
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

 

Un partido nacionalista: o Partido Galeguista 

A finais de 1931, a confluencia de diversas personalidades e grupos galeguistas fundaron en 

Pontevedra o Partido Galeguista; o seu obxectivo básico era a conquista da autonomía para 

Galicia. 

 

Aclaración previa. 

Os grupos políticos representados nesta Asemblea reúnense de agora en adiante baixo a disciplina e 

título de Partido Galeguista e acordan invitar aos demais agrupamentos que coincidan co seu 

programa a facelo. Reclama esta solidariedade o estado actual da política galega e a marcha de 

reconstrución da personalidade da nosa terra. Avala aquela denominación o uso xeral da verba 

"galeguista" no noso pobo para deseñar todas as modalidades de exaltación e defensa da galeguidade. 

(...) 

Declaración de principios: 

Galicia, unidade cultural. Afincamento das características da personalidade galega: lingua, arte, 

espírito. 

Galicia pobo autónomo. Autodeterminación política de Galicia dentro da forma de goberno 

republicana. 

Galicia, comunidade cooperativa. A terra para o traballo; o traballo para a terra. 

Galicia, cédula de universalidade. Anti-imperialismo internacional, pacifismo. 

Programa básico do Partido Galeguista. A Nosa Terra. 1-1-1932 

 

 

A organización do atentado contra Carrero Blanco 

En 1973 Franco nomeou presidente do Goberno ao seu máis fiel colaborador: Luís Carrero 

Blanco, o home da súa máxima confianza que representaba o inmobilismo a todos os niveis, o 

denominado búnker. Pero o novo Goberno presidido por Carrero foi moi breve porque o 20 

de decembro de 1973 falecía vítima dun atentado de ETA (operación ogro) levado a cabo 

polo comando Txikía.  

 

- Como xurdiu a idea de execución de Carrero Blanco? 

- Xabier.  Moi sinxelo. Chegou a noticia á Organización de que Carrero ía todos os días a misa de 

nove aos xesuítas na rúa Serrano (...). Non tiña moita vixilancia (...). Entón foi cando se comeza a 

analizar o asunto: Carrero é o home clave do réxime (...) e, polo tanto, el é a persoa indicada para 

un secuestro, (...) co que se podería conseguir a liberación dos presos. 

- Nun principio pensastes nun secuestro? 

- Xoán. Si. Esa foi a primeira intención da Organización. Ti sabes que desde o Proceso de Burgos a 

Organización propuxérase sacar aos seus militantes dos cárceres. (...) Tiña que ser alguén que 

tivese moito peso dentro do Goberno (...), por iso Carrero era a persoa idónea. (...) 

- Por que lle chamabades Ogro? 

- Xoán. (...) Pola pinta de bruto que tiña, as cellas moi poboadas, pelos por todas  partes, impoñía 

moito. 

- Por que executalo? 

- Xabier. Porque a execución en si tamén tiña un alcance e uns obxectivos políticos clarísimos. (...) 

Carrero simbolizaba mellor que ninguén a figura do "franquismo puro". 

Eva FOREST. Operación Ogro. 1993 
 


