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«Querer lembrar a tanta xente que foi
sacrificada é un acto de xustiza»
10/07/2003 | Arousa

Entrevista | Mariví VillaverdeA REPRESIÓN DURANTE A
GUERRA CIVIL NA CAPITAL AROUSÁ

Setenta anos despois, Mariví lembra perfectamente a dor, o
medo, a morte. Na súa opinión, unha homenaxe ás víctimas
republicanas é o menos que se pode facer

Serxio González | vilagarcía

A de Mariví Villaverde e a súa familia é a

historia dun país e unha derrota, a da

liberdade. Unha historia de dor e exilio, en 

Francia, en Arxentina, mesmo en Madrid.

Tamén de amor en tempos de morte. Un

amor co que non poideron dúas guerras, e

que a fixo voltar a España no momento

máis cru da dictadura. Agora, logo de

vinte anos de asentamento democrático,

Mariví non ten dúbidas sobre a necesidade

de lembrar as víctimas republicanas, tal e

como propón a asociación que vén de

constituírse na vila onde naceu e da que

tivo que fuxir, Vilagarcía.

-Paréceme que é o menos que se pode

facer. Mesmo tiven unha forte discusión

cunha persoa moi amiga. Cando o 

descobremento das foxas de republicanos

asasinados no Bierzo, ela decíame que en

todas partes había interés por descubrir a historia menos en Galicia. A min

aquelo facíame ferver o sangue. Non podo concebir que se menosprecie así

a Galicia, sendo sacrificada como foi. Por iso é alentador que se quera

lembrar a tanta xente que foi sacrificada; é un acto de xustiza.

-Noto certa decepción logo de todos estes anos...

-¿Decepción? Si, evidentemente. A primeira se produce cando o PSOE gaña

as eleccións e nada se move. A xente quedouse sen poder reivindicar a toda

aquela xente que mataron, que torturaron. Nunca era o momento axeitado, 

e así foi pasando o tempo.

-Tampouco agora hai moito entusiasmo, alomenos no Concello de

Vilagarcía...

-Ben, aquí, e refírome a Galicia, tardouse moito en escribir sobre todo

aquelo. Faime feliz que a xente quera espertar a memoria. Quen dubide 

debe saber que non se trata dun resarcimento, senón de honrar a toda a
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xente que mataron, que torturaron, aquela xente tan desgraciadamente 

esquecida, mesmo polas súas familias. Hai que rescatalos da aniquilación,

ten que haber constancia dos seus nomes, que se lembren sempre, e que 

algo así non volte. Tamén aquí, nunca máis.

-No seu libro recrea a Vilagarcía daquel tempo, que vostede vivíu cando

nena. ¿Como lembra o estoupido da guerra?

-Foi terrible. Hai unha pregunta que sempre me farei; qué pode trocar a

unha persoa normal nun asasino, de ónde saíu aquela ansia de matar.

-¿Para cando unha presentación en Vilagarcía?

-Xa tentamos presentar o libro aquí, na casa da cultura, pero non houbo

acollida no Concello, non se atopou o clima axeitado. Primeiro dixeron que 

as datas non eran as mellores -verán do ano pasado- logo a cousa

esmoreceu. Non insistín porque me daba noxo esta falta de interés. Non é

que eu nacese aquí, é que a obra está inspirada en Vilagarcía.

-Semella a historia da homenaxe ó seu pai, Elpidio. Alcalde, presidente da

Cámara de Comercio, deputado electo, pero o recoñecemento non chega...

-É certo. Quedou a medias, debe haber unha placa nalgures que nunca foi

colocada. Lembro que a CIG se movera moito, non só polo meu pai, senón

por todas as figuras republicanas e galeguistas. Si doe un pouco, pero...
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