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LIMIAR: PANDEMIA E ROMAXE

O pasado ano, 2020, tocaba celebrar en Arzúa a Romaxe número a 43.

A pandemia interrompeu unha longa tradición. Non obstante, no ano do 
confinamento sanitario organizamos unha serie de celebracións “romaxeiras” en 
moitos lugares, tanto de Galicia como de fóra de Galicia, e conectámonos por 
WhatsApp. Daquela chamámolas “rumores de romaxe”. Foi un experimento que 
funcionou, que tivo os seus acertos e os seus fallos. En todo caso serviu para 
abrir unha posibilidade de cara ao futuro: utilizarmos as novas tecnoloxías e as 
redes sociais para enriquecer e facilitar a participación nas nosas celebracións.

Cando se deu a posibilidade de celebrarmos de novo a Romaxe, de maneira 
aberta e sen limitacións sanitarias tan estritas, retomamos o plan de xuntármo-
nos en Arzúa. Agora si, para celebrar a Romaxe XLIII.

A pandemia deixou unha pegada de dor, soidades e desconcertos. Pero máis 
ca nunca, no medio da contrariedade e da limitación, experimentamos desde o 
máis fondo da realidade a presencia poderosa e insubmisa da Ruah, o Espírito 
creador, materno, cal discreta tecedora de insospeitadas solidariedades. Si, ex-
perimentamos a nosa vulnerabilidade. E descubrimos a potencia resucitadora 
dunha irmandade aberta.

Máis ca nunca desde as portas da enfermidade, do esfarelamento social, do 
abatemento, sentimos a chamada garimosa, rexa, urxente: “érguete e anda”.

Esta é a razón e o fío condutor desta nosa Romaxe galega de crentes 
(post-pandémica? Oxalá!!!), sexa grande ou pequena, con bozo ou sen el, igual 
ou diferente, presencial ou remota: coller forza e inspiración na Irmandade Aber-
ta, cos pés na nosa terra, para non lle fallar á Vida cando máis precisa de nós.
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BENVIDA DESDE ARZÚA
Comezo musical

Guieira/o: Benvidas romeiras e romeiros a esta Romaxe de Arzúa, no Camiño 
europeo a Compostela, e no camiño ao mar da Fin da Terra....nesta terra verde 
de mel e de pan con queixo que sabe a beixo, fogar de fragas e fervenzas, de 
pontes e de ríos, do Ulla, do Iso e do Furelos; un anaco de terra galega que acolle 
lugares e parroquias de nomes máxicos, dondos, musicais: Brandeso e Castañe-
da, Viñós e Pantiñobre, Figueroa e Dombodán.  Grazas por estardes aquí a pesar 
dos tempos que correron e corren.

Romaxe: Pois das catro puntas vimos
  cen camiños exploramos.
  Que fomos máis das que somos?
  Ao encontro non renunciamos,
  pola irmandá solidaria
  que nos fai sermos humanos.
  Pois o mellor é pequeno,
  pois pola Vida apostamos
  deste planeta que somos
  nesta Galicia que amamos. 

Guieira/o: Velaquí están con nós estes compañeiros e compañeiras arzuás de 
camiñada que fixeron posible que recobremos o noso encontro anual polas te-
rras de Galicia, este xuntoiro festivo e esperanzado que demos en chamar, no seu 
momento, van aló máis de corenta anos, a Romaxe de crentes galegos.

Mensaxe de Benvida da xente de Arzúa

Benvidos todos a esta terra de camiños onde confluen as grandes rutas eu-
ropeas de peregrinacion para converterse aquí, no Pórtico de Compostela, en 
Árzúa, nun só Camiño “O Camiño de Santiago”. Por este feito Arzúa é terra de 
acollida, de acollida de xentes de todos os currunchos do mundo  que teñen aquí 
un puto de encontro como temos hoxe os irimegos, que nos achegamos a Santa 
María de Arzúa para celebrar a 44 Romaxe,  a Romaxe da Irmandade Aberta. Sen-
tídevos aquí en Santamaría de Arzúa coma na vosa casa que nós defenderemos o 
creto de ser xente acolledora. 

     Benvidos!!!.
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I SOMOS FRAXILIDADE: SAUDADE DO 
PASADO

Guieiro/a: Non foron estes tempos atrás, pandémicos, os mellores. Resultou 
que estabamos feitos de fraqueza, modeladas pola vulnerabilidade. A nosa saúde 
é fráxil, como a vida mesma, coma o carriciño, coma a rosa no maio, fráxil e ma-
rabillosa. Verificamos que levamos a nosa fe, o noso ánimo -e a nosa ánima- en 
olas de barro. E atravesamos un deserto, co espírito encollido, con saudades do 
pasado...

Romaxe: Ai, meu, pensabámonos fortes
pero pendemos dun fío

Guieiro/a: Vaia! É ben certo, pero non está mal de cando en vez verlle os ollos 
a curuxa, de todo se aprende.

Romaxe: De mala lúa andabamos
cunha morriña do antonte
cando a terra era país
todo un abril, todo aperta;
queremos vida e romaxe
rematar ese remate
que de vez o demo o leve
para nunca máis volver.

Guieiro/a: Escoitamos os versos de Carbalho Calero e o libro do Eclesiastés.

SAUDADE DO PASADO

Houbo, houbo un tempo, un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían ás beiras dos camiños
As ditas, de mans dadas, percorrían o mundo e as eu bicaba
no penasco dondo e sabía enxoitar o pranto das estrelas.

Houbo, houbo un tempo, un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían ás beiras dos camiños
Houbo un tempo en que as mulleres tiñan as fazulas rosadas
un tempo en que a luz non era só unha verba.  

 Houbo, houbo un tempo, un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían ás beiras dos camiños
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en que os jardíns eran bosques domesticados
por unha man de neve e de pureza, un tempo en que a luz non era só unha verba

Houbo, houbo un tempo, un tempo en que cantaban os paxaros
e as rosas florecían ás beiras dos camiños
Cando existía a arage, e a pomba, e a mar, e a arela
cando aínda ti non chegaras a ela, peregrina non chegaras a ela.

Letra: Ricardo Carvalho Calero
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

Lector/a:

Todo ten a súa hora, e hai un tempo fixado para cada asunto baixo os ceos:
Un tempo para nacer, e un tempo para morrer,
un tempo para plantar e un tempo para arrincar o plantado,
un tempo para derrubar e un tempo para edificar,
un tempo para chorar e un tempo para rir,
un tempo para facer o pranto e un tempo para bailar,
un tempo para abrazar e un tempo para se abster de abrazos,
un tempo para buscar e un tempo para perder,
un tempo para gardar e un tempo para desbotar,
un tempo para rachar e un tempo para coser,
...

Eclesiastés, 3

Guieiro/a: Se hai un momento para caer e outro para erguerse, como nos 
di esta vella sabedoría, toca erguerse. Se un tempo para chorar e outro para rir, 
toca algo de alegría e mesmo retranca, para esconxurar tristuras e malas sombras

Romaxe: Pois mételle á cousa alegrías,
xa abonda de melancolías.

Guieiro/a: O caso é que quero presentarvos a dous protagonistas destes úl-
timos tempos, tempos de mala-chispa-te-coma. O primeiro é máis ca coñecido. 
Falamos dun poderoso ser microscópico, do infinitamente diminuto e tremenda-
mente poderoso Coronavirus...

Coronavirus: Buah neno, cheghei polos pelos. Quero dicir, polas espiñas estas. 
Mi madriña cantos traballos, que estrés, isto foi un non parar, e disque un non 
pode estar en mil sitios ao mesmo tempo... carafio se se pode!!! Non me daba 
reproducido, caghiná, non daba feito! A Deus ghrasias o das vasinas estas, que 
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me quitan traballo, mi madriña, que explotasión! (pausa, cara a Romaxe) Ola, a 
todas e todos... tranquilidade, eh! Tranquilidade que eu nunca pillei a enfermida-
de esa...

Guieiro/a: Xa, xa... amiguiños si, pero a distancia polo que vale. Ben, logo, 
así mellor. E agora quero presentarvos a alguén que sempre está animándonos, 
coma un nordestiño de vida e creación, discretamente... nos libros santos antigos 
dicíanlle a Ruah ou Shekiná, o alento divino. Podémoslle chamar o Santo Espírito 
da rebeldía solidaria, o Materno Espírito do que falaba Pepe Chao, ese espírito bo 
que nos habita, para crear, imaxinar un futuro máis xusto, igualitario e fraterno. 
Con vós, Ruah, a mesmísima EspíritoSanta.

Ruah: Bos días! Eu son o espírito que latexaba nas augas no instante do big-
bang, creación é o meu nome, eu son a que vos mantén unidas en comunidade, 
festa solidaria, aperta fraterna, alento de amor.

Coronavirus: Alá vai. Non me mates!!!

Guieiro/a: Era boa. Mira quen foi falar. Mi madriña a que armaches.

Ruah: A ver, meu... facer... fixéchela boa.

Coronavirus: Pois si e non. Eu vivíache coma un rei, retirado, sen facer mal 
ninghún aló na xungla dentro dos meus queridos morceghos.... no meu acubillo 
natural, pero os humanos arrasades con todo... si... chegades a sitios que antes 
nin se imaxinaba. Sodes a bota que pisa con estrépito, chámalle como queiras: 
minería, industria forestal (a que só desforesta), explotación da natureza, urba-
nisasión espansiva ou... eu que sei... turismo de aventura... Este planeta non dá 
para tanto malghasto, amighos.

Guieiro/a: Pois se cadra tirando dese fío... tamén che digo eu... que hai outros 
virus diferentes...  que tamén mancan...

Romaxe: Habelos, hainos 
e chegan ben
hainos a esgalla 
e non se ven

Guieiro/a:  Mmmm.....O fachivirus, por exemplo.

Coronavirus: O fachi... que, ou?

Ruah: O virus da publicidade que nos enche de mentiras no nome da sagrada 
liberdade individual. O virus do individualismo, a liberdade do raposo dentro do 
galiñeiro! Necesitamos verdade, non propaganda nin bulos.. Cando o fachiivi-
rus ataca volvémonos individualistas, e axiña esquecemos que se somos algo é 
grazas a outra xente. Esta pandemia viaxa rápido grazas á propaganda que vai 
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esfarelando os sistemas públicos que equiparan a pobres e ricos, ao centro e a 
periferia, aos de aquí e aos que van chegando... 

Guieiro/a: Ah! pois mira ti, que temos temos aquí unha voz que coñece eses 
virus, porque traballa na sanidade pública...

Ola, eu traballo na sanidade.

Pode que nos últimos anos, entre os recortes para a sanidade pública, se fose 
perdendo o valor dos traballadores públicos cada vez arrecantados na nosa in-
dividualidade e..….iso implicou tamén recortes no noso xeito de coidar, perda de 
calidade sanitaria… Pode ser.

De súpeto o virus descolocounos. O noso mundo “seguro” e as nosas vidas 
desestabilizáronse. Que tiñamos en común todos os sanitarios fronte ó virus? 
Deixando de lado o tema da xestión hospitalaria, da falta de protección, a falta 
de persoal, o caos ante o descoñecido … estabamos aí porque eliximos esa pro-
fesión, moitos por vocación, pero, como persoas tiñamos que convivir cos nosos 
medos, medos polas nosas familias…, medos como profesionais das persoas que 
tiñamos enfronte,  (unha enfermidade descoñecida, soidade, morte en soidade…) 
Tivemos que traballar o noso interior, atopar forzas, para non caer, vendo todo o 
que había … renovando a cada momento a nosa enerxía positiva.

A realidade é que, aínda que nos quixeron facer ver como heroes, simplemen-
te fixemos o noso traballo, poñendo o acento en aspectos que tiñamos algo aban-
donados: recuperar a saúde das persoas enfermas, dar conforto nos momentos 
difíciles, coidar sempre … e facelo sempre coma un equipo…

Romaxe: Pola loita e o cansazo,
graciñas de corazón.
Pola mans que acariñaron,
polas verbas que confortaron,
polo servizo e a profesión.

Ruah: Vouvos dicir cales son as mellores vacinas contra o fachivirus: Onde 
hai propaganda e bulo, poñer verdade e feitos. E valorar o común: Os servizos 
públicos son a tenrura e o coidado consolidados, feitos institución. Servir fainos 
grandes, escoitade:

Lector/a:

Xa sabedes que os xefes dos pobos os tiranizan, e os poderosos os asoballan. 
Pero entre vós non pode ser así. Nin moito menos: quen queira ser importante, 
que sirva aos demais; e quen queira ser o primeiro, que sexa o máis servizal; 
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porque o Fillo do Home non veu a que o sirvan, senón a servir e a entregar a súa 
vida en rescate por toda a humanidade.

Lucas 20,24

Coronavirus: Taba pensando...Mira ti que virus fostes atopar. Hai coleghas 
onde menos o pensas.

Ruah: Pois hai máis. Que me dicides do virus da aporofobia?

Coronavirus?:  Aporo… que?  Non vin cousa ao paso, falades tan ben que non 
se vos entende.

Ruah: Pois isto é tan vello coma o mundo. Tan vello como a pobreza, e a des-
igualdade. Áporos en grego quere dicir pobre, sen recursos. A aporofobia está na 
orixe desa teimuda desconfianza e desprezo ás presoas migrantes pobres. Pero 
ás que veñen xogar ao futbol ben que se lles acolle! Esta pandemia foi especial-
mente dura con eles.

Guieiro/a: Pois temos aquí a súa voz

Chámome María, son de Perú, cheguei a Compostela, procedente de Arxenti-
na, en xaneiro de 2020, coa miña familia: o meu home ao que lle detectaron un 
problema cardíaco e con tres fillos pequenos, un cunha discapacidade. Conseguín 
traballar nunha casa, de xeito irregular, porque non tiña papeis. Cando rematara 
de traballar, produciuse unha intervención policial na zona nova de Compostela, 
un policía, bastante racista, levounos aos cinco un par de horas a Comisaria unha 
noite de decembro. Logo o luns seguinte tivemos que presentarnos na Comisaria, 
onde ao meu home, enfermo e con tratamento no Hospital Clínico, e a min mes-
ma cos tres menores ao meu cargo, incoáronnos un procedemento de expulsión. 
En Marzo do 21 recibimos a resolución que suponía a expulsión/deportación no 
verán, cando rematara o curso.  Sen recurso algún recibín apoio de Cáritas,  do 
Concello de Santiago, sobre todo grazas a unha renda municipal que cubre –ao 
contrario da RISGA ou o IMV- ás persoas sen documentación de residencia. 
Tamén de Médicos do Mundo, que arranxaron todo para que o meu home pui-
dera ser tratado convíntemente. A Asociación Arraianos e compañeiras e amigas 
do Foro Galego de Inmigración axudáronme en cuestión legais e de apoio social e 
persoal. Mesmo denunciaron o noso caso de forma pública en Santiago, intervin-
do tamén o Grupo desa cidade de Amnistia Internacional. Temos algo de esperan-
za no futuro, pero non sabemos, porque  a orde de expulsión recorrida, segue a 
ser unha espada sobre as nosas cabezas.  

Romaxe: Precisamos de vós,
da vosa valentía,
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da vontade de vivir,
da capacidade de rir,
de toda a vosa enerxía.

Coronavirus: O fachivirus, o aporofobiavirus... veña, dálle, dálle para diante 
que necesito máis coleghas!

Ruah: Ah, queres logo outro exemplo? Aí che vai: o depredavirus

Guieiro: Toma!

Coronavirus: Segue, segue, non te cortes...

Ruah: O ecofeminismo recórdanos que a biodiversidade é a sagrada conexión 
entre todos os seres vivos. O patriarcado depredou e subordinou a natureza, 
pero é necesario poñer a vida no centro. O incremento imparable do consumo 
non é fonte de benestar! Converten en causa nobre a enerxía verde, pero non 
esquezamos que a mellor enerxía é a que non se consume!

Romaxe:  Xa. Xa.
 “Pitas serán 
pero cheiran a can”.

Ruah: Cheiran, cheiran. Tamén aquí nas nosas aldeas galegas. Primeiro foi o 
conto de que as pequenas explotacións familiares eran a peste; e logo con que o 
futuro das carballeiras, soutos, pasteiros e mesmo labradíos era un enorme eu-
caliptal. Despois, chegaron as grandes empresas enerxéticas que sen ter en conta 
á xente das parroquias, plantan muíños de vento de 150 metros de altura a 500 
metros das casas dos últimos que quedan... Velaquí unha voz desta loita...

A produción galega con enerxías renovábeis (eólica e hidroeléctrica) xa supera 
o consumo actual, exportando arredor do 30% da electricidade que xenera . Te-
mos a maior densidade de aeroxeradores por km2 de Europa

Pero nunca se contou cos veciños e veciñas.

Aproveitando a pandemia, de novo se nos impón un modelo colonial que re-
corda ao que sufriu Galiza coas celulosas, as centrais hidroeléctricas e a minaría: 
os beneficios non fican nos propietarios das terras, senón nas mans das grandes 
multinacionais

Cómpre apoiar as enerxías renovábeis, incluída a eólica, mais non á costa da 
destrución do territorio, das comunidades, do patrimonio arqueolóxico, das me-
llores paraxes naturais.  

Cómpre un novo modelo de implantación da enerxía eólica en Galiza, descen-
tralizado, baseado na soberanía enerxética, no fomento do aforro, da eficiencia 
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enerxética, da autoxeración e do autoconsumo casa a casa, e na xestión pública 
do recurso ao servizo da sociedade galega.

Eólicos si, pero non así.

Guiero: Xo o dicía Díaz Castro:
Un paso adiante i outro atrás, Galiza,
i a tea dos teus sonos non se move.
A esperanza nos teus ollos se espreguiza.
Pois que dicir?

Romaxe: Que que dicir? Isto:
Non che temos medo moucho,
moucho non che temos medo.

Ruah: pois, logo hai que cantar, para espantar a señardade...

O CARRO

Non canta na Chá ninguén.
Por eso o meu carro canta.
Canta o seu eixo tan ben
que a señardade me espanta.

Non hai canto tan fermoso:
fino como un asubío.
Anque é, ás vegadas, saudoso,
faise, no ar, rechouchío.
O meu carro é cerna dura:
sábese carballo e freixo.
¡Que fermosa a súa feitura!
¡Que lixeireza a do eixo!

As cousas vanse aledando
por onde o meu carro pasa.
¡Carrétame herba pró gando!
¡Traime a colleita pra casa!

Letra: Manuel María
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)
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II SOMOS IRMANDADE ABERTA: NOSTALXIA 
DE FUTURO

Guieira/o: Ben pois, xa nos quedou claro. Que nacemos así, vulnerables. Coa 
pel delicada, animaliños sen coiraza, somos pura dependencia. Palpámolo cando 
imos de retirada, cando os anos e a enfermidade pesan. E xa non che digo nada 
se vén un becho “virulento” coma este que teño aquí a carón.

Coronavirus: Coidadiño, de virulento, nada. Eu fun virurápido... armeina 
mundial nun par de meses... As cousas como son. Non me quites o mérito nin a 
reputasión.

Guieira/o: Si, si, o que queiras... E xa non che digo nada cando os poderes de 
sempre queren aproveitarse de nós. Que cousa cativa somos.... mesmo cando 
soñamos posibles que semellan imposibles... é como apañar auga coa peneira.... 
ai...meu Deus!

Ruah: Para o carro! Estás... estás collendo o porco polo rabo! A ver, nin choro-
micas, nin caladiñas. Iso que contas é unha parte. A vulnerabilidade é a primeira 
parte da experiencia humana, pero hai máis. Hai máis partes e ben distintas.

Romaxe: Tirade dese fío, por Breogán!
que temos nostalxia do futuro
que temos moita fame do mañá.

Coronavirus: Non é por ser eu prosma nin rosmón -que teño algho de todo 
diso, pero aghora que imos collendo confiansa tamén che digho unha cousa: non 
sei se terás moito do que tirar.

Ruah: Teño, teño. Ta caladiño. Na nosa vulnerabilidade está a nosa fortaleza. 
Somos unha historia milenaria de irmandade, de apoio, de solidariedades. Sobre-
vivimos cooperando. Na axuda mutua encontramos a felicidade, a recompensa 
interior e exterior, a salvación. Porque cooperar, meu amiguiño con coroa, é máis 
eficaz que guerrear.

Romaxe: Pois aquí desconfiamos
porque temos experiencia:
ensínannos pra ir ao noso,
pra ir á nosa comenencia.

Coronavirus: Ben falado, xente. Aínda direi máis: eu escoito decote -e mira 
que estou en sitios distintos- esa trécola de “eu non lle debo nada a ninguén”.

Ruah: Si, claro, claro… Nada, pero nada do que temos ou do que somos é só 
polo noso exclusivo mérito. Todo, todo é agasallo que cómpre agradecer. Fomos 
nacidos, aleitados, ensinadas... sempre estamos a ser sostidas por alguén. So-
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mos fillas e fillos do colo e do aloumiño, dos coidados e do traballo doutros, do 
pensar compartido, dos saberes herdados, das conquistas colectivas que nos pre-
cederon. Se chegamos ata aquí é polo amor que en nós puxeron outras persoas. 
Somos fillos e fillas, irmáns e irmás, que só sobreviven en común-unión. Eu, a 
Ruah, son ese alento de comunidade, o realmente divino que compartides todas. 
Por iso estou hoxe aquí. Vós convocástesme ao xuntarvos en Arzúa. 

Guieira/o: Pois desa irmandade temos algo tamén por aquí.

Tráiovos esta mensaxe de parte do movemento “ACAMPA pola Paz e o Dereito 
ao Refuxio”

Si é posible que esteamos a saír dunha pandemia. Iso si, de momento só nos 
países ricos.

Pero hai outra pandemia, máis persistente e cruel, á que pretenden afacernos. 
Que cada día golpea con máis forza. É intelixente e sempre que avanzamos un 
pouco, ela muda e golpea de novo baixo unha nova forma. Sempre vai moitos 
pasos por diante. Sábeo todo das nosas vidas. Seguramente porque llo contamos 
voluntariamente.

Contra esta pandemia non temos vacina, de momento. Pero somos milleiros, 
millóns de persoas comprometidas traballando duro para atopala e atoparémola. 
E será pública, universal e gratuíta. Será a vacina da solidariedade, da equidade e 
a xustiza, contra a pandemia do capitalismo.

A súa peor mutación é a pandemia do fascismo, da intolerancia, do odio, do 
medo. O medo é a mellor receita para que renunciemos a defender os nosos 
dereitos. Sábeno moi ben. Teñen moita experiencia.

Desde o laboratorio de Acampa investigamos cada día e sumamos máis e 
máis mans, organizacións, cidades, países.. Sabemos que a fórmula é a unidade 
na defensa dos Dereitos Humanos, non abandonar, coa forza e a enerxía das mu-
lleres e homes que loitaron tan duramente para conquistar os dereitos que agora 
nos queren arrebatar.

Ánimo e adiante!

Ruah: Ese, ese é o espírito!!!!!!

Romaxe: Merecedes mil biquiños
por facernos máis humanos.
Por facer que nazan flores
no cemento insolidario
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CÓMPRE QUE NAZAN FLORES 
Déchesme a túa man
e brotou na miña
unha flor vermella
de cinco pétalos de pel

Entregueime a ti
para chegar ao máis fondo de min
porque na túa felicidade
encontro sempre a miña

Irmáns pra que o porvir nos chame
cómpre que nazan flores
a cada instante
para que mil recendos
enchan o aire!

Non hai máis nación
que a da dor compartida
nin máis patria
que a patria solidaria.

Deámonos a man
para que nazan  flores.
Multicolores a eito,
como presaxio vital
do abril antes do marzo.

Letra: Claudio Rodríguez Fernández
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

Ruah: Para que o porvir nos chame cómpre Espírito do bo, o santo e materno, 
o que nos axuda a amar porque nos sabemos amados e amadas; o de rebeldía 
contra a inxustiza que ofende a fraternidade; o de loita contra o patriarcado e o 
machismo que ofende a igualdade; o espírito de comunidade, de equipo e de dis-
ciplina cando batemos coa adversidade e toca protexer ás persoas indefensas.

Guieiro/a: Pois diso saben ben a xente nova e os nenos e nenas galegos, a xe-
ración da pandemia. Velaquí temos unhas representantes:
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Ola, somos Aldara e Sarela e vimos de Santiago para contarvos que este ano 
foi un pouco complicado...

Pechadas na casa, botabamos moito de menos poder ver oa migos e ás nosas 
familias (aos avós, aos primos, aos tíos...). Falabamos con eles por whatsapp, por 
duo, por zoom ou desde a ventá... pero non é o mesmo. Tamén queriamos poder 
saír xogar fóra.

Na casa tratabamos de seguir as clases pola aula virtual pero é moito máis 
aburrido. Ademais mamá e papá tiñan moito traballo e botaban todo o día pega-
dos ao ordenador. Ben, tamén é verdade que pasamos máis tempo xuntos, que 
falamos máis entre nós e que xogamos máis os catro.

O verán non estivo mal de todo porque puidemos saír, ir á praia, á piscina, a 
Vigo, á leira do avó Pepe, ao cámping... pero había a xente dos outros anos.

Comezamos o curso contentas. O colexio, atopámolo cheo de frechas, cintas 
nos patios, mesas separadas, grupos burbulla... que non nos deixaban estar e 
xogar con tódolos nosos amigos. Aínda así, con algún que outro sustiño e confi-
namento, fómolo levando.

Tampouco puidemos celebrar os nosos aniversarios, nin a miña primeira co-
muñón! Pero aprendemos a valorar máis aquelas que temos tódolos días e ás 
que non sempre lle dámos importancia.

Guieiro/a: Lembrades o depredavirus?

Coronavirus: Si! Esa seina eu. O que me quitou fóra dos morcegos ou do pan-
golín, eu que sei.... ..

Ruah: Pos tamén para ese virus hai vacina. Ten que ver co cambio de mirada, 
de prexuízos, de aprenderdes que nesta terriña, en equilibrio co medio hai mil 
posibilidades de avanzar a cooperación, unha economía do común realmente 
sustentable, un futuro para a xente nova cos pés na terra da nosa Terra.

Guieiro/a: Pois temos aquí a outra voz que sabe disto, de cooperar para un 
futuro agrogandeiro distinto.

Cando pensar que hai futuro é revolucionario.

Oliver Laxe e os cooperativistas da Carqueixa que actuaran no filme “O que 
arde” protagonizan distintos vídeos divulgativos da maneira de vivir neste espazo 
do mundo que se chama Ancares.  A campaña titúlase “gandeiría heroica”, unha 
homenaxe ao traballo de tantas persoas en prados onde parece que só se poden 
pousar os ollos. Durante unha destas entrevistas, Oliver pregúntalle a Eduardo de 
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Santalla como imaxina os Ancares dentro duns lustros e Eduardo, fai un silencio, 
concéntrase e solta a bomba: “Pois eu penso que hai futuro”

Pensar que hai futuro nos Ancares é un acto revolucionario, dicilo en voz alta 
xa é de románticas ou de tolos. Os que che rebaten sempre teñen unha esquela 
coa que darche na cabeza e unhas proxeccións demográficas que che aseguran 
que, de seguir esta tendencia, en trinta anos non haberá ninguén vivindo aquí, 
pero os deterministas acostuman a fallar porque o futuro depende de nós.E eu 
son optimista porque nas aldeas galegas hai moitas iniciativas que merecen a 
pena e moitas outras que se van dar porque as aldeas teñen moita forza senti-
mental e moito potencial económico. Potencial económico porque imos cara un 
mundo onde cada vez vai haber máis bocas que alimentar e a nosa terra sempre 
foi moi produtiva. Pero tan importante como as potencialidades económicas e a 
forza sentimental que nos une a moitos galegos e galegas coas nosas aldeas.

Porque foron, somos. Porque somos, serán.

Ruah: Xa lle fostes collendo o xeito á cousa? Xa vai estando claro cal é o Espí-
rito que nos cómpre, que nos senta ben, que nos dá poder, como humanidade 
fráxil, cos pés nesta terra nosa, para cambiar as cousas a mellor?

Romaxe: Xa nos foi quecendo a ialma
vese unha luz no horizonte

Guieiro/ a: Pois aínda nos queda unha última voz, a voz, a voz do cárcere, dos 
que alí tamén pasaron tempos difíciles... pero  o espírito sopra, alenta e constrúe, 
de abaixo arriba. Esta é a testemuña dun preso desde a prisión da Lama.

A natureza é sábia e preciosa, mas nom sempre é justa.

É natural, por exemplo, que a força se imponha à debilidade, mas os humanos 
temos a bem sentir compaixom, em vez de despreço, por um estranho enfermo 
ou por um inimigo, algo que nom fai praticamente ningum outro animal. O 
cristianismo defende que a fonte deste impulso, tam alheio às leis da biologia, 
só pode ser divina. Eis o fundamento da mais original e a mais fermosa das 
religions: um Deus que, em vez de manifestar-se como fonte de poder infinito, 
escolhe fazê-lo como fonte de infinito amor, chamando-nos, por primeira vez na 
história, nom a esmagar os vencidos, senom a identificar-nos com eles e correr a 
sua mesma sorte.

 De entre todos os excluídos, Cristo decide passar à história como um condena-
do a morte, e umha parte importante do Novo Testamento foi escrito no cárcere 
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por pessoas que daquela eram consideradas delinquentes. Nom por acaso, di 
Mateus, aquilo de: “estava na prisom, e fostes visitar-me”.

Seremos hoje capaces de sentir respeito e amor por um delinquente? Nom 
digo por um disidente político, un independentista, ou um preso de conciência, 
por umha boa pessoa. Nom fai falta a luz de ningúm Deus para nom querer-lhe o 
mal aos que consideramos bons. O difícil, em cámbio, é nom ensanhar-nos com 
os nossos inimigos, continuar a perceber e respeitar a dignidade que existe mes-
mo naqueles que cometem actos desprezáveis.

Talvez era mais fácil antes, quando as cadeias estavam no centro das cidades 
e todo o mundo se cruzava coas mulheres, as nais ou os filhos que vinham de visi-
tar os presos: sabíamos que o delinquente era amável, posto que era amado por 
alguém. Hoje, porém, só conhecemos o criminal polos noticiários sensacionalis-
tas, e o mundo penitenciário foi agachado nesses macro-cárceres ocultos entre os 
montes da Lama, de Teixeiro, de Monterroso ou do Pereiro de Aguiar.

Depende de nós ver nos 3000 presos encerrados na Galiza 3000 seres huma-
nos,  3000 pessoas caídas à beira do nosso caminho que nos enfrentam dia a dia 
-como na parábola do samaritano- ao conflito de obedecer o nosso fígado ou o 
nosso coraçom.

Prisom da Lama, ano 2021

Ruah: Ben falado, a xustiza punitiva é vinganza, horrible coma o crime. É nece-
sario identificarse cos persoas caídas, descartadas, deixarse tocar e remover pola 
dor allea. Cómpre seguir o pulo samaritano. 

Coronavirus: Buah! Tedes boa gana de metervos en líos. Sodes do que non 
hai. Desde logo, fai falta ter fe a carradas.

Ruah: Se cadra non é tan complicado. É abrir os ollos, andar o camiño cam-
biando a mirada, abrirse a outras vidas, prender unha luz aquí e aló... ser xente 
de boa fe.

CAMIÑOS DE FE
Camiños...
Camiños...
Camiños de fe
Camiños por percorrer.
Sumando camiños
Atopándome contigo.
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Parei na beira do camiño a escoitarte
Contaban historias, falábame o ar
Voaba unha estrela, quería seguila.
Fiquei no silencio
Ollei esta Terra que quere cantar.

Camiños de fe
Camiños por percorrer.
Sumando camiños
Atopándome contigo

Historias de vida, agasallos do corazón
Atoparme en ti, na pegada esquecida
Na ilusión vencida
Prendendo unha luz,
Camiños de fe, camiños por percorrer.

Camiños de fe... camiños de fe...
Letra e música: Bea a de Estrella
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III SOMOS VIDA: SOMOS MESA COMPARTIDA

Guieiro/a: Escoitemos en silencio esta parábola

Lector/a:

Dunha vez un home deu unha grande cea e convidou a moitos. Así que che-
gou a hora, mandou un criado para que avisase ós convidados, dicíndolles: "Vide 
xa, que está todo preparado". Pero todos empezaron a escusarse. O primeiro 
dixo: "Merquei unha leira e teño que ila ver; por favor, descúlpame". Outro dixo: 
"Merquei cinco parellas de bois, e teño que probalas; descúlpame, por favor". 
Outro dixo: "Acáboche de casar e non podo ir".

Volveu o criado e contoulle todo isto ó amo. Entón o dono da casa, todo indig-
nado, mandoulle ó seu criado: "Pois vai correndo ás prazas e rúas da vila e tráe-
me para acá os pobres, eivados, coxos e cegos".

O criado díxolle: "Xa está feito o que mandaches, e aínda hai sitio". Entón o 
amo mandoulle: "Vai polos camiños e corredoiras e fai que entre a xente; que se 
encha a miña casa” 

Lucas, 14

Guieiro/a: Ruah! Que queres que che diga. Isto .... isto pide mesa a berros... e 
pan e viño compartidos.

Romaxe: Isto pide boa romaxe
e vida ben partillada.
E eucaristía da boa,
non da de caralavada.

Coronavirus: Buah! Ruah!; Buah xentiña! Falades coma os anxos. Estou levi-
tando, debo estar medio convertido.

Romaxe: Ruah, poñamos a mesa xa!

Ruah: Para min… que iso tiña música.
uah, lalala lalá lalá
uah poñámola mesa xa 
uah, lalala lalá lalá: 
uah, sardiñas e viño e pan 

unha mesa coma un mundo
aquí non sobra ninguén
as que veñen de alá lonxe 
os que ninguén quere ben 
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uah, lalala lalá lalá
uah poñámola mesa xa 
uah, lalala lalá lalá
uah, sardiñas e viño e pan 

unha mesa pra brindarmos
por unha irmandade aberta 
e pra darmos e esta terra
unha emocionada aperta 

Letra: Pepiño Prada
Música: Tradicional

(Mentres soa a música ponse a mesa con pan, viño e un símbolo de cada tes-
temuña que subiu antes a falar)

Coronavirus: Non sei que disirvos, isto do xantar compartido non o vía eu... 
nin de broma, pero parese que é algo ghrande. E non sei se me invitaredes des-
pois de todo o que pasamos.

Ruah: Ai, covid, covid, que non te enteras de nada!! Nós sabemos que a dor, a 
enfermidade e a morte son parte da vida que hai que asumir. A sabedoría fainos 
máis fortes. A comunidade é a que fai posible que esa forza se multiplique: non 
podemos nin debemos deixar só a ninguén nos momentos de maior vulnerabili-
dade.

Romaxe: Acollamos toda a dor, 
e nesta irmandade aberta 
ninguén nunca estará só.

Guieiro/a: Somos un pobo que afronta os seus problemas e desgrazas unidos. 

Romaxe: Abofé que si!! 

Ruah: Eu vexo todos os días como xorden regueiros de solidariedade cando a 
desgraza azouta. Pero non só nas desgrazas. Tamén na festa e na romaxe!

Guieiro/a: Aquí estamos todos, coas nosas máscaras, coa distancia social. Non 
nos podemos coller das mans, nin darnos apertas, pero si podemos colocarnos 
uns cabo doutras, en oración. Fagamos círculos de solidariedade, abramos as 
mans ao ceo e recitemos a nosa oración que é a nosa forza.
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Credo galego
COA FORZA DO NOSO POBO                        
HOXE PROCLAMO O MEU CREDO:
“QUERO SER PERSOA NOVA,                 
PORQUE EU RENAZO GALEGA” (bis)

Creo en Deus, dono da vida,                             
que brinca nas nosas leiras,                                
no mar, nas chousas, nas rías,                                   
nos montes, nas carballeiras. 

E quere vivir entre nós,                                   
camiñar á nosa beira,                                      
entrar connosco na casa                                      
pra se quentar na lareira.

Eu confío nese Deus                                              
que se xongue ás nosas mans                                      
no traballo, nos esforzos                                       
que un mundo novo farán.

COA FORZA DO NOSO POBO                        
HOXE PROCLAMO O MEU CREDO:
“QUERO SER UN PERSOA NOVA,                 
PORQUE EU RENAZO GALEGA” (bis)

Letra: Bernardo García Cendán
Música: Xose Luis Rivas (Mini)

Guieiro: Tal e como estades ollade para a mesa. Acábana de poñer con mimo 
mulleres e homes de Arzúa (díse o seu nome). A mesa que este ano é o centro 
da nosa Romaxe é tamén, agora mesmo, o centro da Memoria e da Historia de 
Salvación. 

Romaxe: En igualdade e circularidade, 
unha mesa que é alimento para a Vida.

Ruah: É a mesa da memoria. Quero recordarvos como empezamos, un feixiño 
de xentes asustadas... 

Guieiro/a: Así empezou a Igrexa. Vendo a Xesús colgado na cruz, os máis bo-
tados para adiante, botáronse para atrás. Todo parecía caído polo chan, a espe-
ranza morta, o medo...
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Ruah: Pero as que estaban detrás puxéronse diante. As mulleres baixaron ao 
sepulcro e berraron con Madalena: “resucitou!”. 

Romaxe:  Resucitou!

Ruah: Nós tamén temos que ser quen de facer ese proceso: da morte chegar 
á vida. Son dúas caras da mesma moeda.

Coronavirus: Buah! Ruah!; Buah xentiña! Falades coma os anxos. Estou levi-
tando, debo estar medio convertido.

Guieiro/a: Ademais do pan e do viño na mesa hai un símbolo que nos recorda 
a cada unha das testemuñas que fomos escoitando ó longo da mañá. Tamén aco-
llemos ó coronavirus, símbolo da enfermidade, dor e morte como parte da vida. 
E así, arredor dunha mesa compartida, rodeados de homes e mulleres, amigas e 
amigos, e unidas tamén coa Ruah, símbolo da solidariedade fraterna e sororal, 
brindamos pola Vida e dicimos ben, ben dicimos.  

Ruah: Pois pechade, logo, por un momento os ollos. Centrade a ollada no 
mais fondo de cada un, de cada unha. Alí onde está Deus termando da Vida. Así, 
en silencio, un pouquiño. E digamos agora todas, todos xuntos, palabras de ben-
dición. 

(Mentres álzanse o pan e o viño)

Romaxe: Pan e viño, 
corpo e sangue de salvación, 
que se parte e reparte 
como signos de bendición e de perdón.
Facemos este xesto como ti nos dixeches, 
en memoria túa.

Ruah: E así, con este simple xesto de amor partido, compartido e repartido, 
de recoñecemento mutuo, constituímonos en comunidade de Vida, chamada a 
estender o Reino polo mundo enteiro. Achegádevos á mesa, quen queira, collede 
e comede pan e viño.

Guieiro/a: Non esquezades as normas de seguridade: xel, distancia, máscara. 
(dar instrucións) Mentres comemos o pan e bebemos o viño, cantamos a nosa 
fraternidade sororal.

PARTICIPACIÓN NO PAN E NO VIÑO

(Non nos esqueceremos de seguir as normas sanitarias para evitar contaxios, 
botando xel desinfectante nas más e mantendo a máscara; pódense coller da 
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mesa os anacos de pan por quendas de a un, así como os vasos de viño indivi-
duais). 

IRMAUS
Camiñan ao meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estranos.
Pero tí, que te alcontras alá lonxe,
máis alá dos desertos e dos lagos,
máis alá das sabanas e das illas,
coma un irmáu che falo.

Si é túa a miña noite,
si choran os meus ollos o teu pranto,
si os nosos berros son igoales,
coma un irmáu che falo.

Anque as nosas palabras sean distintas,
e tí negro i eu branco,
si temos semellantes as feridas,
coma un irmáu che falo.

Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmáu che falo.

Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmáu che falo.

Letra: Celso Emilio Ferreiro 
Música: Xose Luis Rivas (Mini)

BERRO SECO

Guieiro/a: Comemos e bebemos. Temos con nós a forza da Ruah, que nos 
alenta. Por iso imos berrar todos xuntos, un berro seco que saia do máis fondo 
do noso sentir de comunidade e faga que o poder da nosa sororidade transforme 
o mundo. Imos aló.
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IV DESPEDIDA
Guieiro/a: Amigas, amigos, estamos chegando ao final desta ROMAXE DA 

IRMANDADE ABERTA, unha celebración artellada pola Asociación Irimia e que 
quere ser folgo para a vida, animando a nosa fe e esperanza para facernos máis 
fortes diante das adversidades. 

Romaxe: Na irmandade aberta 
morren os medos,  
medra a esperanza,
Deus nos alenta.

Presidenta de Irimia: Non queremos rematar sen agradecer a todas as per-
soas que colaboraron na organización desta romaxe (cítanse). Que esta celebra-
ción nos acompañe, esconxurando temores. Que a levemos con nós alí onde 
vaiamos e sexamos transmisores da forza de Deus, a Ruah, que sempre nos 
acompaña, para que todas as persoas, presentes e ausentes, medremos en ir-
mandade.

ENTREGA DO RAMO

MAGNÍFICAT IRIMEGO
A Virxe de Guadalupe
dixo a Deus cando era nena:
“Magnificat, pois te fixas
en min, sendo tan pequena.”

Diranme tódolos pobos,
aínda sendo humildosa,
que entre tódalas mulleres
son eu bendita e fermosa.

Érgue-los pobres e humildes,
pois de todos es o dono.
Poderosos e caciques
perden o mando e o trono.

Han ter bandullo baleiro
os agora farturentos;
has dar o pan cada día
aos que agora están famentos.

Pois somos fillos de Abraham,
descendencia de Israel,
farás da nosa Galicia
un país de leite e mel.

Ti que sacaches do ventre
froito novo e verdadeiro,
fainos fillos desta terra
no medio do mundo enteiro.

Letra: Pepe Chao 
Música: Tradicional
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