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António González e Amparo Fiuza coidaron á muller de Blanco Torres nos seus últimos anos 

'Xúlia repetia que algun dia 
v~rian á Peroxa a perguntar por Roberto' 

Da casa de Xúlia Sánchez No
voa en ·Amido, lugar da Pero
xa, levaron unh a noite de 
1936 a Roberto Blanco To
rres. Xúlia viulle a cara aos 
que conducian ao seu home 
a unha viaxe sen retorno. O 
seu corpo apareceria o 4 de 
Outubro na parróquia de San 
Fiz de Galez, en Entrimo. 
Desde entón, ela gardou aga
ri mosa os obxectos perso
nais e o arquivo de prensa de 
Roberto e, antes da sua mor
te no 1966, deixou dito a An
tónio González e Amparo Fiu
za, o casal que a coidaba: 
"Non tiredes nada, algun dia 
virán á Peroxa a interesarse 
por R?berto Blanco Torres". 

Asi foi. Cándo neste ano que se 
comemora a figura do xornalista 
asasinado no golpe militar apa
receron na Peroxa várias perso
as perguntando por Blanco To
rres nen António nen Amparo 
se sorprenderon. Antes ben, es
taban a agardar o dia no que se 
comprira o vaticíhio de Xúlia. 
Xenerosos abriron o faiado da 
sua casq para mostrar a Marcos 
Seixo e Belén Pazos a docu
mentación que atesouraban . 
"Colleron todo con moito agari
mo, coma se fosen cousas sa
gradas, e crimos que aindq. que 
non poideran darlle de novo a 
vida si eran as persoas indica
das para 'despertar a sua me
mória" comenta António Gonzá-
1 e z. Levaban máis de t rinta 
anos, desde a morte de Xúlia, 
agaraando o momento de de
sempoar os papeis, convertidos 
en albaceas de Blanco Torres. 

Xúlia non esqueceu nunca o dia 
no que levaron a Roberto da ca
sa. Chegaron á noite e collérono 
xunto cun home que traballaba 
as suas terras, ao que soltaron 
pouco despois en Coles . De 
cando en vez atopaba na Pero
xa aquelas .mesmas caras im-

. presas a lume na sua memória. 
A visión era insoportábel e foi a 
razón para que apenas saira de 
Amido. Un dia apareceu pola 
Peroxa un sevillano que se liou 
cun deles a garrotazos ao se 
enteirar da sua participación no 
asasinato. En Amido non enten
deron a que viña a ira daquel 

· descoñecido, pero abofé que 
ninguén se lamentou de que al
guén se atrevera cun dos asasi
nos de Blanco Torres. Tamén 
deixou Xúlia de ir a misa. Católi
ca practicante até entón nunca 
perdoou a complicidade do clero 
co golpe militar. 

Os anos que seguiron ao asasi
nato de Roberto Blanco non fo
ron doados para Xúlia. Até só 
seis meses antes da sua morte, 
trinta anos despois, non recibiu 
ningun tipo de paga. Viviu da 
pensión da sua irmá e do pouco 
que daba o cultivo das terras. 

António Goíuálex e Amparo Fiu:z:a gardaron na Peroxa a memória de Blanco Torres. Abaixo, retnJto de Xúlia Sánchei:. X.E. ACUÑA 

Cando quedou soa pediulle a 
António e Amparo -daquela un 
matrimónio novo- que se fixeran 
cargo das suas propriedades e a 
coidaran até a morte. Eles acei
taron, Xúlia tora sempre benque
rida polos rapaces da aldea. 

Multá pola militáncia 
de ·Roberto morto 

Catro anos despois de que Ro
berto tora asasinado, Xúlia reci
biu unha notificación xudicial na 
que lle demandaban mil pesetas 
de multa en calidade de herdeira 
de Blanco Torres. O documento 
que António mostra asombra po
la sua crueza. A senténcia culpa 
ao xornalista de estar afiliado ao 
Partido Izquierda Republicana e 
ser membro do Comité El.ectoral 
Provincial da Frente Popu lar. 
"lmpoñemos como sanción o pa
go de mil pesetas que teránque 
facerse efectivas con cargo 'ao 
seu caudal hereditário" recolle o 
texto do tribunal ; despois de re
coñecer que o inculpado xa non 
podía ser encarcelado nen asu
mir o pago da multa. Matárano 
catro anos antes. 

As lembranzas amoréanse na 
memória dos dous viciños da 
Peroxa. Amparo lembra cando 
Xúlia e a sua irmá poñian á bei
ra da casa un papel con sucre 
para os cativos de Amido. Polas 
tardes, ás sete horas e case de 
forma regulada, ensinaban a ler 
con lus de gas. "Poñianos clase 
e moitos tomos os que aprende
mos as ·letras con dona Xúlia" 
recorda Amparo. Xúlia lia moitos 
xornais e revistas, enviados polo 
seu irmá Emílio que traballaba 
en Correos, prensa~que logo pa
saba polas casas dé Amido. 

aparéceselle ainda a imaxe de 
Roberto Blanco Torres na Pero
xa. "Tiña poucos anos daquela 
pero teño a visión dun home que 
ia sempre cunha libreta e unha 
pluma. Escribia moito debaixo 
duns castiñeiros que hai ao pé 
da casa. Era respectado por to
dos, sabíamos que era unha per
soa de peso e meu pai dicia 
sempre que defendía unha boa 
causa. Gostáballe a política lim
pa" comenta. Esa mesma idea 
imprimiu Xúlia nos seus viciños, 
todos sabian que o de Blanco 
Torres era un crime contra a li
berdade, inxusto e aborrecíbel. 

Cando construiron o coléxio pú
blico da Peroxa, António deixou 
cair que ben podia levar o no
me do xornalista. Os mestres 
apenas o coñecian e foi el mes
mo quen explicou a sua impor
táncia e a relación co concello. 
A iniciativa prendeu e foi asi na 
Peroxa onde recibiu a primeira 
homenaxe, ben anos despois 
da morte e cando ainda o es-

Apurando a memória, ·a António - --

quecemento pesaba sobre a 
sua figura. "Era moi boa per
soa, todo o povo sabia que era 
importante e talaba ben del" 
afirma convencido António que 
só ten boas palabras para Ro
berto e Xúlia, á que considera
ba case unha nai. 

"Intentaba abrir os olios á xente 
cando outros querian pechar
llos, gustáballe moito a verda
de" di , como a maneira máis 
acaida de definir ao xornalista. 

Acalar a coitelo as casas 
de Cuntis e a Peroxa 

Na Peroxa non houbo funeral 
por Roberto Blanco Torres, co
mo tampouco o haberia en Cun
tis, a sua vila natal e onde mo
raba boa parte da sua família. 
Lembrouno o seu sobriño Mário 
Blanco a pouco de qüe a Aca
démia decidise que este ano se 
habia de lembrar a sua figura 
para o Dia das Letras Galegas. 
Lembra viva a memória do dia 
que o mataron e a viaxe en taxi 
na madrugada para comunicar
llo a Xermán, crego en Lores e 
irmá de Roberto. Xermán visitá
rao na cadea en Ourense e 
contaxiaralle a sua tranquilida
de. Pasara todo o verán na Pe
roxa e era "moi optimista dixera 
que nunca fixera nada malo e 
entendia que nada podia pasar
lle". Trabucábase, os promoto
res do golpe militar atoparon ra
zóns abondo para matalo como 
para enterrar a sua memória. 
"Tanto non se podia falar del 
que na casa pensamos facer un 
funeral pola moite e decidiuse, 
que non era comenente porque 
era significarse como roxo" afir-

. ma Mário, que hai pouco viaxou 
á Peroxa, para compartir a me
mória con António e Amparo.• 

Manual 
\ 

do candidato 
XosÉ RAMóN PousA 

Despóis de dúas décadas de 
emocracia formal , a 

política semella ser unha 
mercaduría máis. E como tal 
mercaduría o político ten que 
aparecer ante o público consu
midor co seu mellor envoltorio. 
Co empaque atractivo para un
ha masa de electores que non 
valora tanto a ideoloxía como a 
sensación de simpatía-antipatía 
que produce o candidato. A súa 
voz, os seus xestos, a súa imaxe 
estáse a converter no factor de
cisivo do triunfo, a non ser que 
o candidato faga gala doutra 
caste de recursos e bote man de 
factores máis directos para éon
dicionar o voto dos elctores. Re
firome ós resortes · do caciquis
mo, ten presentes na historia 
pasada e presente da nosa terra. 

Parece que o voto condicionado 
está en franco retroceso e que os 
tradicionais beneficiarios desta 
práctica secular optan pola vía 
da modernización. Non ahonda 
con ter a súa disposición o siste
ma de medios de comunicación. 
As veces a predisposición edito
rial dun xomal, dunha televisión 
ou dunha cadea de radio non re
sulta suficiente. As cámaras son 
moi traidoras e, mesmo os micró
fonos, non perdoan determina
dos comportamenros. A mala 
imaxe dun político pode arruinar 
cai:ro anos de prebendas. 

Neste contexto, fruto da preocu
pación fruto da preocupación 
por gañar as eleccións, enténde
se que o propio presidente da 
Xunta presenrase o pasado mar
tes, na sede do Clube lntema
cional de Prensa o ''Manual del 
Candidato". Un libro de conse
llos sesudamente elaborado por 
José Luís Sanchís e Carlos Ma
gaña, supoñemos, -dada a signi
ficación do presentador-, para 
os miles de candidatos do Parti
do Popular que optan as elec
cións rnunicipais de dentro dun
has semanas. 

"Cualquier candidato y equipo 
electoral encontrará en este li
bro todo aquello que debe tener 
en cuenta en una campaña elec
toral, desde sus prolegómenos 
hasta la noche de los escrutinio : 
principios fundamentales, re
ferencias obligadas, cualidade 
necesarias para ser polrtico ( ... ) y 
armamentos que debe utilizar en 
la batalla incruenta de la demo
cracia ... " Ainda que queda clara 
a nova estratexia da dereita tra
dicional, a oposición pode que
dar tranqu ila polo momento, 
posto que pouco se pode agardar 
a nivel de asesoría de imaxe dun 
libro que chama a Fraga "presi
dente de la Junta".+ 

V oLVER AO REGO 

U nha idea básica de eco
nomia: Cos 1 7 mil mi
llón s de dó lares que 

gastan anualmente en ·comida 
para cans e animais domésticos 
os cidadáns de Europa e Esta
dos Unidos, cubriríanse as ne
cesidades básicas anuais de sa
nidade e alimentación no con
xunto dos .países subdesenvol
vidos ( 13 mil millóns de dóla
res) e ainda sobrarian catro mil 
millóns. (Dados da ONU).+ 


