
 

XI Seminario sobre a memoria 
 

Principais conclusións do Seminario. 

 

Na sesión de avaliación as persoas asistentes ao XI Seminario sobre a Memoria achegaron 

distintas reflexións que se poden sintetizar nas seguintes conclusións: 

 

1. Celébrase que a iniciativa do Seminario da Memoria recuperase o formato presencial, 

logo dun tempo no que a pandemia impediu a organización desta XI edición nas 

condicións habituais. Agradécese expresamente a organización de actividades 

complementarias, que permitiron continuar desenvolvendo os obxectivos asociados a esta 

iniciativa. Nesta liña, recoñécese a calidade e oportunidade da videoconferencia sobre 

“Os acubillos”, celebrada en maio, e, da visita guiada ao Pazo de Meirás, realizada en 

setembro, dando así cumprimento a unha petición incluída nas conclusións da X edición 

deste Seminario. Valórase moi positivamente a publicación no ano 2020, do nº 76 da 

Revista Galega de Educación “Memoria para o presente”, tal e como fora solicitado polo 

Seminario da Memoria ao Consello de Redacción da RGE.  

 

Agradécese o apoio de entidades irmás, institucións educativas e concellos que nesta 

undécima edición promoveron e acolleron a iniciativa: IES Félix Muriel de Rianxo, 

Concellos de Rianxo e Cuntis, Asociación Capitán Gosende, Gentalha do Pichel, 

Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio, Asociación Cultural Barbantia, Comisión 

pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza CRMH, Murguía, Revista Galega 

de Historia, Revista Galega de Educación, Asociación Galega do Xogo Popular e 

Tradicional. 

 

2. A actividade, tal e como se veu sinalando nas edicións precedentes, segue 

considerándose como un imprescindible exercicio de análise e comprensión dun 

fenómeno histórico moitas veces descoñecido e, outras, declaradamente ignorado. 

Estímase necesario continuar afondando no seu estudo, incorporando semente nova nas 

persoas asistentes, cando no núcleo organizativo. Neste sentido recoñécese o enorme 

traballo desenvolvido polas persoas directamente vinculadas á organización, 

nomeadamente o ate agora coordinador do Seminario, Carlos Cimadevila, e dáselle a 

benvida a Santiago Quiroga García, que pasa a asumir labores de coordinación no 

Seminario. Nesta edición contouse tamén con persoas relatoras que participaron por vez 

primeira, coidando asemade da permanencia do grupo estable que o Seminario ten 

conseguido fidelizar, así como de manter a presenza activa do ex-guerrilleiro Francisco 

López, Quico, Fernanda Cedrón, neta do Gardarríos e de Víctor García, fillo do Brasileño, 

e mesmo incorporar familiares de persoas que foron represaliadas. Desta volta Quico non 

puido acompañarnos fisicamente, pero enviounos unha agarimosa carta para o Seminario 

que foi lida por Fernanda Cedrón e contouse coa presenza sempre comprometida e 

amigable de Xoán Xosé Fernández Abella.  

 

3. A metodoloxía de traballo adoptada polo Seminario - combinando testemuñas de 

persoas que viviron directamente a represión e exposicións de investigadores/as sobre as 

distintas temáticas, acompañadas moitas veces de documentos audiovisuais, co 

recoñecemento de espazos nos que se desenvolveron moi diferentes episodios da 

represión - é, sen dúbida, unha das razóns do interese que esta actividade suscita e da súa 



continuidade no tempo. A contextualización do relato da represión en lugares concretos 

atrae a participación da cidadanía directamente interesada, feito que enriquece o propio 

Seminario, integrado fundamentalmente por docentes. Nesta edición coñecemos de 

primeira man a pegada que deixou na veciñanza na terra das Augas Quentes e na comarca 

de Cerdedo a represión franquista. Os roteiros guiados polo concello de Cuntis e a visita 

ao Campo das Laudas participando no acto de colocación dunha nova lauda, organizado 

pola Asociación Capitán Gosende suscitaron moitísimo interese, posibilitando deste xeito 

a consecución dun dos obxectivos deste Seminario, que procura a análise e a explicación 

–contextualizada no espazo e no tempo– de feitos, personaxes, procesos, etc. máis 

significativos sobre o terror. 

 

4. Outro dos obxectivos que persegue o Seminario é o de tirar implicacións didácticas 

relacionadas coa Memoria. Nesta liña cómpre seguir avanzando no coñecemento e 

difusión de materiais de indubidable valor histórico e didáctico. Nesta edición valorouse 

moi positivamente contar con algúns materiais moi acaídos como o documental “Flores 

tristes” (2008) do director Teo Manuel Abad, así como outros documentos audiovisuais 

fornecidos polo profesor Xosé M. Malheiro na súa exposición. Tamén nesta liña a 

exposición “Galiza nom esquece” da Gentalha do Pichel contextualizada na memoria 

histórica da comarca de Compostela, constituíu unha documentada e valiosa referencia.  

 

5. Vese imprescindible a visibilización de feitos e de realidades, máis aínda no contexto 

sociopolítico actual no que as voces do negacionismo acadan representación institucional 

e proxección mediática, o que demanda das entidades ocupadas na recuperación da 

memoria histórica a procura dun traballo en rede e a súa proxección nos distintos ámbitos 

de interese, sendo o educativo un dos que presenta un maior potencial. Como é habitual 

no Seminario da Memoria tamén nesta edición incluíronse actividades de visibilización e 

recoñecemento ás vítimas da represión franquista, sinaladamente no traballo de campo, 

tanto nos roteiros para dar a coñecer os lugares e persoas (tanto vítimas como vitimarios) 

relacionadas coa represión, morte e resistencia na Terra das Augas Quentes guiados por 

Héitor Picallo, Manuel Martínez e Marcos Seixo como na visita ao Campo das Laudas 

(Cerdedo), tal e como se sinalou anteriormente  

 

6. Afondando na liña de traballo que o Seminario desenvolve respecto da Guerra Civil 

lémbrase que a sociedade, e o ámbito educativo en especial, necesitan dunha revisión 

histórica da narrativa do que aconteceu desde a Guerra Civil ata hoxe en día. Unha 

revisión de todas as partes participantes para poder transmitir un coñecemento real do 

sucedido. Asumindo conclusións de edicións anteriores lémbrase tamén, que para que 

crimes desta gravidade non volvan repetirse é preciso garantir unha profunda conciencia 

pública do sucedido, o que inclúe necesariamente educar no respecto á verdade e afondar 

nos valores para unha cidadanía democrática, reclamando o recoñecemento e posta en 

valor do ideario republicano. 

 

8. Saliéntase unha vez máis unha falta de sensibilidade institucional, evidenciada no 

escaso apoio e cobertura a iniciativas relacionadas coa recuperación da Memoria 

Histórica, que trae como consecuencia a ralentización ou mesmo a desaparición de 

proxectos de capital importancia. Neste sentido, na actual conxuntura política, convén 

prestarlle atención ao renovado intento de desacreditar os logros derivados do traballo das 

asociacións e colectivos vinculados dalgunha maneira coa memoria histórica, desvelando 

a súa intencionalidade e proxectando unha visión respectuosa coa memoria e a dignidade 

dos represaliados polo franquismo.  



 

9. Os integrantes do Seminario denuncian novamente como o “relato” sobre a Guerra 

Civil e a represión franquista, así como as medidas tomadas en distintos momentos da 

nosa historia recente, non respectan os compromisos establecidos por mandato 

internacional. Particularmente, a aplicación da Lei de Amnistía de 1977 e as actuacións 

do Tribunal Supremo e do Constitucional entran en conflito directo coa lexislación 

internacional –xuridicamente vinculante para todos os estados– ao non considerar o 

carácter imprescritible dos delitos de “lesa humanidade”, como son, por exemplo as 

desaparicións forzadas nun contexto de ataque xeral á poboación civil. O Seminario 

entende que pechar en falso conflitos desta magnitude non permite restituír a necesaria 

confianza nas institucións nun estado de dereito e reclama das organizacións políticas a 

revisión desta situación e un compromiso decidido para que o estado asuma o papel que 

lle corresponde na defensa da legalidade.  

 

10. O Seminario agarda que a nova Lei de Memoria Democrática que está en trámite 

parlamentario contemple con maior rigor e profundidade os elementos que veñen 

reclamando as entidades memorialistas, co obxectivo de superar as distintas 

insuficiencias da anterior regulación. Asemade agarda que o seu cumprimento por parte 

das distintas administracións sexa obxecto de seguimento para que non quede, unha vez 

máis, en papel mollado.  

 

11. No  que atinxe ás institucións educativas e a necesaria implicación do profesorado, o 

Seminario entende que a nova Lei de Memoria Democrática e a reforma do currículo 

derivada do desenvolvemento da LOMLOE deben ser unha oportunidade para formar ao 

profesorado durante o conxunto da súa traxectoria docente, para que poida abordar con 

solvencia diferentes aspectos asociados á memoria democrática. Nesta liña cómpre 

reformular os currículos das materias de historia, principalmente na ESO e no 

Bacharelato, para que acollan de xeito respectuoso cos valores democráticos o 

coñecemento de feitos históricos como a II República, a Guerra Civil ou represión 

franquista. É necesaria unha revisión dos contidos dos manuais co obxectivo de evitar a 

equidistancia no tratamento dos feitos e ocultar aspectos que veñen sendo “tabú”. 

Nomeadamente cómpre atopar referencias sobre a incautación de ben aos perdedores, ao 

papel da igrexa dentro do aparello represo, ao coñecemento dos vitimarios, responsables 

e partícipes directos da represión, a implicación activa dunha parte da sociedade civil na 

represión ou ao recoñecemento, resarcimento e reparación ás vítimas. O Seminario 

entende que para este imprescindible traballo pedagóxico hai moitos recursos fornecidos 

polas entidades e institucións que traballan a prol da memoria democrática que poderían 

ter un aproveitamento didáctico na educación da cidadanía. Cómpre, nesa liña un esforzo 

das administración para visibilizalos e poñelos ao servizo do coñecemento da historia e 

da memoria democrática, e traballo a prol dos valores e liberdades democráticas. 
 


