
Cartas 72 
EEssttaa  mmaaññaannaa  vviinnoo  aa  vveerrmmee  aall  AAsshhrraamm  uunn  HHeerrmmaannoo  ––  ttaann  hhiijjoo  
ddee  DDiiooss  ccoommoo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ––  ppaarraa  aammeennaazzaarrmmee  ccoonn  pprrooccee--
ddeerr  lleeggaallmmeennttee  ppaarraa  qquuiittaarr  aa  llaa  HHeerrmmaannddaadd  llaa  CCaassaa  SSeeddee  ddee  
llaa  RReeddGGFFUU  eenn  XXaallaappaa,,  llaa  CCaappiittaall  ddee  VVeerraaccrruuzz,,  eenn  MMééxxiiccoo,,  ssii  
nnoo  lloo  lliibbeerraammooss  ddee  llaa  pprroommeessaa  ddee  ppaaggoo  qquuee  hhiizzoo  aannttee  NNoottaarriioo  
PPúúbblliiccoo  ppaarraa  ppaaggaarr  eell  ddiinneerroo  qquuee  ssuussttrraajjoo  aa  llaa  HHeerrmmaannddaadd  ddee  
XXaallaappaa  aall  hhiippootteeccaarr  eell  tteerrrreennoo  qquuee  eellllooss  ccoommpprraarroonn  ppaarraa  
hhaacceerr  ssuu  CCaassaa  SSeeddee,,  ccuuaannddoo  eerraa  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  RRee--
ggiioonnaall..  SSee  llllaammaa  VVííccttoorr  GGóómmeezz..  

  
LLaa  hhiissttoorriiaa  eess  ccoommoo  ppaarraa  sseerrvviirr  ddee  aarrgguummeennttoo  aa  uunnaa  ppeellííccuullaa  ccuurrssii  ddee  iinnoocceenntteess  yy  vvii--
llllaannooss..  CCoossaa  rraarraa,,  ppeerroo  ccrreeoo  qquuee  yyoo  mmee  eennccuueennttrroo  eennttrree  llooss  iinnoocceenntteess  ddee  eessttaa  ppeellííccuullaa..  
SSuucceeddee  qquuee  eenn  llooss  pprriimmeerrooss  aaññooss  ddee  vviiddaa  ddee  lloo  qquuee  hhooyy  eess  llaa  RReeddGGFFUU,,  llooss  HHeerrmmaannooss  
ddee  XXaallaappaa  aallqquuiillaarroonn  uunn  ssaallóónn  ccoonn  tteecchhoo  ddee  lláámmiinnaass  ddee  zziinncc  eenn  uunn  bbeelllloo  lluuggaarr  ddee  llaa  
zzoonnaa  aannttiigguuaa  ddee  XXaallaappaa,,  qquuee  ssee  ccoonnooccee  ccoommoo  XXaalliittiicc..  AAhhíí  ddiieerroonn  ccllaasseess  ddee  ggiimmnnaassiiaa,,  
yyooggaa  yy  ccoonnffeerreenncciiaass  ddee  ttooddoo  ttiippoo  ppaarraa  eessttiimmuullaarr  llaa  ccuullttuurraa  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  CCiiuuddaadd  qquuee  
yyaa  ddee  aanntteemmaannoo  eess  UUnniivveerrssiittaarriiaa  yy  ccuullttaa..  TTooddoo  ffuuee  bbiieenn  hhaassttaa  qquuee  eell  dduueeññoo  ddeell  ssaallóónn  
mmuurriióó  yy  ssuuss  hheerreeddeerrooss  ddeecciiddiieerroonn  vveennddeerr  eell  iinnmmuueebbllee..  YYoo  aaccoonnsseejjéé  aa  llooss  HHeerrmmaannooss  
qquuee  lloo  ccoommpprraarraann  ppoorr  lloo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddeell  lluuggaarr  ddoonnddee  hhaabbííaann  ccoommeennzzaaddoo  aa  ttrraabbaajjaarr  yy  
ppoorr  sseerr  uunnaa  zzoonnaa  cceerrccaannaa  aall  ccoorraazzóónn  yy  llooss  rreeccuueerrddooss  ddee  llooss  XXaallaappeeññooss..  AA  bbaassee  ddee  uunn  
ggrraann  eessffuueerrzzoo  ccoommpprraarroonn  eell  lluuggaarr  yy  ddeemmoolliieerroonn  llaass  ccoonnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  eeddiiffiiccaarr  uunnaa  
CCaassaa  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  nnoorrmmaass  eessttaabblleecciiddaass  ppaarraa  zzoonnaass  pprrootteeggiiddaass..  
  
CCuuaannddoo  llooggrraarroonn  rreeuunniirr  ssuuffiicciieennttee  ddiinneerroo  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn,,  eell  ppeerrmmiissoo  ddee  llaass  AAuu--
ttoorriiddaaddeess  lleess  ffuuee  nneeggaaddoo  ppoorrqquuee  eell  tteerrrreennoo  ssee  eennccoonnttrraabbaa  hhiippootteeccaaddoo  aa  nnoommbbrree  ddeell  
HHeerrmmaannoo  qquuee  ffuunnggííaa  ccoommoo  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd..  MMee  iinnffoorrmmaarroonn  
ddeell  aassuunnttoo  yy  ppeeddíí  qquuee  ssee  lleevvaannttaarraa  uunn  aaccttaa  aannttee  llaass  AAuuttoorriiddaaddeess  CCiivviilleess  ppoorr  aabbuussoo  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  iinntteerrvviinniieerroonn  aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass  aammaabblleess  yy  lloo  mmááss  qquuee  aacceeppttaa--
rroonn  ffuuee  qquuee  eell  aabbuussaaddoorr  ffiirrmmaarraa  aannttee  uunn  NNoottaarriioo  PPúúbblliiccoo  uunnaa  pprroommeessaa  ddee  ppaaggoo  ccoonn  uunn  
ppllaazzoo  rraazzoonnaabbllee  yy  ééll  ppuussoo  ccoommoo  ggaarraannttííaa  uunnaa  ccaassaa  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  ssuu  pprrooppiieeddaadd..  CCuuaannddoo  
tteerrmmiinnóó  eell  ppllaazzoo  ssee  nneeggóó  aa  ppaaggaarr  ee  iinniicciióó  uunn  jjuuiicciioo  ddee  aallggoo  aassíí  ccoommoo  aammppaarroo..  LLaass  AAuu--
ttoorriiddaaddeess  ffaallllaarroonn  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  yy  ééll  rreeccuurrrriióó  aa  mmuullttiittuudd  ddee  rreeccuurrssooss  lleeggaalleess  
ccoonnttrraattaannddoo  aabbooggaaddooss  ppaarraa  aalleeggaarr  qquuee  eenn  eessee  ttiieemmppoo  llaa  FFrraatteerrnniiddaadd  nnoo  eessttaabbaa  ttoottaall--
mmeennttee  lleeggaalliizzaaddaa..  

  
AAssíí  llaass  ccoossaass,,  llaa  HHeerrmmaannddaadd  ddee  XXaallaappaa  ddeecciiddiióó  rreessccaattaarr  ssuu  tteerrrreennoo  ppaaggaannddoo  llaa  hhiippoottee--
ccaa  yy  ccoonnssttrruuyyóó  uunnaa  CCaassaa  SSeeddee  ddee  ttrreess  ppiissooss  ccoonn  aayyuuddaa  ddee  ggeennttee  ddiiggnnaa  ddeell  mmaayyoorr  rreess--
ppeettoo..  AAhhoorraa  eell  hhoommbbrree  aammeennaazzaa  ccoonn  aapprrooppiiaarrssee  ddee  eessttaa  ccaassaa..  ¿¿CCóómmoo  llllaammaarr  aa  eessttoo??  
UUnn  ppuueebblloo  ddee  oovveejjaass  ggeenneerraa  uunn  ggoobbiieerrnnoo  ddee  lloobbooss..  HHaayy  qquuee  eecchhaarr  uunnaa  mmaannoo  aa  XXaallaappaa..  



EEll  SSHHMM,,  lloo  ssaabbeemmooss,,  ffuuee  uunn  ggrraann  ssaabbiioo  yy  ssuu  ssaabbiidduurrííaa  ssee  vviioo  ccoonnffrroonnttaaddaa  ccoonn  ttooddoo  
ttiippoo  ddee  ssiittuuaacciioonneess  yy  ééll  ssiieemmpprree  llaass  rreessoollvviióó  ccoonn  eeqquuiiddaadd..  RReeccuueerrddoo  qquuee  ccuuaannddoo  eell  
ddeecciiddiióó  vveenniirr  aa  vviivviirr  aa  llaa  ccaassiittaa  qquuee  llaa  HHeerrmmaannddaadd  ccoonnssttrruuyyóó  eenn  eell  AAsshhrraamm  IInntteerrnnoo  
ccrriióó  ddooss  ccaacchhoorrrrooss  ddee  mmaassttíínn  eexxpplliiccaannddoo  qquuee  aa  ssuu  hhiijjoo,,  JJoosseelliittoo,,  llee  gguussttaabbaann  llooss  ppeerrrrooss..  
AA  ttooddooss  nnooss  ppaarreecciióó  bbiieenn,,  ppoorr  mmááss  qquuee  llooss  mmaassttiinneess  nnooss  iinnssppiirraabbaann  mmuucchhoo  rreessppeettoo  
ccuuaannddoo  ccrreecciieerroonn..  EEll  MMaaeessttrroo  llooss  aalliimmeennttaabbaa  ccoonn  ccaarrnnee  qquuee  ccoonnsseegguuííaa  ppeerrssoonnaallmmeennttee  
eenn  CCooaatteeppeecc  yy  lleess  mmaannddóó  ccoonnssttrruuiirr  ddooss  ggrraannddeess  jjaauullaass  ddee  hhiieerrrroo..  CCuuaannddoo  ééll  ddeejjóó  eessttee  
ppllaannoo  ddee  eexxiisstteenncciiaa  ffííssiiccaa  llooss  ppeerrrrooss  ssiigguuiieerroonn  eenn  eell  AAsshhrraamm  yy  nnaaddiiee  lleess  ddiioo  iimmppoorrttaann--
cciiaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  eessooss  ttiieemmppooss  hhuubboo  uunn  iinnddiivviidduuoo  qquuee  aaccoossttuummbbrraabbaa  ppaassaarr  ppoorr  eell  
AAsshhrraamm  ssiinn  ppeeddiirr  ppeerrmmiissoo  aa  ccuuaallqquuiieerr  hhoorraa  ddeell  ddííaa,,  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  lleess  hhiicciieerroonn  aallgguunnaass  
ffrraatteerrnnaalleess  rreeccllaammaacciioonneess..  UUnnaa  nnoocchhee  oossccuurraa  ssee  eennccoonnttrróó  ffrreennttee  aall  úúllttiimmoo  ddee  llooss  mmaass--
ttiinneess  ffrreennttee  aa  ééll,,  aa  mmiittaadd  ddeell  ccaammiinnoo..  EEll  ppeerrrroo  aabbrriióó  ssuuss  ffaauucceess  yy  lloo  ssaalluuddoo  ccoonn  uunn  eess--
tteennttóórreeoo  ¡¡GGuuaauuuuuu!!  EEll  hhoommbbrree  ppaalliiddeecciióó  yy  ssee  ppaarraalliizzóó..  EEll  ppeerrrroo  nnoo  hhiizzoo  nnaaddaa  mmááss,,  ppeerroo  
eell  hhoommbbrree  eessttuuvvoo  ttrreess  ddííaass  eenn  ccaammaa  ppoorr  eell  ssuussttoo  yy  nnoo  vvoollvviióó  aall  AAsshhrraamm..  

  
MMee  hhee  eenntteerraaddoo  ddee  qquuee  llooss  AArrttiissttaass  MMaarrcciiaalleess  ddee  llaa  RReeddGGFFUU  
qquuiieerreenn  ccoonnssttrruuiirr  uunn  CCáámmaarraa  SSeeccrreettaa  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  llaa  IInniicciiaacciióónn  
RReeaall  aa  ffoonnddoo,,  ddeessddee  ssuu  pprrooppiioo  áánngguulloo,,  eenn  LLaa  PPaazz,,  BBaajjaa  CCaallii--
ffoorrnniiaa..  MMee  ppaarreeccee  bbiieenn..  PPeerroo  qquuiieerroo  aahhoorrrraarrlleess  eessffuueerrzzooss..  AAqquuíí  
eenn  eell  AAsshhrraamm  IInntteerrnnoo  tteenneemmooss  uunnaa  aammpplliiaa  CCáámmaarraa  ddee  GGeettuullss  
qquuee  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ttiieemmppoo  eessttáá  ddeessooccuuppaaddaa,,  yy  uunnaa  rreemmoozzaa--
ddaa  CCáámmaarraa  ddee  GGaagg  PPaa  ppooccoo  vviissiittaaddaa..  AAddeemmááss,,  pprroonnttoo  eessttaarráá  
tteerrmmiinnaaddaa  llaa  CCáámmaarraa  ddee  GGeelloonngg..  HHaayy,,  ttaammbbiiéénn,,  uunn  pprraaddoo  qquuee  
ccoolliinnddaa  ccoonn  llaa  pprrooppiieeddaadd  ddeell  vveecciinnoo  qquuee  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn  
aammeennaazzóó  ccoonn  aappooddeerraarrssee  ddee  llaass  ttiieerrrraass  ddeell  AAsshhrraamm..  AAhhíí  ppuuee--
ddeenn  ccoonnssttrruuiirr  iinnssttaallaacciioonneess  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  ssuuss  eennttrreennaammiieennttooss,,  
lleejjooss  ddeell  mmuunnddaannaall  rruuiiddoo  yy  aahhoorrrráánnddoolleess  aa  llooss  vviissiittaanntteess  ddeell  

AAsshhrraamm  llaa  aallggaarraabbííaa  bbeerriimmbbaauuddeeaaddaa  ddeell  CCaappooeeiirraa..  CCrreeoo  qquuee  eell  AAsshhrraamm  IInntteerrnnoo  MMuunn--
ddiiaall  ttiieennee  ttooddoo  lloo  qquuee  llooss  AArrttiissttaass  MMaarrcciiaalleess  yy  ssuuss  TTrreess  GGuuaarrddiiaanneess  ddee  llaa  EEssppaaddaa  ddee  
CCrriissttaall  nneecceessiittaann..  TTaall  vveezz  aassíí,,  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  JJeerraarrqquuííaa  ddeejjee  ddee  sseerr  uunnaa  jjaauullaa  ((ffoottoo))  LLaa  
BBeellllaa  CCiiuuddaadd  ddee  XXaallaappaa  eessttáá  aa  uunn  ttiirroo  ddee  ppiieeddrraa  yy  ppuueeddeenn  vviissiittaarr  llaa  ccaassaa  qquuee  hhaann  ccoonnss--
ttrruuiiddoo  llooss  HHeerrmmaannooss..  
  
PPoorr  lloo  ddeemmááss,,  eell  AAsshhrraamm  eessttáá  bbiieenn  ccuuiiddaaddoo  yy  ccaaddaa  vveezz  mmááss  pprróóssppeerroo,,  aahhoorraa  ggrraacciiaass  aall  
eessffuueerrzzoo  ddee  ssuuss  ““AAnncciiaannooss””  RRooddoollffoo,,  MMaarrttiittaa  yy  ssuuss  hhiijjooss  qquuee  lloo  ttiieenneenn  aaccttuuaallmmeennttee  eenn  
pprroocceessoo  ddee  rreeaaddaappttaacciióónn  ppaarraa  rreecciibbiirr  aa  llooss  ccuuaattrroocciieennttooss  eelleeggiiddooss  qquuee  rreepprreesseennttaarráánn  aa  
llaa  JJeerraarrqquuííaa  ddee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  yy  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  MMuuyy  HHoonnoorraabbllee  CCuueerrppoo  CCoolleeggiiaa--
ddoo,,  eenn  ffeecchhaass  yyaa  pprróóxxiimmaass..                                                                 
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