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Juan Penabad Muras,
Alcalde de Ortigueira
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Esta sinxela publicación que recolle a homenaxe que Ortigueira
lle rendiu a José Luis Fernández Pernas, garda civil asasinado por
ETA, é froito do esforzo e tesón dunha persoa que coñece e practica
en primeira persoa o valor da amizade, Xosé María Torres, a quen
felicito por ternos amosado o que significa o auténtico valor da
amizade que perdura no tempo e supera os avatares da vida.
Amigos como el, fan mellor a nosa sociedade, pois non en vano a
amizade é un dos valores nos que se sustenta a construción activa
e participativa da sociedade do benestar, polo que supón de afecto,
comprensión, saber escoitar, saber perdoar e prestar un apoio
incondicional cando este e necesario.
Se como se di, quen ten un amigo ten un tesouro, hoxe Xosé
María, foi quen de compartilo con todos nos, por iso é un honor ter
participado no recordo do José Luis Fernández Pernas da man da
seu amigo e da súa familia; agora José Luis xa nos pertence a todos.
Ese é o sentir desta publicación, dar constancia da xenerosidade e
da forza da amizade, moitas grazas

7

8

Intervención de
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Juan Penabad Muras,
Alcalde de Ortigueira

Vanesa (esquerda) e Verónica (dereita), fillas de José Luis
na presidencia do acto; con elas, Juan Penabad Muras, alcalde de Ortigueira.

Familiares de José Luis Fernández Pernas, Presidente de la
Diputación de A Coruña, Coronel Jefe y Sargento de la Guardia Civil,
compañeros y compañeras de corporación, vecinos y vecinas.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Concello de Ortigueira y
muchas gracias por acompañarnos en este sencillo, pero sentido
homenaje a nuestro vecino asesinado por ETA hace 35 años.
En primer lugar quiero agradezco a Xosé María Torres en
representación de los amigos de infancia de José Luis esta iniciativa
que refleja la fuerza de la amistad. Una iniciativa que acogimos con
interés desde el primer momento.
Permitidme que recordemos juntos nuestra reciente historia,
porque cuando olvidamos la historia volvemos a cometer los
mismos errores. Y digo esto hoy, muy consciente de lo que digo,
dada lo que estamos viviendo en España.
Porque las actuaciones de la banda terrorista ETA estaban
hilvanadas en una política separatista, contra un colectivo de
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Panorámica do Salón de Plenos do Concello de Ortigueira no inicio da homenaxe.

población, al que pretendían expulsar mediante el acoso terrorista
que se plasmó en asesinatos y secuestros. ETA intentó descabezar
al grupo de víctimas, persiguiendo a líderes políticos, económicos,
intelectuales y especialmente a las fuerzas de seguridad.
Pues en sus más de 50 años de actividad, ETA perpetró 2.472
atentados terroristas, con 856 víctimas mortales. De ellas, 352 eran
de la Guardia Civil, 234 de las Fuerzas Armadas, 212 de la Policía
Nacional y 11 de la Ertzaintza.
Hoy estamos aquí para hacer un homenaje a un hombre que fue
asesinado por terrorismo político en el ejercicio de su deber. Un
vecino de Ortigueira que nos representa a todos en nuestro derecho
de vivir como seres libres en una sociedad desarrollada y tolerante,
que tiene la capacidad de resolver sus diferencias en paz y sin
sectarismos.
Por ello quiero trasladar a la familia nuestra gratitud y solidaridad y
un profundo abrazo. Gracias
MINUTO DE SILENCIO
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Xosé Mª Torres Bouza,
farmacéutico e amigo da
infancia de José Luis

Xosé María Torres Bouza comezando a súa internvención.
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Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Antonio Machado
Autoridades,
Alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras.
Coronel Xefe da Comandancia da Garda Civil de A Coruña,
Francisco Javier Jambrina Rodríguez.
Comandante do Posto de Ortigueira, Vicente del Río Álvarez.
Concelleiros desta Corporación municipal .
Membros da Guardia Civil.
Veciños, veciñas, amigas, amigos, querida familia:
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Estamos aquí, como dicía o Alcalde para lembrar, para honrar a
memoria do que foi veciño de Ortigueira, do compañeiro, do amigo
José Luis Fernandez Pernas. José Luis era guardia civil e faleceu
—asasinado— en acto de servizo en 1982, hai 35 anos.
Creo que todos coñecen os versos que lin ao principio, escritos por
Antonio Machado; uns versos moi coñecidos entre outras cousas
porque foron cantados por Joan Manuel Serrat. Falan da vida, da
infancia, sobre a que vou falar agora porque foi nesa época na que
eu coñecín a Pepe Luis, que era como lle chamábamos —ou tamén
Pernas, polo apelido materno— e na que compartimos algunhas
vivencias.
Hai xa algún tempo que varias persoas pensábamos que Ortigueira
debía lembrar, debía facer un acto de recordo, a Pepe Luis. Podo
citar por exemplo a Javier Casanova, tenente de Infantería de
Mariña que fixo diversas pesquisas nun momento en que o acceso
a internet e ás informacións que contén non era tan fácil como
agora; tamén a Mari Carmen Camiña, criada na Casa-cuartel
de Ortigueira e con tantos membros da súa familia no Corpo;
a Armando Beceiro, hoxe garda civil, tamén criado no Cuartel,
que lamenta non poder asistir a este acto, ou a Virtudes Area,
aquí presente, da familia materna de Pepe Luis. Con todos eles
compartin conversas cuxo froito vemos hoxe. Quero citar tamén
a implicación de Vanesa Trevín, membro desta Corporación
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Panorámica xeral do Salón de Plenos.
Nos asentos centrais, os familiares de José Luis.
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municipal, que organizou coa axuda eficaz de funcionarios como
Fran Rivera este sinxelo pero emotivo acto.
Hai tempo dicía, pois xa en novembro de 2011 un artigo aparecido no
semanario La Voz de Ortigueira pedía, suxería, un acto de lembranza
para o noso veciño e amigo, se ben non tivo ningún resultado.
Pero dicía antes que ía falar da infancia. José Luis naceu o 11 de
novembro de 1956 nas Pontes; os seus pais eran María Teresa Basilia
Pernas Baamonde, natural de Cuíña (Ortigueira), e José María
Fernández Rábade, natural de Santa María de Bestar (Cospeito), na
Terra Chá lucense. Rábade, que era como lle chamaban, era garda
civil, destinado en Porto do Son, onde vivían ambos, se ben a nai foi
a dar luz ás Pontes, onde vivía á súa irmá maior Guadalupe, que lle
axudaría nos coidados do recén nacido.
Na vila pontesa foi bautizado o 2 de decembro na parroquia de
Santa María. Unha nota marxinal na súa acta bautismal indica que
recibiu a confirmación o primeiro de marzo de 1968 en Ortigueira.
Estes datos fóronme facilitados polo párroco de Santa Marta, Javier
Martínez Prieto, a quen agradezo a colaboración, e que non pode
estar aquí presente por motivos pastorais. Dito isto, cómpre sinalar
que, en realidade, Pepe Luis naceu en Ferrol, no antiguo Hospital de
Caridad que había no centro de Ferrol (único hospital da zona, e onde
tantos nenos da comarca naceron), pero iso é un detalle anecdótico.
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Xosé María Torres Bouza, a carón do retrato de Juan Fernández Latorre.
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Aos poucos anos —tras pasar por As Somozas— o seu pai foi
destinado a Ortigueira polo que a familia viviría nas Casas Baratas
contiguas ao Cuartel da Guardia Civil da Preguiza. Nas proximidades
dese cuartel conviviu con varias das persoas que citei antes e máis
algunha das aquí presentes, como o membro desta Corporación
e anterior alcalde Rafael Girón. Pepe Luis fixo nos anos 60 os catro
cursos de educación obrigatoria no antiguo Escolar do Salgueiro,
hoxe sede da Biblioteca Municipal.
A partir dos 10 anos Pepe Luís continuou os estudos de bacharelato
no Colexio-academia de Pais de Familia que había aquí ao lado,
no Cantón, no edificio que hoxe é Casa Rectoral, e que funcionou
entre 1966 e 1975. Nese momento foi cando máis coñecin a Pepe
Luis. Lembro —lembramos todos— a súa presenza inqueda,
nerviosa, algún costume, como aquel de levarse a man á cabeza
repetidas veces, e algún detalle curioso como aquelas botas Gorila
—chamábamolas máis ben zapatóns— que nos aseguraban potentes
chutes no patio ao xogar ao fútbol nos recreos. Unhas botas que nos
compraban as nosas nais en Casa Cobelo ou na Zapatería Veloz e
polas que suspirábamos moitos porque coa súa compra regalaban
unha pequena pelota verde de goma maciza.
Perdín esa cercanía cando marchou para Madrid para ingresar no
Colexio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, por certo con outro
ortigueirés, con outro mozo do cuartel, Armando Beceiro, que hai
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poucos días me revelou a data exacta: o 13 de setembro de 1973,
cando tiñan 16 anos.
Fíxose garda civil. Foi destinado a Pontevedra, primeiro ao cuartel
de Goián (Tomiño) —que hoxe xa non existe— e despois ao de
Gondomar e á Comandancia de Pontevedra. En Tomiño casou o
11 de agosto de 1979 con Amelia Rodríguez Gómez e con ela tivo
dúas fillas: Vanesa e Verónica. Debo dicir que Tomiño é un fermoso
concello na beira do río Miño, unha zona onde se produce o mellor
albariño do mundo, o da comarca do Rosal. Pois ben, no cemiterio
desa localidade, está enterrado e repousan os restos mortais do
noso amigo.
Pero destes eventos familiares eu nada souben, nin tampouco
dos seus desprazamentos ao País Vasco, un dos cuales fixo con
outro guardia civil ortigueirés, José Ángel Martínez Buceta, hoxe xa
falecido.
Sí que coñecin, como todo Ortigueira, a súa tráxica morte o 13
de xuño de 1982, naquela época negra da historia de España,
afortunadamente finalizada, cos asasinatos cometidos pola banda
terrorista ETA, e nos que a Guardia Civil foi o corpo de seguridade do
Estado máis castigado con máis de 200 membros asasinados, algo
realmente terrible e difícil de esquecer.
Dicía Antonio Machado no final do poema que lin ao principio:
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Outra imaxe do público que ateigaba o Salón de Sesións.
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Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

Espido queda un ante a morte e esnaquizada quedou unha familia
formada pola nai, Amelia, e as fillas, Vanesa e Verónica, que tiñan
só 2 anos a primeira e 5 meses a outra. Ambas foron medrando e
marcharon a facer os seus estudos ao Colexio de Orfas da Guardia
Civil de Valdemoro, se ben tendo a casa familiar en Tomiño e
volvendo todos os veráns a Cuiña, onde vivía a súa avoa materna,
Teresa Pernas, que por certo tamén tivo un final tráxico na súa
vida.
Hoxe lembramos aquí a José Luis do que poderíamos contar
algunha anécdota máis, como cando tivo que escoltar como guardia
civil ao árbitro ao finalizar un partido de fútbol de máxima rivalidade
local en Gondomar e na que recibiu un golpe que ía destinado ao
árbitro... pero quero finalizar a miña intervención transmitíndolle o
noso cariño á súa viúva, que tivo que refacer unha vida, e sobre todo
as súas fillas, que apenas puideron disfrutar de seu pai. A elas quero
dicirlles un par de palabras.
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Membros da Garda Civil de Ortigueira.
No centro, o sarxento Vicente del Río, comandante do posto.
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A Vanesa: cando regreses a Canarias, onde vives, lémbrate e síntete
veciña desta esquina de Galicia que é o Ortegal, onde viveu teu pai.
En canto a Verónica... ademáis do que lle dicía á tua irmá, que te
sintas veciña de Ortigueira... Contábasme hai uns días que estabas
preparando as probas de acceso á Guardia Civil; a verdade é que isto
das sagas familiares, das tradicións, son algo respetable e conforman
o carácter dunha familia. Verónica: os meus mellores desexos para
esas probas. Oxalá o consigas. O teu pai, Pepe Luis, estaría orgulloso.
Moitas grazas.
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Francisco Javier
Jambrina Rodríguez,
Coronel Xefe da Comandancia
da Garda Civil de A Coruña
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Intervención de Francisco Javier Jambrina,
Coronel-Xefe da comandancia da Coruña.

Querida familia de Jose Luis Fernández Pernas.
Sr. Alcalde de Ortigueira, y Corporación Municipal.
Sr. D. Xosé María Torres, promotor de esta iniciativa.
Vecinos de Ortigueira, y compañeros de la Guardia Civil:
El 13 de junio de 1982 José Luis prestaba servicio en el control de
accesos del Puerto de Pasajes, cuando poco después de las 20 horas
recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida de forma
instantánea. La bala procedía de un rifle Winchester NTG con mira
telescópica Marksman M-1, y había sido efectuado a larga distancia.
Un arma sofisticada, que asegura el resultado sin exponerse el autor
al riesgo del enfrentamiento.
Esa bala, no sólo acabó con la vida de José Luis, de sólo 25 años
de edad, también condenó a una joven madre y a sus dos hijas
de dos años y dos meses a crecer sin su esposo y sin su padre
respectivamente.
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Nos reconforta saber que los autores fueron detenidos, condenados
y cumplieron largas condenas. En 1983 la Audiencia Nacional
condenó a José Javier Beloqui Cortajarena, como autor del disparo,
y al conductor del coche que utilizaron para realizar el atentado,
José Aparicio Sagastume, a 29 años de reclusión mayor por un delito
de atentado con resultado de muerte. Salieron en libertad en el año
2000. Un tercer miembro del comando, Fernando Barrio Olano,
resultó muerto en enfrentamiento armado con la policía en San
Sebastián el 27 de septiembre del mismo año 1982.
El Guardia Civil Jose Luis ya tuvo el reconocimiento de sus
compañeros y de la institución a la que pertenecía, pero nos
reconforta saber que la sociedad a la que perteneció no lo olvida, y
agradecemos el gesto de cariño, recuerdo y reconocimiento de la
localidad y los vecinos de Ortigueira.
En nombre de los Guardias Civiles:
Muchas gracias, Alcalde y Corporación Municipal,
muchas gracias, Sr. D. Xosé María Torres,
y muchas gracias, vecinos de Ortigueira.
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Verónica Fernández
Rodríguez,
filla menor de José Luis

Verónica Fernández, filla menor de José Luís.
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Boas tardes a todos.
O meu nome é Verónica e son a filla menor de José Luis Fernández
Pernas.
Hoxe estou aquí diante de todos vostedes porque me gustaría
dedicar unhas verbas á figura de meu pai.
A verdade é que non sei moi ben por onde comezar xa que non
cheguei a conocelo porque aos 4 meses do meu nacemento
deixounos debido o fatídico día do 13-06-1982 no Porto de Pasajes.
Ese día un atentado segoulle a vida con tan só 25 anos deixando
atrás a miña nai, a miña irmán e máis a min.
Desde ese intre e a medida que medraba fun coñecendo a meu pai a
través das fotografías e das historias que me contaban sobre el.
Teríame gustado saber como era a súa voz, que cousas adoitaba
facer, poder pasear xuntos ou simplemente ollar a televisión.
Praceres que calquera neno ou nena pode gozar e que no fondo non
o valoran o suficiente.
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Entrega dun ramo de flores a Amelia Rodríguez, viúva de José Luis.
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Debo dicir que tanto a miña irmá como a min xamais nos faltou esa
figura paterna a pesar de que o meu pai, como sabedes, se foi cedo.
Unha persoa moi especial para nós axudounos desde o primeiro
momento e que, a pesar de non ser as súas fillas biolóxicas, nos
quixo coma se o fósemos, por iso, por darnos tanto, quero dicirche:
Grazas, Horacio.
Na miña opinión, nesta vida todo acontece por algún motivo, por
iso todos os momentos que me tocaron vivir espertaron en min
o desexo de seguir os pasos de meu avó e meu pai. A día de hoxe
estoume preparando para poder formar parte do corpo da Garda
Civil.
Quero que meu pai, alí donde estea, se sinta orgulloso de min, que
se sinta orgulloso da persoa na que me convertín e que saiba que o
tomei a el coma exemplo de vida a pesar de non estar presente no
meu día a día.
Desde estas liñas quería dar a coñecer un pouco máis a meu pai, aquí
en Ortigueira, o lugar onde medrou e do que, tanto a miña irmá como
mín, gardamos un feliz recordo de todos os veráns que aquí pasamos.
Aproveito para darlle o meu máis sincero agradecemento o
promotor desta iniciativa, Xosé María Torres, por querer honrar
a memoria de meu pai neste acto, así mesmo quero dar as
grazas ao concello de Ortigueira, especialmente ao funcionario
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Francisco Rivera e á concelleira Vanesa Trevín, así como a todas as
autoridades aquí presentes.
Aínda que sei que esta carta xamáis a poderás ler, é a miña forma de
demostrar que por moitos anos que pasen, por moitas voltas que
dea a vida, sempre estiveches presente e sempre o estarás.
Moitas grazas a todos.
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Familiares de José Luis e promotores da Homenaxe.
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Familiares asistentes ao acto
Amelia Rodríguez Gómez
Horacio Blanco Pérez
Eva Blanco Rodríguez
Luis Alberto Gómez Ferreira
Izan Gómez Blanco
Vanesa Fernández Rodríguez
Francisco Miranda Vaca
Francisco Javier Miranda Fernández
Verónica Fernández Rodríguez
Pablo Pereira Fernández
Iván Pereira Fernández
Sara Pereira Fernández
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Pergameo conmemorativo.
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Programa e protocolo do acto
Programa
17.00 h. Recepción á familia no despacho da Alcaldía polo Alcalde e
grupo de goberno
Firma da familia no Libro de Honra do Concello
17.25 h. Traslado ao Salón de Plenos para asistencia ao acto público.
17.30 h. Inicio do acto público.

Protocolo
Mesa presidencial
Alcalde, esposa e/ou fillas de José Luis.
Mesas laterais
Corporación Municipal e autoridades
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Cadeiras centrais
Zona reservada para a familia e membros da Garda Civil.
Espazo presidencial lateral (ao lado das bandeiras):
Obxectos personais da familia: fotografías, tricornio e medalla, e
unha rosa branca.
Atril no lateral
Para as intervencións

Desenvolvemento do acto público
1.

O Alcalde de Ortigueira (desde o seu espazo na mesa) fai unha
breve intervención para agradecer ao público e á familia a asistencia ao acto, e cede a palabra a D. Xose Mª Torres, amigo da
infancia de José Luis e promotor do acto.
2. Intervención de Xosé María desde o atril.
3. O Alcalde agradece as palabras de Xose María e cede a palabra a
D. Javier Jambrina, Coronel Xefe da Comandancia da Garda Civil
da Coruña
4. Ao finalizar, o Alcalde cede a palabra a doña Verónica Fernández
(filla) que acode ao atril.
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5. O Alcalde agradece as palabras de Verónica e intervén no acto
desde o espazo central. Pide un Minuto de Silenzo pola memoria
de Jose Luis e de todas as victimas da violencia.
6. Finalizado ese minuto, o Alcalde fai entrega dun Pergameo conmemorativo a doña Amelia Rodríguez, a que fora viúva de José
Luís, así como un ramo de flores.
7. Nese momento, o gaiteiro Juan Barcón interpretará a Marcha procesional de Breixo.
8. Conclusión do acto.
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Artigo de Xosé Mª Torres: ”Ortigueira ten
unha débeda”. La Voz de Ortigueira, 25-11-2011.
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Cartel da Homenaxe.
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Reseña en La Voz de Galicia. 12-10-2017.
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Reseña en La Prensa Ortegana. 18-10-2017.
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Reseña en La Voz de Ortigueira. 13-10-2017.
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A familia de José Luis Fernández Pernas con
membros da Corporación Municipal
de Ortigueira.
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