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AGUSTÍN COUTO MALLÉN, UN FIGUEROISTA PONTEVEDRÉS (1897-1972): 
UN MESTRE DA II REPUBLICA.

In memoriam Agustín Couto Mallén

Agustín Couto Mallén naceu en Pontevedra tal que un 29 de Xullo de 1897, fillo 
de Agustín Couto Peleteiro e de Purificación Mallén Entenza; o seu pai era natural de 
Santa Mariña de Bora, parroquia do arcebispado de Santiago onde se localiza unha das 
ramas desa xigantesca árbore xenealóxica cuxo antepasado máis ilustre é D. Manuel 
Ventura Figueroa1.

D. Agustín Couto Peleteiro, medico ciruxián de profesión, morreu en Mirambel 
(Teruel) por mor da gripe de 1918, pero antes tivo xunto á súa muller nove fillos, que 
respondían aos nomes de: Afonso, Celia, Maria, Agustín, Mariña, Aurelia, Purificación 
Genoveva, Antonio e Amable.

O noso artigo céntrase nun deses nove fillos:  Agustín  Couto Mallén,  que en 
1914, á idade de 17 anos conseguiu o titulo de Mestre de Primeiro Ensino Elemental no 
instituto de Ciudad Real, onde estaba destinado o seu pai, conseguindo ser mestre do 
mesmo  xeito  que  posteriormente  os  seus  irmáns  Antonio  e  Aurelia2,  e  desoindo  as 
indicacións  do seu pai que non logrou convencer  a ningún dos seus fillos para que 
exercesen a mediciña. 

Asi o primeiro destino de Agustín Couto Mallén foi ocupar de xeito interino o 
posto de mestre de escola en Beunza (Navarra) entre 1915 – 1916. Logo entre 1917 e 
1923 regresou á súa provincia de orixe e exerceu a profesión como interino en diversas 
escolas de Pontevedra, estivo en Oia (Tui), Santa Maria de Geve (Pontevedra), Vilar de 
Infesta (Redondela), Campañó (Pontevedra) e Covelo (Pontevedra).

1 A última vontade deste ilustre personaxe deu lugar o nacemento en 1784 da fundación máis  
antiga de España e de Galicia: A Fundación Ventura Figueroa.

Sen  profundizar  na  biografía  deste  personaxe  diremos  que  pasou  á  historia  por  negocia-lo 
Concordato  de  1753 coa  Santa Sé que  tanto beneficiou  á  monarquia  de  Fernando  VII  e  que foi  un  
destacadisimo politico que chegou a  gobernador do Consello e a Camara de Goberno. Por fortuna para 
numerosos galegos e galegas descendentes da familia do Sr. Ventura Figueroa, este tivo a ben constituir  
unha fundación á que legou case todala súa fortuna coa finalidade de axudar a cos seus parentes puidesen 
gaña-la vida aprendendo un oficio ou unha carreira e no caso das mulleres axudandoas economicamente o 
que na epoca eran as súas dúas unicas saídas: o matrimonio ou a igrexa.

A Fundación estuvo case tres séculos, con distintos altibaixos, axudando a miles de xóvenes que 
se deron en chamar “figueroistas”. Como é natural entre todos eles atópanse personaxes que forman xa 
parte da historia de Galicia, como Alvaro Cunqueiro, Filgueira Valverde, Bouza Brey e moitos outros.  
Hoxe en dia a Fundación volve a funcionar tras longos anos de inactividade, grazas á Xunta de Galicia 
que a recuperou do esquecemento e da extinción.

2 Antonio  foi  nomeado  mestre  interino  na  escola  de  Lougares  en  Mondariz  en  1930, 
lamentablemente ese mesmo ano faleceu e a sua irmá Aurelia aínda que solicita praza de interina na  
provincia de Pontevedra  non hai  constancia  de que obtivese destino nin de que chegase  a exercer  a 
profesión tralo seu matrimonio.





Posteriormente  o destino  lévao  a  exercer  de  mestre  nunha pequena aldea  da 
provincia de Lugo, entre 1923 e 1933 deu clase na escola de Santa Maria de Bendilló 
(Quiroga  -  Lugo),  neste  lugar  coñece  á  súa  futura  muller:  Dª  Pastoriza  Rodriguez 
Gonzalez, coa que contrae matrimonio o 11 de Abril de 1923, neste lugar pasan dez 
anos de vida tranquila onde verán a luz os fillos máis maiores do matrimonio, pero a 
traxectoria profesional deste mestre levárao de novo en 1933 a Pontevedra, en concreto 
a San Xulián de Marin, onde obterá o título de Mestre Nacional ocupando o Nº 17419 
do Escalafón do Maxisterio.

Neste ano no que Agustín Couto Mallén regresa a Pontevedra chega o seu fin o 
primeiro  bienio  da  Segunda  Republica,  caracterizado  polas  numerosas  reformas 
acometidas e pola modernización económico-social do pais, no que o ensino se refire, o 
goberno  crea  un  novo  plan  profesional  para  mellora-la  formación  do  profesorado, 
créanse máis  escolas,  auméntanse  os soldos dos mestres,  xorden os sindicatos,  nace 
unha  nova  inspección  educativa  e  créanse  as  misións  pedagóxicas  e  as  bibliotecas 
escolares3.

En febreiro de 1936 prodúcense novamente eleccións que teñen como resultado 
a  vitoria  da  Fronte  Popular  da  cal  formaban  parte  en  Galicia  entre  outros,  Unión 
Republicana  e  o  partido  Galeguista;  pouco  despois  o  17  de  xullo  prodúcese  a 
sublevación militar contra a República, en Galicia os sucesos acontecen rapidamente, 
cae  a  Coruña do lado nacional  e  seguidamente  van caendo o  resto  das  cidades,  en 
Pontevedra  deteñen  a  tódolos  que  representan  o  goberno  electo  e  desátase  unha 
persecución e represión terrorífica.

Como consecuencia os falanxistas preséntanse unha noite ás tres da madrugada 
na casa-escola de San Xulián de Marin, tiran a porta abaixo e entran cos seus fusiles; na 
planta baixa queda agardando o xefe da cuadrilla e o resto ascende ata o primeiro andar 
onde se atopa Agustín Couto Mallén, a súa esposa e fillos, revolven todo entre os choros 
dos cativos e acusan o mestre de facer acenos pola fiestra aos escapados e recoméndalle 
non abri-las fiestras porque a casa esta rodeada e as veces escápanse as balas; tardan 
tanto en baixar que o xefe sobe, e por fortuna para o noso protagonista é alguén que o 
coñece e dille aos demais que se confundiron de persoa, márchanse e esa persoa que 
manda  a  patrulla  ponse  en  contacto  coa  a  familia  do  mestre  e  recoméndalles  que 
Agustín Couto Mallén desapareza porque van a por él e se o atopan mátano.

Así o protagonista desta historia vese obrigado a fuxir e a esconderse, refúxiase 
en Vigo na casa da súa irmá Mariña e a súa familia fai corre-la voz de que o mestre 
marchou cara á Arxentina xunto coa súa irmá Maria que xa facia tempo que emigrara a 
ese pais; a súa muller e os seus fillos regresan a Bendilló (Quiroga-Lugo) de onde ela e 
orixinaria.

O proceso depurador comeza a súa andaina, o 30 de Agosto de 1936 Agustín 
Couto Mallén é suspendido de emprego e soldo polo Boletín Oficial de 1 de Setembro 
de 1936, así iniciase o expediente de depuración4, que abarcará dende 1936 ata 1965, 
este expediente que hoxe en día se atopa no Arquivo Xeral da Administración Civil do 

3 As eleccións dese ano, 1933, van transformar este horizonte, ábrese un novo período coñecido 
como o bienio negro no que a inestabilidade e o retroceso nas reformas emprendidas é a caracteristica  
máis notábel, prodúcese a Revolución de Outubro de 1934 que tivo que ser sofocada polo exercito e onde 
a prensa conservadora acusa os mestres e mestras asturianos de instiga-la revolución.

4 MINISTERIO  DE  CULTURA.  Arquivo  Xeral  da  Administración,  IDD(05)001.030 
Expedientes de depuración de mestres nacionais, Caja 32/12882, Exp. 329-1



Estado, esta composto por cincuenta documentos, que se poden dividir en dous grandes 
bloques:

1º.- Os documentos que serviron para quitarlle a escola.(1/21 Documentos)
2º.- Os documentos que serviron para devolverlle a escola.(21/64 Documentos)

Analizaremos  en  primeiro  lugar  o  bloque  de  documentos  que  serviron  para 
quitarlle a escola o noso mestre.

As  fontes  consultadas  sinalan  que  o  proceso  depurador  seguiu  unhas  pautas 
similares para todolos afectados que consistirian en:

1.- Separación do servizo da totalidade do persoal do maxisterio.
2.- Apertura de expediente: con interrogatorio e informes preceptivos.
3.- Prego de cargos.
4.- Escrito de descargo.
5.- Proposta de resolución.
6.- Resolución.

No  caso  que  nos  ocupa,  atopamos  efectivamente  unha  serie  de  informes 
preceptivos das autoridades competentes, estes son:

 Informe preceptivo da Inspección do Ensino de Pontevedra. Agosto de 
1936.

 Informe preceptivo  do párroco de San Xulián  de Marin.  José  Grande 
Mayon. Novembro de 1936.

 Informe  preceptivo  da  Garda  Civil,  brigada  Francisco  Portillo  Lara. 
Xaneiro de 1937.

 Informe  preceptivo  do  Alcalde  e  delegado  de  orde  público  de 
Pontevedra. Xaneiro de 1937.

 Informe  preceptivo  do  párroco  e  un  fregués,  Jose  Grande  Mayon  e 
Eduardo Loureiro Soto. Febreiro de 1937.

Tamén figuran neste primeiro bloque de documentos, o escrito de dirixe Agustín 
Couto Mallén o reitor da Universidade de Santiago de Compostela onde solicita ser 
reposto  no  cargo,  de  data  22  de  Outubro  de  1936,  trala  inclusión  do seu  nome na 
relación de mestres da provincia de Pontevedra suspendidos de emprego e soldo por 
orde do Gobernador Civil de 31 de Agosto de 1936.

Os  cargos  que  veñen  figurando  nos  informes  preceptivos  son  demoledores, 
segundo  Francisco  Morente  Valero5 as  acusacións  máis  frecuentes  que  se  veñen 
observando nos expedientes por él estudados adoitan ser, por orde de gravidade: cargos 
políticos  (ideoloxía de esquerdas, militancia  en organizacións republicanas,  actitudes 
contrarias á causa nacional), cargos relixiosos (non asistencia os actos de culto), cargos 
de  moralidade  e  vida  privada  (alcoholismo),  e  por  último  cargos  profesionais 
(absentismo,  ...)  No caso que nos ocupa podemos atopar acusacións  dos catro tipos 
vistos anteriormente, no prego de cargos que lle foi remitido ao mestre figuran cargos 
políticos,  relixiosos,  morais  e  profesionais.  As  acusacións  que  vertian  os  informes 
preceptivos sobre Agustín Couto Mallén  e que se recollen no prego de cargos son:

5 Francisco Morente Valero, La escuela y el estado nuevo: la depuración del magisterio español  
(1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997



• Exaltado marxista e elemento perturbador.
• Anticatólico e anticlerical.
• Se embriaga con frecuencia.
• Ensina os nenos a internacional e é perturbador e disolvente.

No segundo informe preliminar o cura párroco de San Xulián de Marin acúsao 
de non ir a misa nin para bautizar a un dos seus fillos, aínda que tamén dí que non figura 
en política, pola súa banda o informe preliminar da Garda Civil dí que a súa conduta 
privada e boa pero que se embriaga con frecuencia e é de ideoloxia extremista porque 
ensina aos nenos o “igno”6 comunista.  Pero o informe máis duro é o que redacta  o 
alcalde de San Xulián de Marin onde acusa a Agustín Couto Mallén de ter unha actitude 
activa e perturbadora a favor da Fronte Popular e non só antes senón tamén logo da 
Revolución de Outubro. Esto era especialmente grave, pero engade ademáis que é ateo, 
que se embriaga con frecuencia e de novo que ensina aos nenos a canta-la Internacional, 
que é perturbador e disolvente.

En fin  con semellantes  informes  preceptivos  e  coa  Comisión  Depuradora  de 
Pontevedra  avaliándoos7 dificilmente  o  noso  mestre  podía  librarse  da  sanción. 
Curiosamente entre as acusacións non figura en ningún momento a suposta militancia 
de Agustin Couto Mallén o partido Unión Republicana,  digo suposta porque un dos 
apelidos non parece estar correctamente escrito na listaxe de afiliados o que dá lugar á 
confusión, en lugar de figurar “Mallén” figura “Mayan”, pero é máis que probábel a súa 
militancia  posto  que  era  cuñado  e  sobriño  de  dous  militantes  destacados  de  Unión 
Repúblicana.

O  seu  tío,  Ildefonso  Mallén  Entenza,  figura  na  Xunta  Directiva  de  Unión 
Repúblicana elixida na sesión do 16 de Xaneiro de 1936, segundo consta nas actas da 
devandita  sesión recollidas  no libro de Gonzalo Adrio Barreiro8,  mentres  que o seu 
cuñado  Celestino  Poza  Pastrana,  casado  en  primeiras  nupcias  con  Aurelia  Couto 
Mallén,  a  irmá  do  noso  protagonista,  tamén  era  un  destacado  membro  de  Unión 
Repúblicana xunto co seu pai Celestino Poza Cobas9.

Polo tanto, parecenos moi probábel a militancia de Agustín Couto Mallén en 
Unión Repúblicana, aínda que non parece que participe activamente en política. A pesar 
de todo tivese ou non unha postura activa o certo é que “no solo la existencia de dudas  
sobre la conducta del expedientado era suficiente para la imposición de algún tipo de  
sanción,  tambien  el  pertenecer  a  una  familia  poco  recomendable  podia  acabar  
suponiendo un castigo”10.

6 Literalmente no informe preliminar en vez de poñer “himno” figura a palabra “igno” ...

7 A Comisión Depuradora de Pontevedra é, segundo Francisco Morente Valero, a máis rigurosa 
das catorce comisións depuradoras que estudia no seu libro sobre a depuración do maxisterio nacional.

8 Gonzalo Adrio Barreiro,  Sin odio,sin rencor, pero el recuerdo vivo, Sada, Edicios do Castro, 
2004, p.66.

9 Os  Poza  foron  unha  familia  moi  querida  en  Pontevedra,  de  tradición  repúblicana  e 
librepensadora que foi duramente represaliada, Celestino, seu pai e seu irmán Luis, todos eles médicos,  
estiveron  presos  na  Illa  de  San  Simón largo  tempo,  por  desgracia  Luis  é  fusilado  con  outros  doce 
pontevedreses o 12 de Novembro de 1936 pola súa pertenza o partido galeguista. Celestino e seu pai son 
torturados e sometidos a consello de guerra pola súa pertenza a Unión Repúblicana, non son condenados 
a morte, Celestino hijo e absolto e seu pai condeado a cadea perpetua.

10 Francisco Morente Valero, op. cit., p. 333.



Seguindo coa análise  do expediente  de depuración atopámonos  co escrito  de 
descargo, datado o 16 de Abril de 1937 e que é quizais o documento que máis custe de 
analizar  debido  á  carga  sentimental  que  ten,  nel  Agustín  Couto  Mallén  inténtase 
defender das acusacións que se lle imputan.

Dá a impresión trala súa lectura que o mestre tiña claro que a súa sorte xa estaba 
decidida  de antemán,  fai  referencia  no seu escrito  a  un principio  xurídico  que rexe 
dende  o  principio  dos  tempos  “alegata  quia  probata”,  ao  longo  da  historia  da 
humanidade  o  que acusa  ten  que  proba-lo  que  alega,  neste  caso pódese  acusar  sen 
probas e é o mestre o que debe proba-la súa inocencia, é o mundo ao revés ou o que 
cualifica Serrano Suñer de “xustiza ao revés”11,  fala o noso mestre da falsedade das 
acusacións e da ineficacia das súas posibles probas para desmentir os cargos que se lle 
imputan e comete o erro de dicir que no réxime pasado estaba prohibida a relixión en 
clase e por iso non a ensinaba na escola, e é que segundo Francisco Morente Valero12 as 
comisións  depuradoras  vían  con  malos  ollos  facer  referencia  ao  caracter  legal  das 
actividades  que agora eran obxecto  de persecución,  errado ou non o caso é  que un 
escrito de descargo sen documentación adxunta que avaliase ao mestre era pouco menos 
que unha aceptación das acusacións e ese é precisamente o caso que nos ocupa, no seu 
descargo Agustín Couto Mallén non presentou ningún documento de aval polo que a 
resolución do seu expediente dificilmente podía ser positiva.

Así  chegamos  o  ecuador  da  documentación  que  compón  o  expediente  de 
depuración do noso protagonista onde nos atopamos diversos documentos da Comisión 
Depuradora de Pontevedra e da Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de 
Depuración  onde se  aproba a  sanción definitiva  que  non é  outra  que:  “Separacion  
Definitiva del Servicio y Baja en el Escalafón Respectivo”, con selo de conforme de 
data 29 de xuño de 1941, polo que Agustín Couto Mallén é separado do servizo por 
Orde Ministerial de 31 de Outubro de 1941, publicada no Boletín Oficial da provincia 
de Pontevedra de 17 de Xaneiro de 1942.

Son estes  cinco  anos,  entre  1936 e  1941,  os  máis  difíciles  na  vida  do  noso 
protagonista, separado da súa esposa e fillos, eles en Lugo e él en Vigo escondido na 
casa da súa irmá Mariña. Grazas a ela e á complicidade de tódolos que os rodeaban 
sobrevive o mestre fabricando pinzas para o pelo e agullas de calcetar para poder sacar 
uns duros que mandarlles aos seus fillos. Segundo relátanos a súa familia neste período 
de  peche  houbo un momento  de moita  tensión no que a  punto están  de  localiza-lo 
paradoiro de Agustín Couto Mallén, e é que comete a imprudencia de sair a pasear pola 
rúa do Principe en Vigo acompañado dun cura cuñado da súa irmá con tan mala fortuna 
que son vistos por un falanxista que ía no coche co seu chofer, é precisamente o chofer 
o que desmente ao seu xefe que sexa o mestre en cuestión e o que avisa á familia de que 
os viron para que teñan coidado.

O tempo pasa e a represión reláxase, o noso mestre decide saír do seu acocho en 
Vigo e ir coa súa esposa e fillos a Bendilló, a pequena aldea da provincia de Lugo de 
onde é orixinaria a muller, alí segundo relátannos os seus familiares, gañase a vida nun 
primeiro intre fabricando pinzas e agullas coma en Vigo, aínda que pronto atopa traballo 
nas  minas  de  Casaio  (Valdeorras  -  Ourense)  extraendo  Wolframio13,  este  emprego 
dúralle dous anos, despois empregase como carpinteiro na construcción de presas que 

11 Sara  Ramos  Zamora,”Control  y  represión.  Estudio  comparado  de  los  resultados  de  la 
depuración  del  magisterio  primario en España”,  in Revista Complutense  de Educación,  Vol.17,  Nº 1 
(2006), p.170.

12 Francisco Morente Valero, op. cit., p. 290.



entón viña realizando o réxime; traballou durante anos no Salto de San Clodio, logo na 
central  de Portonovo e en  San Estaban do Sil;  contratado  primeiro  por  Dragados  e 
Construccións e despois por Endesa14.

Tamén ten un pequeno obradoiro de carpinteria na súa casa de Bendilló onde 
fabrica mobles, portas, arranxa culatas de escopetas, en fin desempeña diversas tarefas 
como carpinteiro e vai gañandose a vida do mellor xeito posible, pero durante todo este 
tempo Agustín Couto Mallén non esquece a súa vocación de ensinar na escola e solicita 
a revisión do seu expediente de depuración.

A revisión do seu expediente de depuración xenera a documentación que forma 
o segundo bloque de documentos que como diciamos ao comezo deste artigo, serven 
para devolverlle a escola e que imos a analizar de seguido.

En Xaneiro de 1952 Agustín Couto Mallén remite un escrito ao Ministerio de 
Educación Nacional a través da delegación administrativa de Ensino Primario de Lugo, 
no que solicita a revisión do seu expediente e achega documentos que avalan a súa boa 
conduta política e social.

Esta  primeira  solicitude  non parece ter  moito éxito  posto que a continuación 
atopamos unha nova solicitude de revisión de data 16 de Novembro de 1956 que achega 
ademáis dos avais anteriores outros novos, en total presenta os seguintes documentos 
que avalan a súa boa conduta:

- Certificado  do  sarxento  da  Garda  Civil  de  Quiroga,  José  Fernández 
Pacios.

- Certificado de D. Antonio González Regueiro, alcalde de Quiroga.
- Certificado de penados e rebeldes.
- Folla de servizos.
- Certificado de D. Maximiliano Terrón y Terrón, cura párroco de Bendilló 

(Quiroga - Lugo).
- Certificado de D. Francisco Pérez Crespo, alcalde do concello de Marin.

É esta solicitude  a que desencadea por fin  a revisión do expediente do noso 
protagonista, axuda o feito de que as circunstancias xa non son as que eran, agora a 
coxuntura  internacional  propicia  unha  suavización  da  represión  en  tódolos  ordes, 
ademáis a necesidade de persoal preparado para exerce-la profesión de mestre tamén era 
moi  grande,  todo  empuxa  a  que  o  Xulgado Superior  de  Revisións  teña  en  conta  a 
petición de Agustín Couto Mallén e iníciase o proceso de revisión.

Neste proceso o Xulgado vai solicitar novos informes ás seguintes autoridades: 

 Alcalde, Falanxe, Garda Civil e párroco de Marin.
 Presidente do Tribunal Especial para a Represión da Masonería.
 Inspector-xefe do Ensino Primario de Pontevedra.

13 As minas de Casiao situanse na comarca de Valdeorras (Ourense), foron explotadas entre 1937 
e 1945 polos nazis, nelas extraiase Wolframio, mineral  moi escaso e con moitos usos, que durante a  
Segunda Guerra Mundial utilizouse para os blindaxes, sobre todo dos proxectiles; ademais de obreiros 
nas minas traballaron presos republicanos redimindo as súas condenas.

14 A construcción dos saltos do Sil entre 1945 e 1960 foi unha gran obra Civil que deu traballo 
nos dificiles anos da postguerra a moitos paisanos, labregos na súa maioria, sen cualificación, que en sete  
anos  lograron  levantar  cinco  presas  que  hoxe  en  día  seguen  producindo  un  importante  volume  de 
electricidad.



 Gobernador Civil de Pontevedra.

Tódolos informes son agora positivos e falan da boa conduta político e social do 
mestre salvo dous: o informe do Goberno Civil e o da Inspección do Ensino.

No primeiro recóllese a pertenza,  co Nº 260 dun tal Agustín Couto Mayan a 
Unión Republicana aínda que sen constancia de participación en actividades política, 
tamén se di que o 15 de Abril de 1943 participábase á comisaria de ser sobreseído e 
absolto Agustín Couto Mallén dun expediente de responsabilidades políticas tramitado 
pola Audiencia Provincial de Pontevedra15. O informe da Inspección do Ensino pola súa 
banda  di  que  nos  seus  arquivos  só  atópanse  os  antecedentes  que  deron  lugar  ao 
expediente  de  depuración,  isto  é  que  Agustín  Couto  Mallén  pertenecía  a  Unión 
Republicana co número de afiliado 260.

De todo o visto ata agora parece ser que confusión de apelidos ou non, o certo é 
que se considera ao noso mestre militante de Unión Republicana, e esa militancia é o 
que dá lugar ao seu expediente de depuración.

A pesar destes informes en principio non excesivamente favorables, en 1957 o 
Xuiz  do  Xulgado  Superior  de  Revisións  di  que  os  primitivos  cargos  quedan 
desvirtuados ante os novos elementos de xuízo e que dado que o interesado leva moitos 
anos  separado  do  servizo  e  que  xa  ten  60  anos,  propón  a  súa  rehabilitación  coas 
sancións adecuadas; isto é: tres anos de traslado fóra da provincia e inhabilitación para 
cargos directivos e de confianza.

Para rematar engadir que existe outra carta no expediente, remitida polo noso 
protagonista  ao Ministerio  de Educación Nacional,  na  que solicita  se  lle  abonen os 
salarios deixados de percibir durante o período de sanción unha vez recuperado o seu 
posto.

Nesta carta fala libremente do que él considera o motivo da súa separación do 
servizo, polo que non podemos deixar de comentalo. Agustín Couto Mallén di que o 
que motiva a súa depuración é unha falsa denuncia formulada polo propietario da casa-
escola  de  San  Xulián  de  Marin  co  que  tiña  diferenzas  por  mor  dunhas  obras  no 
devandito edificio, segundo o propio mestre “tal denuncia motivó que el dicente fuera  
separado de la carrera y postergado en tal  forma, hasta que, previo expediente de  
depuración,  fue  repuesto  y  reintegrado  al  servicio  por  Órden  Ministerial  de  3  de  
Diciembre  de  1958,  reparándose  así,  en  parte,  los  perjuicios  irrogados  al  dicente  
durante tan largo lapso de tiempo – más de 22 años- que tuvo que dedicarse a los más  
variados oficios para poder subvenir honradamente a las indispensables necesidades  
de su numerosa familia. La Hermida. Monforte de Lemos. 18 de Marzo de 1965.”

Analizado o expediente de depuración o completo parece claro que o que da 
lugar a sanción sufrida polo noso mestre é a súa pertenza a Unión Republicana, se na 
orixe houbo o non denuncia dunha persoa particular, non temos probas, este caso pode 
ser como o doutros moitos represaliados polo réxime de Franco, que sofren segundo 
Gonzalo Amoedo e Roberto Gil unha especie de síndrome de Estocolmo “ ... preferiron 
crer cegamente na maldade dun home ... que pensar, máis ben razoar, na existencia

15  MINISTERIO DE CULTURA. Arquivo Xeral da Administración , op. cit., p.52



Resolución do Xulgado Superior de Revisións polo que Agustín Couto Mallén é 
reposto  no  seu  cargo.  (MINISTERIO  DE  CULTURA,  Arquivo  Xeral  da 
Administración, op. cit., p.60 )



dunha crueldade implícita a un sistema que mataba os que deberan ser os seus ciudadáns 
de maneira sistemática e perversa”16 

Agustín Couto Mallén non regresou a vivir nunca a Pontevedra, faleceu en 1972, 
á idade de 75 anos na pequena aldea de Bendilló (Quiroga - Lugo), na súa lápida do 
cemiterio parroquial pode lerse “Mestre Nacional”. 
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16 Gonzalo Amoedo López y Roberto Gil Moure, Episodios de terror durante a Guerra Civil na  
provincia de Pontevedra. A illa de San Simón, Vigo, Edicións Xerais, 2006, p. 19.



 

 

 


