
posguerra enchían de miseria cada unha das casas e dos fogares galegos, sempre
gardaban parte do pouco que tiñan para compartir cos homes que esmorecían, con frío
ou de terror no medio da enseada de San Simón. “La colaboración de la gente civil de
Redondela era extraordinaria... una me lavaba la ropa y me mandaba unas meriendas de
aquí te espero... una nochebuena nos dieron de comer una patata... ¡y una sardina de
arenque! Fue nuestra mejor cena, si, la patata de ésas con piel. Lo mejor del Upo fue el
compañerismo que había...”, cóntanos Miguel Blanco Cano.

En outubro de 1937, coa chegada dun novo director, Claudio Pastor, a situación
de ateigamento viuse agravada. Nun primeiro intre, a chegada do buque Upo Mendi, que
trasladaba 600 presos, non supuxo un problema nese sentido, xa que foron recluídos no
propio buque, pero posteriormente foron trasladados á illa, o que, xunto coa chegada



dun continxente de presos leoneses, elevou a poboación da colonia a máis de 1.200
reclusos.

No parte de retreta do 3 de xaneiro de 1939 especifícase a distribución dos
reclusos en San Simón e o Upo Mendi.

COLONIA PENITENCIARÍA SAN SIMÓN
MOVIMIENTO

Existencia anterior
Altas

Suman

Bajas

Suman

RETRETA

1.769
0

__________
1.769

0
__________

1.769

DISTRIBUCIÓN

1............ 88
2............ 79
3............ 78
4............ 79
5............ 88
6............ 82
7............ 85
8............ 75
9............ 46
10........... 89
11........... 43
12........... 101
13........... 101
Enfermos..... 13
Destinos..... 19
Cocina....... 16
Upo-Mendi.... 687

____________
 1.769



Upo Mendi cacharrito arruinado
que no vales para nada,
yo paso la vida a flote
sentado en mi camarote
sin poderme distraer,
veo venir a Faustino14

con la comida, sin vino,
para poderla tragar.

Escrito dalgún preso no barco-cadea, e que chegou a converterse nunha
canción que se fixo popular en Redondela e entre os alí recluídos.

A finais de 1938 comeza a que pode considerarse a derradeira etapa da Colonia
Penitenciaria. A masificación xurdida coa chegada dos gudaris do Upo viuse agravada
co traslado a San Simón dun importante continxente de presos ancianos chegados de
diferentes penais de España. Este grupo de novos residentes, que superaba o millar,
elevou o número total de presos a uns 2.500, o que fixo as condicións de vida
practicamente insoportables. Como recordaban algún reclusos, chegou a aloxarse cinco
persoas nunha mesma liteira individual, e mesmo resultaba complicado moverse pola
illa sen tropezar cos outros presos constantemente.

Entrementres, no exterior da illa os soldados leais á República, derrotados,
deixan España. Para eles comeza unha longa serie de infortunios en campos de
concentracións franceses e alemáns. Os presos de San Simón eran reunidos
periodicamente no campo das alocucións, e alí, co brazo en alto, tiñan a obriga de
saudar e lanzar aclamacións á usanza da nova España.

O traslado destes novos homes tivo lugar por orde expresa do director xeral de
Prisións, Máximo Cuervo Radiagales, quen decidiu que o clima sería idóneo para os
presos de maior idade: “El clima, aunque húmedo, es sano y suave: reúne condiciones
de aislamiento y espacio para el paseo de convalecientes, su vigilancia es fácil”. A
decisión demostrou moi pronto ser un inmenso erro. “Se llevó a efecto una especie de
central para ancianos en la isla de San Simón, en Galicia y allí trasladaron a unos
centenares de viejos (…) y los tuvieron haciendo una vida de hambre y miseria, que
aquello más parecía un lazareto y un ahí te pudras que otra cosa (…) Pocos
sobrevivieron”. A escaseza de víveres levou moitos presos a alimentarse cos leiróns que
atopaban na illa, o que provocou un grave brote de tifo. A mortaldade entre os presos
anciáns sufriu un incremento terrible, chegando en momentos concretos, e segundo
algunhas fontes, ás 15 mortes diarias, entre suicidios e mortes naturais. Isto supuxo un
grave problema, xa que non había espazo no cemiterio da illa e tíñanos que sepultar
noutros lugares, como o cemiterio de Pereiró, en Vigo.

Logo de tres ou catro meses da chegada dos vellos, o problema do ateigamento
na illa leva a trasladar os reclusos máis novos a outras cadeas do novo Estado. Algúns
son trasladados a penais de Vitoria, Burgos, Astorga ou Pamplona, entre outras.

 
14 Faustino era o encargado de levarlles a comida dende a praia ao Upo Mendi.



A partir de abril de 1939, coa chegada dun novo director, Constantino Cacho,
houbo un incremento nos traslados a outros centros e na conmutación de penas,
tendencia que se iría incrementando co paso dos meses e coa chegada dos novos
directores, como D. Claudio Pastor (finais 1940), que xa ostentara o cargo en 1938 e
que se encargou do traslado dos ancianos e do envío dos presos vascos a Camposantos;
Camilo Rey (agosto 1940-febreiro 1941), e o Sr. Cuadrillero (setembro 1941-marzo
1943).

Coa revisión de causas, xa que o Estado non podía manter tanta poboación
reclusa, os irmáns Piruel e Reisiño verán conmutadas as súas penas de trinta a tres anos.
Como xa levaban catro presos, son postos en liberdade o vinteoito de agosto de 1940, o
día do enterro de seu pai, morto pola impresión que lle causara a nova.





Aínda así, en 1942 permanecían nas illas “máis de 1.500 condenados a longas
penas”. Os últimos deles abandonaron San Simón a comezos de 1943.

Anos máis, tarde San Simón foi adicado a albergue. Por alí pasarían rapaces
orfos do mar. Máis tarde instaláronse grupos falanxistas e integrantes da garda de
Franco a pasar quincenas vacacionais. A traxedia entón voltvería a San Simón no xeito
de “vinganza divina”.

Era o 25 de agosto de 1950 cando unha barcaza se dirixe dende o peirao de San
Simón cara a Cesantes. Dentro dela, 63 personas, a maior parte falanxistas que usaban a
illa para levar a cabo os seus exercicios patrióticos. A maior parte delas non coñecía o
perigo do mar. Entre a ondaxe, o elevado número de ocupantes e o movemento destes
mozos falanxistas, a barca envorca. Morreron 43 persoas afogadas. Unhas cruces de
pedra nas rochas, na enseada, lembran estes mortos. Dos miles de persoas que viviron e
morreron na Colonia Penitenciaria da illa de San Simón, nada queda. Os vencedores
encargáronse de borrar a memoria. É o noso deber recuperala para agradecerlles aos alí
confinados, aos que morreron nas gabias ou nos paredóns, os que tiveron que fuxir ao
monte ou saír cara ao exilio, os que sufriron máis de 40 anos agochados nas súas casas
sen poder dicir que foron eles os que defenderon a legalidade e a democracia contra uns
bárbaros golpistas, fascistas e asasinos que encheron Redondela e Galicia de sangue e
de odio.


