
DOUS PIXÍS LIBERANDO PARÍS 
A piques de rematar a Guerra Civil Española todos os republicanos prepararon a súa fuxida, igual que a 

armada republicana con base en Cartaxena. Ante a inminente entrada das tropas vencedoras, dous homes de Cariño 
non viron outra posibilidade para fuxir do copo de Alacante que botarse ao mar nun bote de sete metros de eslora para 
salvar a vida pois sendo alistados cos nacionais desertaron pasando ao exército roxo na primeira oportunidade. Antes 
aprovisionaron cun saco de laranxas, varios bolos de pan e un porrón con auga. En trece días de remo interminable 
rumbo ao sur fixeron unha viaxe entre Guardamar del Segura (Alacante) e Beni Saf (sudoeste de Orán) a onde 
arribaron tras loitar contra a corrente do Estreito que os levaba cara a Melilla ou Marrocos español onde caerían nas 
mans dos seus vencedores. Duascentas millas nas mans calosas feitas en once anos de innumerables esforzos nos 
traiñóns pesqueiros de Cariño. Eles eran Xosé Yáñez “O Garepo” e Ánxo Rodríguez Leira “San Roque”, de 
vintecatro anos. No campo de concentración de Camp Suzzoni, norte de Alxeria, coincidiron cos irmáns Pita Armada 
de Cariño, que tamén fuxiran na pesqueiro Quirapenas, que outro día relatarei máis polo miúdo. 

Estaba a piques de principiar a 2ª Guerra Mundial. En dúas ocasións o Garepo e San Roque tentaron en 
dúas ocasións fuxir polo deserto sendo capturados. A única posibilidade de fuxir a un forte castigo foi alistándose na 
lexión estranxeira. San Roque muda o seu nome en Anxo Cariño López e o Garepo en Antonio Cariño. Ao crearse en 
1942 no Chad o Corps Franc d’Afrique, víronse na 9ª Compañía da Marcha do Chad  “A Nove” ou “A Española” 
baixo mando do capitán Raymond Dronne, integrada na División Blindada do xeneral Leclerc, ás ordes directas do 
tenente valenciano Amado Granell. 

Na derradeira acción africana arrebatan Bizerta ao África Korps de Rommel. En Marrocos son provistos 
con material americano, tanques Sherman M4, jeeps, carros Stuart M3, half-tracks (semi eirugas) antes do traslado á 
Grande Bretaña no buque británico HMS Franconia. Aos vinte días do desembarco de Normandía, foron 
desembarcados na praia Utah, integrados no III exército do xeneral Patton, combaten contra as divisións Waffen-SS 
Leibstandarte Adolf Hitler e Das Reich, as 9ª e 16ª Divisións Panzer e a 3ª División Fallschirmjäger de paracaidistas 
tras pasar por Rennes, Mans ou Alençon. Combaten rexamente facendo retroceder continuamente aos alemáns, 
abrindo brecha ás tropas norteamericanas. O 12 de agosto Patton fica abraiado cando os españois da “Nove” 
(republicanos do Poum, anarquistas, comunistas) capturan cento trinta alemáns en Eccouché. O pixín San Roque facía 
diabruras cun canón anti-carro, facendo saltar polos aires cinco tanques alemáns. Os españois bateron unha marca ao 
avanzar douscentos quilómetros nun só día. A once quilómetros ao Sur de París, en Antony, coñecían ao reporteiro de 
guerra Ernest Hemingway e ao fotógrafo Cappa, preparados para o grande acontecemento que estaba a caer.  

Xa ás portas de París, cando se concentraban as forzas para tomar París, Dronne decidiu pola súa conta 
entrar na cidade pola Port d’Italie o 24 de agosto de 1944 antes que o fixesen os ianquis, mais aquel batallón francés 
en realidade era a “Nove”, os españois mandados polo tenente Amado Granell e coa axuda da Guía da Michelín 
dirixíronse a Hôtel de Ville. Isto podemos ler no libro de Rafael Torres “El hombre que liberó París”(Ediciones 
Temas de hoy, 2007). Os halfs-tracks ían rotulados con nomes ben significativos: Madrid, Guadalajara, Teruel, 
Belchite, Brunete, Ebro, Don Quijote, España Cañí, Los Cosacos ou Guernica, e arborando bandeiras da república 
española. Os liberadores da cidade recibiron os bicos das demoiselles parisienses baixo o canto eufórico da 
Marsellesa entoado polo pobo saído á rúa e as campás de Nôtre Dame tocando a rebato. Tras renderse os alemáns 
entraron as restantes forzas desfilando para a Historia con Patton, De Gaulle e Montgomery. Os franceses ocuparanse 
en retocar os documentos gráficos para falsificar a historia, facer desaparecer das fotografías aqueles nomes de 
Belchite ou Brunete para que o mundo non vira que os verdadeiros liberadores da cidade eran os republicanos 
españois, homes sen patria que perderan a súa guerra.  

Logo proseguiu o avance cara Alemaña. Antes de cruzar o Mosela capturan trescentos inimigos en Andelot. 
Os españois facían “trapicheo” cos ianquis que querían fachendear de historial, trocando prisioneiros alemáns por 
tabaco, whisky ou comida. Por vinte soldados alemáns unha metralleta, por cinco por vinte litros de gasolina, por tres 
oficiais do Estado Maior unha moto ou un cocho. Catro españois, entre os que estaba o mariñeiro cariñés San Roque, 
foron chamados a Nancy para ser condecorados por De Gaulle coa Cruz de Guerra con palma e estrela de bronce. O 
parte oficial rezaba: “Excelente tirador de canón anti-carro, posuidor de extraordinarias calidades de sangue fría, 
decisión e perseveranza. Durante tódalas operacións estivo ao pé do seu canón, atento á ocasión de disparar aos 
alemáns. Destruíu cinco vehículos inimigos en vintecatro horas”. O sarxento Garepo morreu en Vacqueville nos 
rexos combates pona liberación de Estrasburgo co que se liberou Francia enteira o 23 de novembro. A causa das 
baixas temperaturas a Nove perdeu medio cento de homes por conxelación. 

Ao quedar decidido que non serían eles os que liberasen Berlín encamiñáronse a Berchtesgaden nos Alpes 
bávaros -o “Niño da Aguia”- onde o Führer tiña a súa residencia de montaña que toman o 5 de maio de 1945. San 
Roque quedouse cun reloxo do dictador, outros apañaron as sabas da súa cama e cada quen o que puido atopar para 
lembranza daqueles esforzos. 

O balance da “Nove” ao fin da guerra era de 35 mortos e 97 feridos. Heroes como San Roque de Cariño 
tiveron que refacer as súas vidas en terra estranxeira instalándose nunha nova patria que ben mereceron, armar novas 
familias e termar da amarga morriña por un pasado perdido. 

Ata agosto de 2004 os republicanos españois da “Nove” da División de Leclerc non foron recoñecidos 
como os verdadeiros liberadores da capital francesa. Desta historia sabe un cacho largo o historiador ferrolán Eliseo 
Fernández. 
 


