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Arceh1spu de San Salvador 

ASESINADO POR DEFENDER O POBO· 
(""'orreu e resucitou: 24-marzo-_1980) . 



• • • 

•••• 
. O Salvador é a República americana mais pequena, pero é tamén a mais poboada: catro 

millóns e medio de habitantes ... Hai quen quere convertila en feudo da morte; tódolos dias, gota a go
ta, morren unhas corenta persoas a causa da violencia . 

•••• 
Este ambiente de violencia, non se dá só no Salvador, nin-comenzou onte. Estes pobos te

ñen unha historia tecida de sangue e opresión. En Guatemala, en 1954, houbo unha das matanzas 
mais brutais da historia: 30.000 campesiños foron asesinados polos militare~ e os poderosos, sin nin-
gunha causa. · / 

•••• 
Un escalofrío fixo tremar ó mundo en 1973: un golpe de estado abortou a primavera de 

esperanza do Presidente de Chile: Salvador Allende. O réxime de Pinochet, asentouse dende entón no 
sangue e no silencio de miles de dasaparecidos . 

•••• 
20.000 desaparecidos na Arxentina, dende o golpe de Estado de 1976: o mesmo saldo de 

tódalas ditaduras do Continente. En Urugilai, que tantos pesos aportou ás fariiilias de Galicia, puxeron 
un letreiro no A ero porto, cunha chan:iada Q.e atención: "O .último, que peche a luz". Uns que os come 
aterra e outros que foxen antes . 

•••• 
E así América Latina convirtiuse en terra de mártires: "Socorro Jurídico" que.se organi

zou en tempos de Monseñor Romero, é un grupo de abogados Cristiáns, que prestan asistencia xurídi-
ca ós -p9bres e perseguidos, poñ.endo ó descuberto miles de atropellos e inxusticias. · · 

•••• 
Non todos cruzan as palabras co asubío dos tiros: Adolfo Pérez Esquive}, é un escultor ar

xentino que fundou unha organización chamada: "Servicio prá acción non violenta". Loitan contra 
todo tipo de armamento e defenden os dereitos dos campesiños á invasión das terras. · 

•••• 
A invasión das terras polos campesiños é unhá acción de xustícia en moitos países de 

América Latina: Brasil, Guatemala, Bolivia ... Nunha situación de desesperación e fame; os campesiños 
apodéranse das terras sen cultivar, ou adicadas ó deporte do"s poucos privilexiados . 

•••• 
· Neste volcán de contínua activida4e violenta, Estados Unidos segue botando leña· ó fome. 

Poñéndose o lado dos poderosos, corta o bacallau como millor lle prace ... Non é posible que deixe res
pirar libremente a estes países, sobre eles pesa sempre a forza da bota da omnipresente U.S.A . 

•••• 
Egpaña tamén · foi salpicada pola violencia organizada dende o poder. En 1980 tivo que 

romper as relacións con Guatemala, despois que a súa Embaixada fose incendiada e mortos algúns dos 
seus representantes ... O 22 de febreiro do ano pasado, O Tribunal Español polos Dereitos Humanos 
~cusou ó goberno do Salvador de estar matando ás súas xentes. 
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PRA QUE NADA SE PERDA' 

POLA MOR DA TERRA, UO AIRE E DA ANDURIÑA, 
.POLA MOR DA FLOR, DO MAR E DA SARD!ÑA, 
POLA MOR DO HOME OUE A TODOS OS DOMINA, 
DEUNOS DEUS O FILLO, PRA OUE TODO TEÑA VIDA. 

Deus quere e busca totalmente 
que a terra, o mar e o alto ceo 
teñan vida e a ofrezanxubilosos 

. a caQtos se arrecunchan no seu seo. 
Deus quere e busca totalmente 
que viva contento o paxariño, 
que cante alegre ni! mañán, 
e acoube satisfeito no seu niño. 
Deus quere e busca totalmente 
que a auga sexa auga, 
liinpa, transparente, refrescante, 
promes;i de vida renovada. 
Deus quere e busca totalmente 
que o home sexa home, 

· irmán dos seus irmáns, 
ordt!.nador do mundo, e que o transforme. 
Deus q11ere e busca totalmente 
que os nasos fil/os medren 
na confianza, no amor e no contento, 
sen medos que os encollan e os arreden. 
Deus quere e busca totqlmente 
que a xente viva e viva satisfeita 

. ca trabal/o, co veciño, coa familia, 
coas dozuras que as.cousas nos ofrezan. 
Deus quere e busca totalmente 
que Galicia sexa sempre terra viva, 
berce dexente sana, limpa e rexa( 
dos medos e dos complexos redimida. 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (3,14-21) 

Como MoiSés alzou a serpente no deserto, 
así debe ser alzado o. Fillo do Home, para que 
todo o que ere nel, teña vida eterna. Pois de tal 
xeito amou Deus ó mundo, que lle deu ó seu Fi
Ilo Unixénito, para que todo o que ere nel non 
se perda, senón que teña vida eterna. 

Non enviou Deus o Filio ó mundo para que 
xulgue ó mundo, senón para que por El sexa 
salvado o mundo. O que ere nel, non é xulgado;
mas o que non ere xa está xulgado, porque non 
creu no Filio Unixénito de Deus. Nesto consiste 
o xuicio: en que, vindo a luz ó mundo, os ho
mes escoUeron a tebra en vez da luz, pois as 
súas obras_ .eran míns. Pois todo o que fai o maJ , 
odia a luz e non ven cara á luz, para que non o 
delaten as súas obras. Polo contrarfo, o que o
bra a verdad.e ven cara á luz, para que se amos
tren as súas obras pois son feitas en Deus. 

E porque quere e busca totalmente 
pregunta angustiado a toda a xente: 
"iQuen lle roubou á Terra a bonitura, 
quen botou ne/a amargosa semente? 
iQ11en fai que chore o paxaro, 
que agache a flor a súa fermosura, 
que ande o home sen música e sen canto, 
que o ceo lle negue a auga á terra dura?" 



·sAN OSCAR ROMERO: " A·gioria ( 

Asesinato na catedral 
, o próximo día 24 de marzo cumprirase Q segundo- cabo

dano do asesinato de Osear Arnulf o Romero Arcebispo de San 
Salvador capital de El Salvador, o pequen o país que ven sendo . 
noticia, triste noticia, desde hai anos pola violencia que nel es
tá a sufrir o pobo humilde. Como a santo Tomás Becket hai oi
to ·séculos, asesinárono mentras celebraba a Eucaristía nunha 
igrexa e polo mesmo motivo: a defensa dos humildes e o ·en
frentamento valente cos poderosos do seu país. Moitos lectores 
de lrimia recordarán aque1a reportaxe da T.V. que nos trouxo 
as terribles imaxes do día do seu enterro cando morreron ase
sinadas ás portas mesmo da catedral mais de 70 persoas que 
asistían ó funeral. ¿Quen era ese home que moitos recordan xa 
coma San Osear Romero? ¿Que fixo pra morrer asesinado? 

Quen era Osca Romero 
Cando morreu tiña 63 anos. Astra que fora nomeado his

po de San Salvador ós 60 anos, fora un home bondadoso, tra
ballador. e conservador. A isa edade produciuse o que el chama
ba a súa conversión. O asésinato do sacerdote Rutilio Grande 
no 1977 moveu o seu corazón e a súa intelixencia a descubrir a 
presencia de Deus nos mais pobres e comenzou a sentir con 
eles, e, o que é mais importante, a poñerse de parte deles como 
a millor maneira de poñerse de parte de Deus e de ser cristián. 
El decíao con estas palabras: .. O pobo pobre é hoxe o corpo 
de Cristo na historia" e tamén ••A gloria de Deus é que o pobre 
teña vida••. Desde o día que tomou partido polos pobres e aso
ballados, aquel home bondadoso, traballador e conservador 
convertiuse nun profeta de Deus. 

O país de Osear Romero 
El Salvador ten unha extensión de 21.000 kilómetros ca

drados. E logo mais pequeno ca Galicia _(que ten 29 .000) pero 
está bastante mais poboado: cípco rnillóns de habitantes (por 
menos de tres que ten Galicia) Son 5 millóns que sofren a 
opresión duns poucos mill<:s, dunhas poucas familias que domi
nan o país: o 60 por cen das terras están en maos do 5 por cen -
da poboación. · 

O 40 por cen da poboacjón é analfabeta: O 80 por cen 
ingresa menos de 1.000 pesetas mensuais (en cartos ou produc
tos agrícolas), somente o 16 por cen ten traballo estable e a 
mitade dos nenos morren antes dos cinco anos por enfermeda
dades e mala nutrición. 

Mons. Romero, morto pol 

No 1932·unha revolta campes: 
tares morrendo asesinadas unhas 30. 
os militares mandaron no país servir 
teñen o poder económico (o que st 
1979 uns militares novos intentara 
botando do poder ó dictador xene1 
pra gobernar de algúns partidos moc 
que se chama HDemócrata Cristián) 
pero non o verdadeiro poder que sei 
sos económicamente, que teñen ó s~ 



de Deus·é que o pobre t~ña vida" 

lo pobo, n~ igre:xa 

:iña foi afogada polos mili
.000 persoas. Desde entón 
ndo ás poucas familias que 
e chama a oligarquía). No · 
m cambiar algo as cousas 
ral Romero e axudándose 
derados de dereita coma o 
). Conseguiron o gobemo 
guiu en mans dos podero
eu favor ós principiais xe-

fes do exército e da policía, ademais. de poderosas bandas ar-
madas de dereita que son verdadeiros terroristas. · 

-A gforia de Deus é que o pobre teña vida. 
Ante o estado de cousas do país, moitos salvadoreños do 

pobo, e entre eles moitos cristiáns, comenzaron a protestar e 
organizarse en defensa da súa vida e da súa dignidade. A repre
sión contra eles foi enorme: mais de 30 .000 mortos nestes tres 
últimos anos e entre eles moitos sacerdotes, relixiosos, cate
quistas e cristiáns de base. O hispo de San Salvador monseñor 
Romero tamén loitou ó seu xeito e fíxoo valenternente: cada 
semana nas súas prédicas da catedral ía denunciando a repre
sión da oligarquía e a ineficacia e a complicidade do gobemo 
{prédicas que eran escoitadas na radio por millóns de salvado
reños); acusou públicamente á policía de corrupción e tamén 
ós xueces; r~clamou unha e outra vez o dereito dos pobres a 
organizarse en asociacións populares e apoiounas aínda que o 
goberno as considerou sempre fóra da· lei; proclamou sen des
canso a hipocresía dos ricos que, chamándose "cristiáns", ne
gábanse a un reparto xusto dos bens e promovían o asesinato 
de miles de campesiños coa disculpa de combater a "subversi
vos e comunistas" pra defender unha falsa e blasfema "civiliza
ción cristiá". 

O hispo dos pobres Monseñor Romero non se deixou en
ganar polas palabras e tivo sempre moi claró que a gloria de 

. Deus é que o po"bre, o pobo humilde, teña vida e a teña en 
abundancia. Por iso el decía con descaro: "eu non son hispo de 
todos, eu son hispo dos pobres". E por. iso el tamén sufrí u a 
sorte de moitos pobres do seu país e do mundo: a persecución 
e a morte. A mesma sorte de aquel pobre de Nazaret, Noso Se
ñor Xesús Cristo, que tamén decía con descaro que viñera pra 
estar cos pobres e axudalos a liber~rse: 

"O esp/rito do Señor está sobre min 
El foi quen me enviou a proclamar a Boa NollO ós pobres; 
envioume pro /les anunciar a liberación ós cautivos 
.a vista ós cegos · -
pro lle dar libertade ós asobal/ados 
e proclamar o tempo. de perdón 
e amnistía de parte do Señor" (Le. 4,18 .. 19). 

Ameazado varias veces nunca se quixo agachar -coma Cristó
porque o movía o amor e o sostiña a esperanza de que a morte 
do que traballa polo pobre vólvese vida nova e ahondosa nas 
mans garirnosas de Deus. · 



NA BODA DA LUISA 

A LfilSA é unha filia de Antón 
da Capela. Pero isto é o que 
menos importa pró que vos 

quero contar. 
O . cuo foi que, como de costu

me, fomos os veciños á boda; unha bo
da que, dito sexa de paso, non lle .fal
tou nada. Nin faltaron esas que lle 
maman cigalas, nin faltou cabrito, nin 
faltou... ¡nada! Estar estivo todo a en
cher. E xa non digamos nada no. asun
to do beberaxe: viño branco, tinto, 
•ete ...... e o champán estoupaba nas 
mesas que daba gloria. 

E. a verdade, como . o regalo que 
fixéramos a Manuela e mais eu inda 
respondía, non tivemos tampouco dó 
de faceto ben á hora de comer. O fin, 

· o gasto :u estaba f eito... · 
Pero non eramos nós sós. Alí 

quen mais quen menos foino facendo 
o mDlor que puido: Pero, eso sí, con 
moita educación e con moito xeito: 
ali- non se oía unha palabra mais alta 
Q outra. · 

E, 6 que íamos. Cando a cousa se 
foi poñendo un pouco inais quente, a 
conversa foise animando cada vez mais 
e comenzamos a recordar os mortos e 
a chamar santos a todos. Aquelo era 

. unha bendición. 
E así f oi indo todo astra o rema

te. Os novios despedíronse de todos e 
nós fomos collendo o camiño das no
su cuas. Todos moi ledos, por certo, 
e con ganas . de que estas cousas ~ re
pitan, inda que o regaliño que hai que 
du apalpe un pouco o peto. 

A Manuela e mais eu, unha vez 

que arreglamos o gado eefixm 
alí oµtros gabexos, fómonos- á a 
alí comenzamos a darlle unha volta 
boda e a todo o que ocurriu nela. 

Demos tamén un repaso ós veci
ños un por un: 

- Inda os de Bortelo che tiveron 
un bon xesto con nós. Inda, abofellas. 

. - E os nenos do. Tomasiño ¡que 
ben educadiños lle saíron! · 

- E o Andrés de Nixela tampou
co non é tan f ero como aparenta. 

- E ¿fix_áchete no Ricardo e a 
Felisa da Chouza? Eu coidaba que tiña 
neles dous enemigos e xa ves que nos 
queren de verdade. 

- E · fomos así, a un tras outro, 
pasándoos todos; astra que a min se 
me veo á cabeza decirlle á muller: 

- ¿A que non sabes que estou 
pensando, Manuela? · 

- ¿E qué, Roxelio? 
- Pois isto: ¿E que os veciños 

melloraron ou é que nó-los miramos 
con millores ollos? 

- ¿ Ou será o viño ?_;_ dixo ela. 
- Eu non sei Non sei a que se 

debe isto. Pero o que sei é que se vive 
moito mellor nos ·pobos mirando á 
xente deste xeito. Mirando o l>on, do 
que todos ternos algo, e deixándose de 
andar remexendo e quitándolle mali
_cia a todo. 

E penso tamén que é unha 
lástima ter necesidade de que haxa 
unha boda ou unha cousa desas e que 
tiñamos que ter uns vasiños no corpo 
pra poder ver con millor~ ollos. ¿Por 
que non o f aremos sempre? · · 



. A ADIVIÑA: Medio edu.~tivo 
Os pais teñen ó séu alcance moitos medios 

de fácil manexo· e de alta rentabilidade educativa. 
Están ahí, e, ás veces, non nos damos conta da sua 
impprtancia, nip lles sacamos tod_o o proveito, que 
pideramos, tal e o caso da ADMNA'. · · . 

A adiviña é un bon. medio educativo, que 
calquera~ que queira, pode utilizar. pró desemolo da 
mente do neno. 

Cando lle plantexamos .ó neno unha adiviña, 
e-discurre sobor dela, está facendo a sua personali
dade. máis creativa, o seu pensa.mento máis lóxico· e 
a suá im~inación máis rica.-

Coa adiviña o neno enriquece o seu vocabu
lario e estimula ·ª sua capacidade de relacionarJ de 
deducir, de describir e definir obxectos e ·accions. 
E.labora conceptos, e polo tanto, desenrola a sua 
capacidade mental. 

O xogo da adiviña proporciónalle ó neno, ó 
poder resolver as propostas que lle fan, unha emo
.ción e unha satisfacción. Os nenos encántalles xo
gar .a investigadores e descubrir as solucións. 

Todos nos sabemos moitas adiviñas e tamén 
as podemos facer. Cantas mai.S adiviñas lle propoña
mos ó neno~ máis disfruta e faise máis intelixente .. 

. EXEMPLOS DE ADIVIÑAS QUE SE PODEN FACER COS NENOS: 

TEll c.tm.lJ?>S ~· DA LEJTE. 

E CAtJ~ ~~, t:>J@:t:-,: HIJUU(.) ... 

l)~~ ~osaPA <UUJ.SJ!), 

C.,~l~A ~ GHOOSb, 
·1!.~ XO ITA ~ CASA 

. ' . I 

Qt>E ~MESE ~u 1-érrE.. 
UUJJ+f~ ín.zA. 



Vinde axiña, asesinos 
e matar non vos dea noxo 
que está decindo misa 
mo~señ~r Rámero, "o roxo ". 

¡Pim, pam, pum!, soaron tiros 
prá Jgrexa salvadoreña; 
os pobres, ¿non teñen frío? 
¡Po is que /les dean mais "leña"! 

O corpo do bispo santo 
está bañado de sangue 
con anceios de perdón 
que ós enemigos abrangue. 

Pacho aceso de xusticia 
caiu don Osear Romero, 
que merece a nosa homaxe 
do cantar do Irimego. 

Miles de labregos indios 
rezan cabo o cadaleito; 
bágoas calqdas nos olios 
e unha forte dor no peito. 

Bispos bos de todo o mundo 
acoden ós funerais, 
cousa que amola moito 
ós mandos e xenerais. 

Na praza da catedral 
as ''[orzas descontroladas'' · 
di~paran sobordo pobo: . 
caen labregos a bandadas. 

Os crentes de todo o mundo 
.ven o feito extraordinario . 
de tererí un bispo mártir 
coma Xesús no Calvario: 

"lrimia" pódese mercar: 

• En Santiago: Librería ~'Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro. 

• En Lugo: Librería "Biblos"~ Dr. Fleming. 
• En Póntevedra: Librería da Estación· de Autobuses e Librería Seoane. 
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