
NOTA

Presentación do libro Historia de la Guerra civil contada por dos hermanas. Memoria de golpe, 
revolución y guerra, no concello de TEO

Carlota y Fernanda García del Real son as autoras 
deste libro. Son irmáns nunha guerra civil e a cada deste libro. Son irmáns nunha guerra civil e a cada 
unha lles sorprende nunha zona diferente. Ambas 
escribiron as súas experiencias do golpe de estado 
de xullo, da guerra de 1936-1939 e do impacto 
que causou nas súas vidas. Carlota entre 
Panticosa, León, Ribadeo e Donosti; Fernanda no
Madrid da revolución e da República en 
recuperación. Elas non foron combatentes, nin
dirixentes de organizacións políticas, nin sequera 
militantes, tampouco vítimas obvias da masacre 
que acompañou ao golpe de estado, aínda que 
Carlota coñeceu a persecución golpista e
Fernanda a da posguerra. Ambas describen os 
horrores das matanzas sen perder nunca a horrores das matanzas sen perder nunca a 
humanidade no medio da barbarie. As dúas son 
salvadoras e compórtanse como tales. Non son 
unha excepción.
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Lugar da presentación:

Mércores 3 de outubro

Salón de plenos do concello de Teo

19:30 horas

Ligazóns de interese:Ligazóns de interese:

https://www.comares.com/libro/historia -de-la-guerra-civil-contada-por-dos-hermanas_83149/

http://histagra.usc.gal/gl/publicacion/historia -de-la-guerra-civil-contada-por-dos-hermanas-memorias-
del-golpe-revolucion-y-guerra/


