
A lembra nun selninario o 
BatalIón Galicia e os crimes do Acevo 
~ Conferencias, 
documentais e unha 
ruta afondaron 
na historia deste 
«exército galego 
contra o franquismo» 
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LUCO. Meomo ya están encera
dos.! en ese pueblo de Acevol ma
tamo a dieciséisl y el comandante 
~. ComotantosveciilOsda 
Fonsagrada e de Crandas de Sali· 
me,oesoitorastunanoCrist6ba1 
Ruitii!.a escoitou dende nena esta 
copla, pane do único romance 
popular que se conece en relación 
á memoria histórica. Onte foi eI 
quen abriu o Seminario pola Me
moria otganipdo por Nova Escola 
Galega no munidpio fonsagradi
no, e (RS escribir un libro no que 
comprobou que todo o que conta
ba ese romance que a súa avoa Ue 
transmitira era certo. 

E noo só. AD pouco de iniciar a 
investigilción, a raíz das exhuma-

cións no ano 2007 dosanarquistls 
asasina.dos pertencentes ao Bata
llón Galicia . Ruitina descubriu 
que o seu bisavó paterno fora uo 
dos homes obrigados a entemlos. 
xa rematando o libro, averiguou 
que o matemo, asturiano, se alis-

tara no Bata1l6n antes de que este 
«exército galego contra Franco" 
pasase a estar integrado s6 por 
galegos. A historia estaba na slÍa 
familia, pero en silencio. 

Esesilendo foi oque Nova Esc0-
la Galega quixo rachar neste curso 

que na xomada deontecontou coa 
presenza de Anron Santamarina, 
Xoán Xosé Molina, Maria Xosefa 
Ortiz ou Francisco MaIÚnez 16pez 
- Quico-, guerrilleiro na Fede
raci6n de Cuerrillas León-caJ.icia.. 
Conferencias, documentais e a 

visit .... os lugares relacion .. dos 
co periplo do Batal16n tivemn por 
obxectivo o de .. ;úorubr na. histo
ria non recollida nos librOl , p.1n 
poder rransmitila aos .. lumf1OS'l, 
indicou César Cimadevila, orga
nizador deste curso fundamen
ulmente dirixido .. docentes que 
continúa hoxe e ao que asisten 
máis de 40 persoas. 

Os participantes desta.caron que 
o Barallón desminte a idea de que 
Galida non se mobilirou õulte os 
sublevados ... Ainda que moitos ga' 
1egos loitaroncontta Franco, estes 
quixeron identificarse co mesmo 
nome do Bat,allón", comentõl Ci
madevil.a, que explicou que, ulte 
a QÍdA dA fronte asturiana, este 
grupo fuxe por Crandas de Salime 
coa esper.mza de, na Corona, po
der atopar unha saídA por mar. 

O brutal asasinato e o feito de 
que varios nenos fosen obriga.dos 
a enterrar os cadáveres deixaron 
unha fenda na memoria dos ve
diios, que se reparou en pane co 
enterramento dos restos a r.rlzdas 
obras na estradA que une Crandas 
de Salime coa Fonsagrada. 

Fr.mdsco Martínez, cos seus 93 
anos, reivindicou .. 1a necesidAd de 
saber c6mo fue el pasado y de la 
e1abor.l.ci6n de un relatO histórico 
riguroso, másallide los comenta
rios nostálgicos o victimistas. Es 
necesario zanjar el problema. de) 
pasado, con justicia, con rigor y 
con reparación. Olvidar es la an
títesis del conocimientQII. 


