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Entrevista

(Vilagarcía de Arousa, 1922) Xornalista. Filla do deputado de Izquierda
Republicana, Elpidio Villaverde. Era aínda unha nena cando sofre o seu
primeiro exilio. Marcha coa súa familia para Francia, onde xa estaba o seu
pai, identificada con pasaportes falsos a finais do ano 1936. Embarcan en
Vigo para chegar a Marsella onde os esperaba o seu pai. Nese primeiro
exilio, de perto de tres anos de duración, coñece a Ramón de Valenzuela. En
outubro de 1939 Mariví embarca no "Massilia" cara a Bos Aires, xunto coa
súa familia, nunha travesía que durou 18 días. Nese barco viaxaban tamén
Amparo Alvajar e Arturo Cuadrado. Tardou cinco anos en volver a ver a
Ramón de Valenzuela, incomunicado neste tempo en cárceres e campos de
concentración. A parella reencontrouse no ano 1945 para casar. Pensaban
vivir en Galiza pero en 1949 tiveron que exiliarse a Bos Aires. Alí traballa no
Teatro Galego da Federación e dirixe xunto con Arturo Cuadrado o xornal
Galicia. En 1962 entra no PCG, partido ao que tamén estaba afiliado o seu
home. Regresa novamente ao Estado español en 1966. Actualmente vive en
Madrid, se ben volve constantemente a Galiza sempre que se lle pide
colaboración para axudar a recuperar a nosa memoria histórica, sendo
habitual a súa asistencia ao “Día da Patria Galega” e outras citas co
compromiso coa causa nacional de Galiza ou da clase traballadora.

Marga Romero

Henrique Albor

Memoria viva
Mariví
Villaverde
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Entrevista a Mariví Villaverde

—Que lembranzas garda da Vilagar-
cía republicana?
Tiña eu 8 anos cando se proclamou a
República. Pese á miña curta idade pui-
den percibir a felicidade do meu pai ao
participar nos acontecementos que se
ían a producir, unha cantidade de boas
novas para o noso país. Vilagarcía ía
ser o espello destes cambios. Algún
tempo despois inaugurouse a praia de
Compostela. Estaba moi coidada, coas
comodidades necesarias para que todo
o mundo gozase nela. Tiña casetas de
madeira pintadas de colores para po-
der cambiarse. Abaixo había parasoles
e toldos con butacas. Estaba limpa a
auga, e metíamos as mans na area e sa-
cabamos unha chea de berberechos.
Arriba había un parque con pista de te-
nis e tamén se podía patinar e, á noiti-
ña, bailar. Había un restaurante e aín-
da me lembro do banquete que lle
ofreceron a García Lorca cando veu coa
súa Barraca. Tamén se inaugurou o
Grupo Escolar, provisto de todos os
adiantos didácticos e pedagóxicos. E
así mesmo, unha escola de Artes e Ofi-
cios. Foi unha auténtica transforma-
ción. Tamén se abriron dous cines no-
vos, o Fantasio e o Cervantes.
Viña con moita frecuencia a escuadra
inglesa á nosa ría de Arousa. Unha
vez á semana permitíannos subir a
bordo dun buque e mercar chocolates
e outra lambetadas.
Por desgraza un día un mariñeiro caeu
ao mar afogándose. Organizouse o cor-
texo fúnebre que ía para o cemiterio dos
ingleses, e detrás do cadaleito e das au-
toridades ía a banda do Buque do Almi-

rantazgo que comezou a tocar a “Mar-
cha Fúnebre” de Chopin. A xente da al-
dea que quixo acompañalo, comezou a
cantar moi baixiño aquela letra que
lembraba o Enterro da Sardiña, “...y
murió en Carnaval, ree/sig/nación...”. O
Almirante felicitou o alcalde que, da-
quela, era meu pai, pola grande cultura
musical da xente da aldea. Toda esa in-
fancia foi para min moi leda. Teño moi
boas lembranzas desa época, por iso me
sentín moi angustiada cando a perdín.
—O seu pai, ademais de alcalde e
deputado, no exilio foi membro do
Consello de Galiza. Que significou
esta institución para vostede? 
O Consello de Galiza supuxo manter
no exilio unha representación da Gali-
za Libre, da Galiza Republicana, de
manter a esperanza, de sentir que al-
gún día poderíamos volver á nosa terra
e facer saber que o noso exilio era útil,
que era capaz de crear cultura e incluso
de conseguir que os fillos dos emigran-
tes recuperaran o amor e o afán de co-
ñecer e vincularse á terra dos seus pais.
—A experiencia do exilio: por que
marchar é por que volver?
O exilio, primeiro a Francia e logo a
Arxentina non foi obxecto de elección
senón de supervivencia. Tíñamos que
saír porque quedar non só era un gran-
de risco, senón que era sentirse preso
da vontade dos que foran capaces de
asasinar, destruír e eliminar todo o bo
que a República tiña feito. 
Volver obedeceu a outras motiva-
cións. Cando se teñen fillos chega un
momento en que hai que pensar en
que se eles proxectan a súa vida fóra

Mariví e Ramón. No exilio tanto ela como

Ramón de Valenzuela –na foto– traballaron

activamente para dinamizar culturalmente a

comunidade galega emigrada na Arxentina, a

través de traducións de obras e representacións

en lingua galega

M/Terra e Tempo 136  31/5/07  17:12  Página 6



outubro|novembro|decembro 2005 terra e tempo 7

Entrevista a Mariví Villaverde

da terra, atópase un cun durísimo di-
lema, se se renuncia a separarse dos
fillos, a consecuencia é renunciar a
volver á terra. Iso pasoulle ao meu ir-
mán que leva en Arxentina 66 anos,
amais de tres en Francia. Nós non
queríamos iso. Por iso volvemos.
—Tres tempos e a esperanza é un
libro de memorias, as súas, nas que
é testemuña fundamental da inme-
diata represión sufrida a partir do
golpe de estado de 1936. É vostede
consciente, de que nese libro, coma
en poucos, fai un relato da repre-
sión exercida sobre as mulleres? Co-
mo lembra unha muller de hoxe o
medo dunha nena ao ver ás súas tí-
as rapadas?
Non foi medo o que sentín vendo as
miñas tías rapadas. Foi rabia, indigna-
ción, desesperación ante a indignida-
de. Noxo por unha agraviante, sucia e
miserábel vinganza. 
Ti dis que fago un relato da represión
exercida sobre as mulleres. Eu penso
que o meu relato se basea nos feitos
que sufriron homes e mulleres.
—Hai unha personaxe fundamental
na súa vida, a tía Arxentina, pero
dalgún xeito esta muller representa
a mestra galeguista que tamén foi
perseguida. Pode evocar a súa figura?
En efecto, a miña tía Arxentina tivo
nos meus comezos coma ser pensan-
te unha grande influencia. Ela foi
mestra por vocación e foi galeguista
por convición. Ela era moi honesta e
con grande sentido da responsabili-
dade. Coido que se sentía moi a gus-
to comigo, transmitíndome os seus
afáns. Afáns, aos que eu respondía.
Foi unha experiencia moi gratificante
para min, e tamén, supoño, para ela.
Cando a ela a deteñen, eu ía todos os
días levarlle a comida, e dedicábame
a estar un par de horas facéndolle
compañía dentro da prisión, tempo
que empregabamos lendo e falando.
E así continuabamos até que o capi-
tán da Garda Civil falou coa miña
avoa sobre que deberiamos marchar
como fose, pois el oía cousas... e non
quería, polo que puidera pasar, ter un
cargo na súa consciencia.

—E lonxe da Terra que se podía fa-
cer por Galiza, que sentido tiña e que
actividades se facían na AGUEA?
A AGUEA (Asociación Galega de Uni-
versitarios, Escritores e Artistas) tiña
como meta principal difundir a cultu-
ra galega, achegándonos, principal-
mente, aos fillos de galegos. O Centro
Pontevedrés, o Lucense e o Coruñés,
facilitábannos os seus locais para dar
clases de historia, xeografía e literatu-
ra de Galiza. Eduardo Blanco Amor da-
ba literatura, Ramón Valenzuela, xeo-
grafía, e Alberto Vilanova, historia.
Eran tres días á semana. A parte des-
tes cursos continuados, tamén se da-
ban conferencias e interesaba os
alumnos nas novidades da terra. Estes
alumnos chegaron a formar unha aso-
ciación denominada “Fillos de Gale-
gos”. Como é fácil supor, estes mozos
sentíanse identificados coa terra dos
seus pais e sentíana súa. Penso que es-
te labor xeneroso, sen ningunha grati-
ficación pecuniaria, foi moi positivo.
—Vostede publica Tres tiempos y la
esperanza cando aínda se atopa no
seu exilio. Que clima cultural e polí-
tico existía daquela en Bos Aires pa-
ra que se animase a escribir e a pu-
blicar este libro?    
Eu comecei Tres Tempos e a Esperan-
za no ano 62, é dicir, hai 44 anos. Qui-
xen meterme no mundo dos pesade-
los que vivíramos había xa 26 anos.
Pensei que era o momento axeitado
pois a memoria estaba aínda fresca e
non quería que nada do vivido se es-
vaecese. Mais dificilmente podería su-
ceder porque hai experiencias que
nunca nos abandonan porque son co-
mo cicatrices marcadas na pel da me-
moria, e nin tan sequera o tempo po-
de borrar. A miña decisión nada ten
que ver coa situación de Arxentina.
Ramón e mais eu viviamos no mundo
dos exiliados. Pensabamos en Galiza
e por iso repasabamos todo o alí acon-
tecido que nunca deixaba de asom-
brarnos. Por iso chegou ese momento
en que os dous nos puxemos a esa ta-
refa, el á súa e eu á miña. Eu ás veces
espertaba pola noite dándolle voltas a
algún dos acontecementos vividos ne-

O Consello de Galiza
supuxo manter no exilio
unha representación da
Galiza libre, da Galiza
republicana, de manter
a esperanza, 
de sentir que algún día
poderíamos volver á
nosa terra e facer saber
que o noso exilio era útil
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sa negra etapa e sentía a necesidade
de erguerme e poñerme á tarefa, fose
a hora que fose. Así foron quedando
aqueles feitos no papel.
—Cambiaron moito as cousas, e vos-
tede volve publicar, agora en versión
galega Tres tempos e a esperanza na
colección Mulleres de A Nosa Terra
(2002). Que cambios afectan o libro
e que cambios fundamentais afectan
a vida de Mariví Villaverde?
O feito de publicalo en galego foi un
ofrecemento de A Nosa Terra, así co-
mo o de lle engadir un epílogo. Pro-
babelmente debín amplialo máis. A
miña vida tivo multitude de etapas,
máis difíciles, de máis entrega...
Afortunadamente ter de compañeiro
a Ramón axudoume a comprender a
vida con grande serenidade, e agora
aos 25 anos de soedade sigo sentin-
do a súa tenrura, a súa bondade e o
seu apoio. Isto axúdame a seguir
adiante por el e por min.
—En "Tres tempos e a esperanza",
vostede achéganos ao remate a tra-
vés de datas fundamentais: o 27 de
setembro data dos cinco fusilamen-
tos en Hoyo de Manzanares, a morte
de Franco e o Crime de Atocha. Pode
volver rememorar estas datas, desde
un punto de vista persoal e colectivo?
Estas datas tráxicas seguen sempre na
miña memoria. Tanto o crime de Hoyo
de Manzanares como o de Atocha fo-
ron un remate non só macabro senón
os dous episodios que me conmoveron
máis nesta etapa prefinal do franquis-
mo. Foi o terror, o ensañamento, a bes-
tialidade así porque si que me queda-
ron como unhas fondas feridas suma-
mente dolorosas. No que se refire á
morte de Franco ocorreume unha es-
traña reacción. Levaba dúas noites sen
durmir agardando o acontecemento.
Esa noite, a terceira, pensei que tiña
que durmir necesariamente. E así foi.
Pero no momento en que deron a noti-
cia, espertei como se tivese un cronó-
metro no cerebro. E aínda que pareza
mentira, tiven un sentimento histérico
que me fixo chorar, non pola pena,
desde logo, senón, pensando en tantos
anos que nos fixo sufrir, tantos anos

asoballados, tantos anos perdidos, tan-
tos anos, tantos anos, tantos anos...
—Sabemos que nalgunha ocasión se
ten referido a moitas persoas que
aínda non regresaron desde que fo-
ron obrigados ao exilio, existe para
vostede o exiliado eterno? Estou
pensando no seu irmán.
En efecto, hai aínda xente que non vol-
veu, ou que ficou na Chacarita. Esa foi
a sorte dos meus pais. Miña nai mo-
rreu en Miramar, onde estaba verane-
ando, e foi Blanco Amor, que alí esta-
ba, quen lle fixo unha fermosa despe-
dida, que nos axudara nese tráxico
momento. Meu pai morreu en Bos Ai-
res. Pero hoxe as cinzas dos dous ató-
panse no cemiterio de Vilagarcía. Non
viñeron de vivos pero si as súas cinzas.
—Cando regresaron do exilio asen-
táronse en Madrid, por que? Non foi
este un xeito de prolongar o exilio?
Ti preguntas por que nos asentamos
en Madrid. Se isto non foi un xeito de
prolongar o exilio. Aquí tivemos a “no-
sa” Galiza, no Club de Amigos da
UNESCO, con Ben Cho Sei, con Laxei-
ro e con Lala, con Herminio Barreiro,
con Bautista Álvarez, con Manolo Con-
de e con Ana. Con Tobío e Mari Cár-
men, con Borobó, con Cribeiro, con
Raimundo Patiño, con Inés Canosa e
con Sargadelos, e con tantos amigos
máis que nos axudaron a vivir esa vol-
ta do exilio, sempre difícil, e que eles a
fixeron moito máis fácil. En Galiza non
tíñamos case nada, salvo os familiares.
Os demais, aínda tiñan sobre nos moi-
tos prexuízos e nós precisabamos a ca-
lor da amizade, que salvo raras excep-
cións, non se nos brindou alí.
—Que lembranzas garda dos mozo
de Brais Pinto e de Bautista no Ma-
drid da pretransición?
Brais Pinto foi para nós, nos primeiros
anos nos que chegamos a Madrid, un-
ha cobertura humana moi entrañábel.
Todos os domingos pola maña reu-
niámonos no Club Amigos da UNES-
CO, dispoñendo dunha habitación
ampla que nos permitía falar de todo,
incluído, como é lóxico, de Galiza. To-
das as noticias que recibíamos dela
comentábanse e cada quen opinaba

Mariví e Marga diante da escultura de homenaxe

as vítimas da represión franquista en Vilagarcía
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ao respecto. Fixemos grandes ami-
gos, entre eles, Bautista Álvarez, a
quen estimo moito, por ser unha ex-
celente persoa. Cando enfermou es-
tando aquí en Madrid, hai un par de
anos, fun a velo ao hospital, e tivo
unha grande alegría de me ver. É un-
ha persoa honesta ao cen por cen.
—Faga unha valoración do que sig-
nificou algunha das personalidades
galeguistas que estiveron ao seu ca-
rón, comezando polo seu home
Ramón Valenzuela foi un home opti-
mista, creador, cun carácter extraor-
dinario, amou a Terra con “razón ou
sen ela”, xeneroso, sempre disposto a
colaborar se se trataba de Galiza. Foi
o mellor compañeiro para min. Nun-
ca se sentiu desgraciado pese a non
ser demasiado ben tratado sempre,
como a negativa de Galaxia a publi-
carlle un libro, ou a tolería armada na
Universidade de Santiago, polos que
el consideraba irmáns.
—Este ano cúmprese o centenario
do aniversario de Lois Tobío, pode
falarnos do seu papel conciliador no
congreso da emigración celebrado
en Bos Aires?
Lois Tobío cando veu a Bos Aires pa-
ra participar no primeiro Congreso da
Emigración, que en boa medida fora
reestruturado por el, atopouse coa no-
vidade de que non foran convidados a
participar nel a xente de AGUEA. A
situación para a AGUEA era máis que
desairada. Fixemos un xantar para
explicarlle a nosa situación. Cando el
estivo ao tanto, non direi que estaba
desalentado, porque el non era home
de desalento, pero si contrariado pola
falta de sentido dos dirixentes. Ao día
seguinte falou con eles e non perde-
ron tempo en enviar unha carta de in-
vitación pedindo desculpas.
—Faga unha evocación de Eduardo
Blanco Amor.
Eduardo Blanco Amor, escritor, con-
ferenciante, director de teatro, profe-
sor, autor en castelán e en galego,
gran amigo, galego insigne, inesquecí-
bel. Non tivo sorte coa acollida que se
merecía na súa terra. En troques foi
moi distinta a consideración en que o

tiñan os grandes escritores arxenti-
nos e chilenos. Traballou para a pren-
sa catalá. A galega non contou con el.
Galiza débelle moito, moito. Os artis-
tas plásticos galegos quixeron doar as
súas obras para mercarlle un aparta-
mento, pero xa foi tarde, xa non che-
garon a tempo. Mentres eu viva, te-
reino sempre presente.
—Que valores lle transmitiu o seu
pai Elpidio Villaverde?
Non foi meu pai o que me transmi-
tiu os valores. Era un home moi ocu-
pado. Primeiro coa alcaldía, e logo
como deputado. Case tiña que dei-
xar nas mans do encargado o traba-
llo da fábrica de salgado. A miña nai
era unha muller moi serena e inteli-
xente, e levaba a relación cos fillos
en todo momento. Eu sentinme
sempre moi preto dela. Cando Ra-
món me pediu que fose a Galiza pa-
ra casar, miña nai díxome: vaite se é
teu gusto, pero se ao chegar alí non
é o que ti esperas, volves de novo, e
aquí non pasou nada.
—Cando lemos Tres tempos e a es-
peranza somos capaces de visualizar
esa Vilagarcía republicana, esa fer-
mosa praia de Compostela, e case
chegamos a admitir, como dicía Ril-
ke, que a patria do home é a infan-
cia, é a súa patria a infancia?
En Vilagarcía, aquela Vilagarcía da mi-
ña querida infancia, todos os invernos
ensaiábase unha zarzuela, xeralmente,
había algunhas boas voces, e dúas per-
soas moi interesadas en dirixir o gru-
po. Ao chegar a primavera representá-
base. A min encantábame asistir aos

Mariví intervindo na inauguración do ano da

memoria en San Simón
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ensaios e participar aínda que fose pa-
ra dicir “azucarillos”. Todo rematou
cando a guerra. O cine tamén me en-
cantaba. Ía tres ou catro veces por se-
mana, aínda que tivese que madrugar
moito para estudar. As campás do con-
vento de Vistalegre comezaban a bater
ás seis e media da mañá. Era o meu es-
pertador. Os domingos ía a dous cines.
Logo, cando tivemos que saír para
Francia dixo miña nai que non se que-
ría ocupar das compras nin dos cartos,
porque lle era difícil entenderse coa
moeda. Meu pai erixiume administra-
dora dos cartos da semana. Eu tomei-
no moi en serio para que alcanzaran e
aínda tiveramos un sobrante para ir ao
cine un día á semana, o xoves, que era
o día máis barato. Ás veces, aínda nos
alcanzaba para mercar un esquimau
chocolat glacé. Xa en Bordeos puiden
ver a Boheme. En Bos Aires xa enfer-
ma de tuberculose, o primeiro permiso
que me deu Sánchez Guisande, o meu
médico, foi para saír de noite, para ver
“Os vellos non deben de namorarse”
de Castelao. A partir dese momento
comezou o meu fervor polo teatro. Es-
coitaba todas as noites a retransmisión
dunha obra de teatro por radio Excel-
sior. Cada noite unha obra. Alí se fixou
a miña paixón polo teatro. Tivemos
con Roberto Villanueva, gran director
e excelente amigo, a ocasión de facer
teatro. Hai algunhas semanas que fale-
ceu en Bos Aires no Centro Galego. To-
da a prensa arxentina dedicoulle espa-
zos moi eloxiosos. Con el fixéramos O
Casamento do Latoneiro de John Sin-
ge, que estrearamos no teatro do Cen-

tro Galego. E tamén fixemos teatro li-
do en Uruguai. Logo estreáramos en
Bos Aires As bagoas do demo de Ra-
món, A camisa de Lauro Olmo, tra-
ducida ao galego, e A fiestra baldeira
de Rafael Dieste. Algunha destas
obras foi dirixida por Eduardo Blanco
Amor. Foi unha fermosa etapa, moi,
moi gratificante, no que o esforzo se
compensaba pola satisfacción de que
o teatro na nosa lingua puidera ser re-
presentado, en tempos nos que na te-
rra era imposíbel.
—O 2006 é declarado pola Xunta de
Galiza como ano da memoria. Que
agarda vostede deste ano?
Deste ano da memoria que nos agar-
da? Penso eu que no é só cuestión dun
ano, senón que ten que ser o punto de
partida para empezar a recuperar tan-
tos anos de esquecemento, tantos
anos de agachar os feitos tráxicos que
supuxeran para todos unha auténtica
desfeita. Penso que aquí se lembra as
vítimas de ETA, e que se procura re-
parar, en certa medida, o acontecido,
que tamén se lembra e se fan home-
naxes ás vítimas do terrorismo islami-
ta. Pero as nosas vítimas, as primeiras,
ninguén quixo, en tantos anos, falar
delas. Pero coido, non con afán vinga-
tivo, pero si de xustiza, que se ten que
comezar a recordar esa memoria his-
tórica, tan desoída, tan sacrificada, tan
agachada. Que eses mortos das cune-
tas, dos fusilamentos, dos “paseos”,
dos tirados ao mar, teñen que recupe-
rar a dignidade que lles corresponde.
Deron a algúns uns cartos miserábeis
por cumpriren en prisión tanta canti-
dade de anos. Pero non é iso, señor,
non é iso, é moito máis tráxico o que
pasou. Foron moitas vidas desfeitas,
moitas angustias, moito medo, e todo
iso hai que telo en conta, e a xente no-
va ten que sabelo, para non esquecelo,
para non repetilo nunca. 
A transición democrática tivo a súa
función, pero incompleta. Se se acla-
rasen as cousas no seu debido tem-
po, hoxe, os que se pregaron á in-
xustiza e seguen pretendendo gober-
narnos, serían menos agresivos, me-
nos aproveitados ■

Mariví coa súa irmá, Marga (autora da

entrevista), Sira e Carme Vidal en Vilagarcía

Mariví de volta en Mar de Prata
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