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Resulta unha satisfacción para a Irmandade Moncho Valcarce a dedicación  

destes Cadernos de Estudos Xerais da Asociación Cultural Irmáns Suárez Pica-

llo, máis aínda cando dáse un  grande relación entre os dous Ramón. Non só por 

ter o mesmo nome, que tamén resulta curiosa a coincidencia, senón, sobre todo, 

pola identificación na súa fe revolucionaria, polo común das súas fondas crenzas 

relixiosas liberadoras, pola súa concordancia no compromiso e responsabilidade 

co pobo asoballado ao que entregaron as súas vidas, pola coherencia que manti-

ñan na súa conciencia nacionalista. Dúas persoas extraordinarias que forman 

parte xa da historia de Galiza, unha historia de dignidade e de grandeza de espí-

rito que nos debe encher a todos dun san orgullo.   

O sacerdote Ramón Valcarce Vega, coñecido popularmente como Moncho 

Valcarce, fixo da teoloxía de liberación a súa guía espiritual, adoptando unha 

posición vital revolucionaria comprometéndose na loita contra a ditadura fran-

quista primeiro, para logo implicarse decididamente nas loitas agrarias de gran 

repercusión pública nos últimos anos da década dos anos 70.    

Foron anos conflitivos de levantamentos labregos contra empresarios, caci-

ques, absentistas e administración que os expulsaba das terras e dos montes, des-

truíndo as súas casas e facendas ou cobrándolles contribucións inxustas. A pre-

senza de Moncho Valcarce a carón dos veciños dáballes forza  para resistir, coa 

súa palabra denunciaba a inxustiza das agresións e coa súa  entrega converteuse 

no referente indiscutible daquelas loitas. 

A súa relixiosidade profética amósanos a unha persoa radical na súa crítica e 

oposición á orde establecida coma un día fixo Xesús de Nazaret contra o poder 

romano. As súas denuncias abertas das inxustizas dende o propio púlpito, fixe-

ron de Moncho o sacerdote a marxinar por unha xerarquía eclesiástica reacciona-

ria entregada aos poderosos.    

De todo isto tratan os textos que presentamos. Dun cura que coa firmeza da 

súa fe e a virtude do seu carisma cativou ao pobo máis abandonado converténdo-

se  nun símbolo  para todos os galegos de ben que nunca debemos esquecer. 

Vaia, polo tanto, o noso agradecemento a esta asociación dos Irmáns Suárez 

Picallo por darnos a ocasión de poder expresar, a través desta magnífica idea dos 

Cadernos de Estudos Xerais que nos introducen no mundo dunha galeguidade 

necesaria, estes textos sobre Moncho Valcarce que aínda que sexan dunha brevi-

dade propia das características destes cadernos cremos que son o suficientemen-

te elocuentes como para  xerar un interese por este cura que anime a continuar 

afondando en Moncho a través dos seus libros, porque neles constatarase que se 

trata dunha figura irrepetible. 

Irmandade Moncho Valcarce 

Introdución 

CEX ▌1 



 

 

 

 

 
 

 

Ven ao mundo en 1935 en A Coruña no seo du-

nha familia da burguesía comercial. Estuda o 

Bacharelato no colexio dos Xesuítas de Vigo, 

para logo rematar o preuniversitario en 1952 no 

Instituto Masculino de cidade herculina. A con-

tinuación matricúlase na Facultade de Dereito da 

Universidade Compostelá, estudos que continúa 

na Universidade de Salamanca, pero no último 

curso decide facerse crego. Ingresa en 1962 no 

Seminario Maior de Santiago e dous anos máis 

tarde marcha a Roma a estudar Teoloxía na Uni-

versidade Gregoriana. Alí permanece dous anos 

entrando en contacto con outros colegas progre-

sistas que van ter unha importante influencia na 

súa vida. Con varios galegos estudantes de teo-

loxía, forman o grupo “Os Irmandiños” e con 

eles comezou a súa incorporación ao pensamento galeguista, iniciándose nas 

lecturas de Curros, Cabanillas, Celso Emilio, Castelao… Regresa a Galiza para 

rematar a carreira sacerdotal no seminario compostelán; pero, ao pouco, foi ex-

pulsado por manter unha seria crítica á educación reaccionaria que alí se daba. 

Permanece un ano estudando por libre na Colexiata de A Coruña  a cargo do 

sacerdote Manuel Espiña que vai conseguir que o volvan a admitir no Seminario 

unha vez mudado o seu equipo de dirección, para rematar ordenándose sacerdote 

o 19 de decembro de 1970.   
 

As súas inquedanzas sociais lévano en 1971 a incorporarse ás parroquias ru-

rais de Sésamo e Sueiro do Concello de Culleredo (A Coruña). Alí adoptou un 

xeito de vida humilde, sen admitir pagos polas labores eclesiásticas, feitas dun 

modo sinxelo e participativo. Viviu nunha destartalada casa reitoral cos seus li-

bros polos que, xunto coa música clásica, sempre tivo verdadeira paixón. Xanta-

ba a veces na casa da nai, mantíñase como podía co escasísimo salario de párro-

co. Axudaba aos labregos nas tarefas do campo e identificouse con eles como un 

veciño máis, asumindo a súa cultura e idioma galego. No seu exercicio pastoral 

fixo do espazo eclesiástico un centro de vida popular, dinamizando actividades 

sociais e culturais, acollendo a unha xuventude na  súa casa transformada en re-

fuxio comunitario de liberdade nos tempos da ditadura franquista, promovendo 

unha biblioteca ambulante e medios de difusión críticos como a revista Outeiro 

de San Cosme, impulsando medidas reivindicativas fronte a problemas           
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parroquiais e apoiando a membros de grupos políticos de oposición á ditadura o 

que lle custou, en 1974, ser detido nunha reunión clandestina en Betanzos, su-

frindo duros interrogatorios acompañados de malos tratos  no cuartel da garda 

civil, para logo ser encarcerado.  
 

Moncho Valcarce entroncou a súa condición de crego cos principios da Teo-

loxía de Liberación e adoptou unha posición vital revolucionaria, entendendo 

que o seu modo de entrega a Deus era loitar polos máis febles ata as últimas 

consecuencias, seguindo fielmente as ideas de Xesús de Nazaret, con quen se 

identificaba plenamente. 
 

Neste sentido implicouse nas loitas agrarias de gran repercusión pública nos 

anos da transición política e das que As Encrobas, no seu enfrontamento coa 

empresa FENOSA, foi a máis representativa, quedándolle por ela o alcume do 

“crego das Encrobas” coñecido, entón, en toda Galiza e fora dela.  

 

CRONOLOXÍA 

 

1935  Nace en A Coruña o 5 de setembro. 
 

1945  Vai interno ao colexio dos Xesuítas de Vigo, onde fai o Bacharelato.  
 

1952  Finaliza o Preuniversitario no Instituto Masculino de Ensino Medio de A 

Coruña, despois de facer a Reválida no mesmo centro, tras ser expulsado 

do colexio de Vigo.  

Matricúlase na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago; perde 

o curso. 
 

1953  Matricúlase por libre na Facultade de Dereito e estuda en A Coruña. 
 

1962  En outubro ingresa no Seminario de San Martín Pinario, en Compostela. 
 

1964 Vai a Roma  para facer os estudios de Teoloxía na Universidade Pontifi-

cia. 
 

1966  Retorna ao Seminario de Compostela. Empeza o curso pero é expulsado 

do seminario  e enviado á Coruña. 
 

1967 Retorna novamente ao Seminario de Compostela. 
 

1970 O 11 de xuño recibe o diaconado e o 19 de decembro é ordenado sacer-

dote. 
 

1971 É destinado ás parroquias de Sésamo e Sueiro (Culleredo, A Coruña). 
 

1974 En setembro é detido en Betanzos, encarcerado en A Coruña e logo re-

cluído en Poio. En outubro escribe no mosteiro o Diario de Poio. 
 

1976 Afíliase aos Comités de Axuda a Loita Labrega (CALL). 
 

1977 O 15 de febreiro é detido nas Encrobas; o 21 de Marzo ingresa na AN-

PG; o 10 de Abril participa e fala na manifestación en contra a Central 
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Nuclear de Xove; o 8 de maio é detido novamente en Baldaio (Carballo, 

A Coruña); o 15 de maio recibe o carné número 1 de colaborador do sin-

dicato agrario as Comisións Labregas; o 15 de xuño  é candidato ao Sena-

do como cabeza de lista pola provincia de A Coruña co Bloque Nacional-

Popular Galego nas eleccións xerais; o 23 de setembro péchase  con sete 

veciños de Lema na igrexa de Carballo; o 26 de novembro participa na 

concentración contra a cota empresarial da seguridade social agraria en 

Lugo,  entrando logo en Compostela cos tractores da zona de Ordes (A 

Coruña); Participa nas loitas de Tordoia e Portodemouros contra os enco-

ros. 
 

1978 Participa na loita contra o vertedoiro de Bens (A Coruña). 
 

1979 É elixido concelleiro no Concello de Culleredo polo BN-PG. O 25 de xu-

llo esixe que ondee a bandeira galega por primeira vez neste Concello. 
 

1983  Logra por segunda vez o escano no Concello de Culleredo e asume o car-

go de tenente alcalde. 

No verán participa nun  Curso bíblico-arqueolóxico en Israel. 
 

1984 Participa na loita dos labregos das Enchousas polas súas terras e é nova-

mente detido. 
 

1985  Participa nas mobilizacións contra as cotas do leite. 

Viaxa a Suíza para dar unas charlas  nos centros galegos dese país. 
 

1987  Por terceira vez consegue o escano de concelleiro en Culleredo pero xa 

non o  exercerá. 

Vai a Salamanca para facer un curso de estudios na Universidade Pontifi-

cia. 

Publica na revista Irimia  “O compromiso polos pobres. Reflexións sobre 

a Teoloxía da Liberación”. 
 

1988 Retorna a Galiza. É destinado ao Equipo Pastoral das Pontes e da clases 

no Instituto 
 

1989 Intégrase na agrupación ecoloxista “Niño de Azor”, da que será Vicepresi-

dente e dispón dun espazo na radio desa vila onde defenderá o ecoloxis-

mo. 
 

1991  Participa nos conflitos de Larín (Arteixo) en apoio duns caseiros. 

Participa no curso “As rutas de San Paulo” en Turquía co seu amigo o 

cura de Poio (Pontevedra) Vicente Cerdeiriña. 

No mes de decembro descóbrenselle pólipos no intestino. 
 

1992 O 18 de febreiro ingresa no hospital de A Coruña. É operado e diagností-

canlle un cancro. Agravado, remata sendo atendido no seu domicilio. 
 

1993  O 1 de febreiro morre en A Coruña aos 57 anos de idade e é soterrado no 

cemiterio de San Amaro co féretro cuberto coa bandeira galega estrelada.    
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Para entender a dimensión e 

transcendencia social, cultural, po-

lítica e relixiosa de Moncho Valcar-

ce compre contextualizar a época 

na que viviu, porque senón desvir-

tuaríamos ou tratariamos de xeito 

frívolo a súa figura. 
 

A nivel político –anos 70- a so-

ciedade española vivía unha ditadu-

ra militar con todo o que isto impli-

ca (ilegalización dos partidos políti-

cos e sindicatos, prohibición de 

manifestacións, detencións arbitra-

rias, represión feroz, medios de 

comunicación secuestrados, en de-

finitiva, una falta total de liberda-

des...). Diante deste panorama, cal-

quera persoa que se significase –xa 

non como activista ou “axitador”, 

senón simplemente como persoa 

solidaria– era considerada como 

sospeitosa de “ser un elemento sub-

versivo” e polo tanto susceptible de 

ser detido e ingresado na cadea. 
 

Moncho ten a conciencia social 

de que o pobo está a sufrir inxustamente. Conciencia que adquire cando convive 

cos veciños na primeira parroquia que lle dan. Nesta parroquia de Sésamo, moi 

preto de A Coruña, é consciente das penurias dos labregos e que hai que tomar 

partido; ou ser un lacaio do poder establecido evitando conflitos ou defender ós 

mais desfavorecidos. El é consciente que como sacerdote ten un “poder” para 

facer certas accións vedadas a outros, pero non é menos certo que esa mesma 

condición é repudiada e considerada unha traizón polos poderes establecidos. 

Deste xeito, non dubida en comprometerse nas loitas sociais e políticas na mes-

ma medida que é desprezado e reprimido por aqueles que reteñen o poder. 
 

As misas de Moncho en Sésamo son autenticas asembleas veciñais nas que o 

mesmo te apercibías das manifestacións -ilegais- que ían producirse ou das    

CEX ▌5 
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Moncho, con sotana, nos tempos de           

seminarista en Santiago de Compostela. 



 

 

6  

reunións -ilegais- dos sindicatos agrarios. A igrexa reconvertíase de súpeto nu-

nha sala de teatro para que a xuventude e os non tan xoves puidesen “beber” al-

go de cultura, nunha época que non existían os centros de cultura como non fo-

ran aqueles dirixidos pola falanxe e que obviamente podían ser chamados cen-

tros pero en ningún caso de cultura. 
 

Moncho é consciente que todo este labor social non é abondo para concien-

ciar ao pobo. Hai que dar un paso mais, hai que organizarse para contrarrestar á 

maquinaria oficial que debuxa unha sociedade idílica e sen conflitos. Entende 

que isto só é posible comprometéndose e participando nas organizacións -

prohibidas e clandestinas- sindicais e políticas. Deste xeito, apoia as iniciativas 

dos partidos e sindicatos de esquerdas e dá cobertura a calquera iniciativa pro-

gresista. Pero aínda da outro paso mais, pois intégrase nunha forza mais demoni-

zada que o resto das forzas políticas: a A.N.P.G. e no Sindicato Comisións La-

bregas. 
 

Non só asume os ideais da esquerda e das forzas progresistas senón que en-

tende que soamente cunhas forzas propias,  coa cabeza e o corazón na Galiza, se 

poden superar as desigualdades e as inxustizas. O nacionalismo será en adiante a 

bandeira de liberación. E pon en práctica todo aquilo que lle vai custar  sufrir no 

tempo; cadea, malleiras, multas, represión, etc. Como el mesmo dicía nunha  
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A igrexa, coa intervención de Moncho, asumiu o valor engadido de centro cultural. 

Na imaxe, organización dunha obra de teatro. 



 

 

 

entrevista polos anos 70, “Agora os curas galegos do rural, no canto de estampi-

ñas, repartimos panfletos”. 
 

Lidera as revoltas labregas máis importantes e numerosas que se producen no 

País dende a guerra civil: As Encrobas, onde planta cara á todopoderosa FENO-

SA, e conseguindo a maioría das reivindicacións tras sacar a rúa a milleiros de 

persoas. Baldaio, outro exemplo de solidariedade e resistencia. Xove, coa pre-

tensión, unha vez mais de montar FENOSA unha central nuclear, serviu para 

demostrar a capacidade de liderado de Moncho, mobilizando a milleiros de per-

soas nunha cadea humana de máis de 8 quilómetros.  E outras moitas loitas, co-

mo a Cota empresarial da Seguridade Social agraria, os encoros en Tordoia e 

Portodemouros, as mobilizacións contra a Cota do leite, o vertedoiro de Bens en 

A Coruña, etc. 

Foron anos duros nunha época dura que Moncho asumiu como un compromi-

so persoal  e colectivo. Pero empezaba outra etapa que esixía seguir na loita aín-

da que con un cambio cualitativo nas estratexias; a participación e dinamización 

das institucións democráticas. Outra volta, Moncho púxose ao servizo das forzas 

democráticas legalizadas. Non había experiencia neste traballo, pero si un entu-

siasmo tan grande que axiña se viu referendado por logros impensables até había 

pouco tempo. 
 

CEX ▌7 

Revolta das Encrobas (1977), pola que Moncho sería coñecido como cura das Encrobas 



 

 

 

Como concelleiro e tenente de alcalde de Culleredo, traballou arreo pola de-

mocratización e galeguización da institución. Denunciou e conseguiu a supre-

sión do cobro dunha serie de impostos absurdos como os que había que pagar 

polo can e o carro. Conseguiu a elección dos alcaldes de barrio polos mesmos 

veciños e por primeira vez unha bandeira galega ondeaba no balcón do Concello 

o 25 de Xullo. Logrou que o Dia das Letras Galegas fose celebrado con normali-

dade en todas as parroquias e colexios do Concello, organizando cursos de gale-

go para normalizar e dignificar o noso idioma. Foron tantas as iniciativas que 

levou adiante, que mellor recoller as palabras do Alcalde –que non era do mes-

mo partido– para entender o seu talante e compromiso: “O mais salientable de 

Moncho foi a súa capacidade de diálogo, de relación coa comunidade. O que 

Moncho dicía de palabra, cumpríao de obra… En xeral levábase ben cos veciños 

e non había ningún mal lerio. Os enfrontamentos que puido haber, viñan con 

aqueles que non estaba de acordo con Moncho, porque mangoneaban situa-

cións”. 
 

Todo este traballo non vai en detrimento do seu labor pastoral. Seguiu coas 

súas obrigas; misas, exercicios espirituais, cursos,… Pero, unha vez máis, a au-

toridade eclesiástica pásalle factura; non lle perdoan o seu compromiso cos mais 

débiles e a loita sen fisuras pola xustiza social. E, sobre todo, que este traballo o 

faga o través dun partido político; mellor dito, de certo partido político, pois 

mentres Moncho recebe presións moi fortes e duras para que abandone o BNPG, 

outros curas afíns ao PP non teñen problema ningún. Ante a súa postura, o Arce-

bispo de Santiago obrígao a deixar a responsabilidade pastoral das súas parro-

quias, limitándose a celebrar só a misa de cada domingo en Sésamo. Esta foi a 

primeira das moitas sancións coas que a xerarquía eclesiástica “premiou” o seu 

carácter contestatario e a súa interpretación dos evanxeos. 
 

Despois de saír elixido en tres lexislaturas, Moncho deixa o Concello. Está 

convencido de que remata outra etapa da súa vida. Esta canso, pero segue activo 

no compromiso social e cultural. 
 

Santiago desconfía. “Ofrécenlle” -algo que non é outra cousa que un exilio 

forzado- un curso dun ano en Salamanca. Aproveita o curso e escribe un traballo 

memorable sobre a situación do pobo galego e a loita e compromiso sociopolíti-

co dun cura co seu país. O título do documento é significativo: O compromiso 

político dun presbítero nunha realidade concreta: Galicia. Cando volve de Sala-

manca incorpórase ao equipo pastoral de As Pontes. Outra etapa -a última- moi 

enriquecedora. Participa na penúltima loita que lle permite o seu estado de saú-

de, a do conflito de Larín en Arteixo no apoio dos caseiros. 
 

E no ano 1992 inicia a súa última loita: contra o cancro. É una loita de meses, 

pero faino coa mesma enteireza e valor que marcou a súa vida. Dende a cama e 

sen forzas físicas aínda tivo folgos para escribir un libro e deixarnos un          
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documento cheo de vida, paixón e optimismo: Revolucionario e místico. Diario 

intimo da doenza final. 
 

Vivimos malos tempos e precisamos de lideres. Aquí temos un. Reivindiqué-

molo por xustiza porque co seu exemplo, a súa figura, os seus actos, o seu com-

promiso, a súa solidariedade, a súa entrega, o seu amor, en definitiva, a súa vida, 

temos un símbolo que nos vai facer mais fortes. Os que tivemos o privilexio de 

compartir con el tantas cousas estamos orgullosos de contribuír a espallar o seu 

legado. E os que non, tedes a oportunidade de coñecer e afondar na figura dun 

home irrepetible. 
 

Remato cunhas verbas 

atinadas que escribiu o 

seu amigo Gumersindo 

na Introdución do libro 

Moncho Valcarce. Un 

símbolo para Galiza: 

“Cavilamos que o 

Moncho Valcarce bo e 

xeneroso que aquí pre-

sentamos ben merece-

ría figurar na „santa 

compaña‟ dos grandes 

galegos da Alba de 

Gloria do noso Caste-

lao. Aínda mais, se 

Moncho admiraba en 

gran maneira ao gran 

líder agrario Basilio 

Álvarez, nós coidamos 

que é superior a el en 

compromiso xeneroso 

e coherente ata o fin. 

Moncho resulta, así, 

un signo vivo de espe-

ranza noutra Galiza e 

noutro mundo posible; 

unha utopía non só 

soñada, senón xa vivi-

da por el”. 

 

 

 

CEX ▌9 

 

Moncho Valcarce, chamando con palabras por outro mundo 

e outra Galiza mellores para os seus fillos e fillas. 



 

 

 

 

 

 

 

Arredor das Letras Galegas do ano pasado, daba unha charla en Sada, convi-

dado pola Asociación Irmáns Suárez Picallo, relacionando ao homenaxeado ese 

ano 2014, o poeta Xosé Maria Díaz Castro, con Moncho Valcarce. A pesar do 

sorprendente que puido resultar a máis dun, e do dispares que foron as súas vidas 

e a súa obra, falei alí dun vínculo doado entre eles: ambos foron  galegos e cris-

tiáns, e exerceron nas dúas facetas; a pesares de ter sido e aínda ser para moitos 

dúas realidades enfrontadas ou receosamente conciliables, cando están vincula-

das e son complementarias. Como dixo Castelao: “Sendo galego non podo me-

nos que ser galeguista”; e o cristianismo ten desde o seu comezo unha vocación 

de encarnación (“meterse na carne de”) en cada realidade concreta: Xesús Cris-

to, o liberador de Nazaret foi un “vulgar galileo” comprometido coa lingua e a 

cultura dos pobres, e anunciou nesa lingua humilde a mellor mensaxe proclama-

da endexamais na historia humana. 
 

Díaz Castro compro-

meteuse coa lingua do seu 

país, e Moncho Valcarce 

fíxoo co seu pobo e a súa 

terra, con lingua, cultura e 

identidade propias. A di-

mensión cristiá manifésta-

se na súa vida e nos seus 

escritos, que acadan en 

algunha ocasión alturas 

verdadeiramente místicas. 

A mística non é cousa de 

xente rara, que levita… 

senón a experiencia fonda 

da vida, humana e relixio-

sa. En Díaz Castro aparece en moitos versos, pero salientablemente no seu poe-

ma “Como una espada” (Nimbos): “Os ríos pasan cheos de Deus, música e la-

pas...”, e repite coma un retrouso en cada estrofa: “A beleza feriume para sem-

pre”. En Moncho Valcarce esta experiencia maniféstase na radicalidade coa que 

viviu o seu compromiso coa causa de Xesús e coa xente; entrega total e xenerosa 

á vida, que nos deixou en textos até agora descoñecidos, que se poden ver en 

Moncho Valcarce. Un símbolo para Galiza. Diarios inéditos e outros textos (A 

Coruña 2010).  

 

10 ▌CEX 

Moncho, cura atípico, militante, profeta e místico cristián 

Victorino Pérez Prieto  

 

Xosé María Díaz Castro (na foto), o mesmo que Mon-

cho Valcarce, exerceu como galego e como cristián. 

Imaxe cedida pola Asociación Cultural Xermolos 



 

 

 

 

Experiencia relixiosa, espiritualidade e mística en Moncho Valcarce 

 

Moncho Valcarce foi un cura e un militante político; todo xunto indivisible-

mente, non por separado e en conflito un co outro, como ten acontecido moitas 

veces. Este compromiso social e galego exprésao de xeito elaborado en algúns 

dos seus escritos. Particularmente no seu traballo teolóxico O compromiso políti-

co dun presbítero nunha realidade concreta: Galicia; pero tamén nas reflexións 

do seu Diario de Exercicios de Pontedeume (1983), ambos recollidos no libro 

citado. 
 

En O compromiso político dun presbítero (1988) Moncho manifesta clara-

mente esta unión entre a súa fe relixiosa e o seu compromiso político socialista e 

nacionalista, entre loita militante e contemplación: 

 

“A miña conciencia galega aumenta na medida que afondo na fe e no que 

esixe ser cristián, ordenado presbítero, en Galiza. Non podo separar fe, pres-

biterado e conciencia de ser galego. O meu servizo político... é unha obriga 

da miña fidelidade a Xesús e o meu amor ao pobo, que non son cousas dife-

rentes, senón unha soa fe e un só amor, que trae como consecuencia inevita-

ble a cruz, pois predicar a fraternidade e denunciar todo aquelo que impide 

que esa fraternidade sexa unha realidade trae represalias e esas represalias a 

cruz”. 

 

Moncho sentiuse sempre un cura -ou un presbítero, como gustaba dicir- des-

de que tomou a decisión de ser tal e abandonou a carreira de avogado; pero tivo 

conciencia de que era un cura “distinto”, nas antípodas dos curas “desertores do 

arado”. Quixo ser un cura galego claramente comprometido co seu pobo; aínda 

que por iso vaia formar parte dos “curas malditos”. Un cura, ante todo, conscien-

te do compromiso bautismal do cristián. E tamén un militante; un militante ma-

durecido no sufrimento e a represión, como tantos outros da historia. Así o ex-

presa nas impresionantes páxinas do memorable Caderno de Poio (1974), reco-

llido no libro citado. Alí xungue motivación política e motivación relixiosa, para 

construír o seu compromiso militante: 

 

“Cando se pasa polas chekas e cadeas, princípiase a vivir na liberdade... un 

principia a ser outro... Principia  a ser un con todos, unha man cinguida a 

moitos... A pesares dos medos... un énchese de ledicia... Decátase que xa é 

un máis pra completar a liberación de Cristo morto fai moitos anos pola cau-

sa da Xusticia Popular... ¡Un principia a ser patriota galego e crente gale-

go!... 

Loito pola liberdade que nace da miña fe cristiá, da miña Fe na Palabra de 
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Deus, a Biblia. O cristianismo non é unha ideoloxía cuxa función é confirmar 

a autoridade e con elo asegurar a estabilidade do orde político-social... Xesús 

pasaba o tempo coas persoas catalogadas como sospeitosas ou subversivas; 

estaba contra o orde establecido”. 

 

Para Moncho, a súa experiencia relixiosa, manifestada coma unha espirituali-

dade e mesmo unha mística, non significa saír da realidade, senón mergullarse 

fondamente nela: “Acaso a sobrenaturalidade non está no humano?”, escribe no 

libro citado. “Deus pide a todos o restablecemento da orde xusta... Todos somos 

fillos dun mesmo Pai, Deus, que quere o mellor para todos”. No Caderno de Po-

io di: 

 

“A misión de Xesús segue onde a lingua e a cultura dun pobo é encadeada, 

cando non deixan a ese pobo ser protagonista da súa historia... cando se desa-

fía ás autoridades polas súas inxustizas, cando seguindo o seu exemplo rom-

pemos cunhas normas morais-relixiosas e socioeconómicas convencionais, 

para estar onda Deus e os homes na acción liberadora.  A miña fe empúrrame 

a concienciar ao pobo para que todos, eu son un máis dese pobo, academos a 

liberación”. 

 

A oración para Moncho, como anotou no seu libro de oración en galego Ora-

ción da comunidade cristiá, “non é un calmante para adormecer e fuxir da reali-

dade”, senón “unha forza para vivir a realidade coa luz da fe nun mundo sen dor; 

para loitar contra a dor en tódalas súas manifestacións; para axudar a descubrir o 

Rexurdimento acochado nunha cruz instrumento da inxustiza. A oración non é 

calmante, é aguillón que obriga a camiñar”. 
 

Pero hai máis aínda, a de Moncho é unha experiencia mística franciscana, 

unificadora de todo o seu ser, como escribe no Diario dun retiro en Poio (1980): 

 

“A vida é moi sinxeliña, é VIDA... Que o „Cántico das creaturas‟ siga sendo 

pra min o cántico da fraternidade universal e do optimismo do home; que siga 

poñéndoseme a carne de galiña cando o lea, como  hastra agora, ás veces 

no silencio da noite ruidosa da invernía ou na calada primavera... Que siga 

sentindo a natureza como hastra agora... Cantas noites ao ir pra casa párome 

no camiño e énchome de ceo, sinto un non sei que palpa a grandeza do Uni-

verso e o  bonito da vida; e marcho pra casa rindo e dando grazas polo 

grande que é o HOME... Quero seguir sendo así, porque neses momentos a 

longa noite da dúbida, da permanente busca, desaparece, e todo é luz...”.   

 

A de Moncho é unha mística non-dual; mística do Un, da comuñón con Deus, 

cos irmáns e irmás e con toda a realidade; mística que salienta a importancia do 
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instante, do agora. Para el, “o cristianismo non é o eu, senón o NÓS… Somos 

comunidade de Vida, e a Vida non admite compartimentos estancos… Así como 

a Trindade é Un Deus, os cristiáns somos Un” (Caderno marrón 2b). Dito con 

outras palabras: 

   

“Sempre dixen que hai que ser non instalados… Un non instalado non ten 

agarimo a un tempo e un espacio, ten agarimo a todo, e ao estar amando a 

todo non se queda co agora e sempre amará a totalidade; isto non supón calar 

e aceptar situacións que non ve xustas; ao contrario supón, mirando a totali-

dade, unha actitude crítica e de denuncia. ¡Un non instalado é coma un profe-

ta! Ao profeta móveo Deus, a totalidade, e decátase que ante o Todo, o parti-

cular non é ren. A súa valentía é por esta razón: non perde ren por moi perse-

guido que sexa, pois ninguén pode arrincarlle o Todo e síntese solidario acti-

vo con todas as partes… ¡Todos somos Un!… ¿Como vivir o Un nunha socie-

dade materializada?… Ten que estar un moi cheo de Deus para vivir o 

Un…” (Diario de Exercicios Espirituais, Pontedeume). 

 

No diario da súa enfermida-

de (Revolucionario e místi-

co. Diario íntimo da doenza 

final, Santiago 1994) mani-

festa tamén unha fondura e 

delicadeza de fe; unha ex-

periencia relixiosa e mística  

abraiante, con páxinas que 

fixeron chorar a máis dun, 

pola fondura dos sentimen-

tos e a beleza literaria coa 

que están escritas. Alí que-

da expresado con claridade 

que a verdade máis fonda 

de Moncho, o que move a 

súa existencia e o seu com-

promiso, é a súa fe en Xesús Cristo, o Liberador, e en Deus Pai-Nai. Isto foi o 

que o levou á súa aposta por Galiza e polos oprimidos. 
 

Como concluín unhas páxinas do libro Moncho Valcarce. Un símbolo para 

Galiza, Moncho foi un cura, un militante político e un profeta. Unha realidade 

unitaria, unida harmonicamente nun só, non unha esquizofrenia dividida en tres, 

nin reducida falsamente a unha delas. Pero esta harmonía está marcada clara-

mente por un eixo que a vertebra toda: a súa fe cristiá, a súa experiencia relixio-

sa/espiritual.  
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A mística de Moncho levouno a estar coa xente, sendo 

Un con eles. Na imaxe, compoñentes da Comuna de 

Sésamo, entre os que se atopaba Moncho (dereita). 



 

 

 

 

 

 

 

Neste texto trátase da dimensión de cura (presbítero) [de Moncho Valcarce]

en canto tal, na súa relación coa praxe revolucionaria de compromiso político. 

Toca, xa que logo, abordar este tema, que presentaremos en dúas partes.  Na pri-

meira, hanse apuntar algúns textos escritos por Moncho, de carácter testemuñal, 

sobre a súa misión presbiteral, na liña da praxe de compromiso real “cos de 

Abaixo”. Na outra, achegaremos un escrito teórico de Moncho, unhas páxinas 

nas que Moncho quere xustificar ou dar razón do compromiso político dun crego 

en Galicia. 

 

I.- A vivencia da misión presbiteral de Moncho Valcarce. 

 

 Un pode entender o sentido que ten 

para Moncho o termo “presbítero ou 

“presbítero ordenado”, se entra no fon-

do das súas palabras. Están  sacadas do 

texto da última homilía que Moncho 

pronunciou en Sésamo, antes de ir para 

As Pontes. Indo cara atrás, sabemos que 

a “opción fundamental” de Moncho, un 

mozo, señorito de boa familia da Coru-

ña, foi entrar no seminario para facerse 

cura. Acadou o obxectivo da súa vida 

por medio da Ordenación sacerdotal, 

tendo antes que superar moitos e dolo-

rosos atrancos. A Ordenación sacramen-

tal de presbítero significa para Moncho 

a razón de ser ou fundamento da súa 

“misión presbiteral”. 

 

“Vós, con outros, aínda que non vos 

decatades, axudástesme a manter a fide-

lidade ó compromiso que o 19-XII-69 

fixen cando Quiroga Palacios conferiu-

me o sacramento do Orde sacerdotal. 

Tiña 34 anos, hoxe teño 53 -recén cum-

pridos- e continuo a vivir a pesares das angustias, oscuridades, feblezas… con 

ledicia e esperanza o sacerdocio”. 
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A misión presbiterial e o compromiso político de Moncho Valcarce 

Gumersindo Campaña 

 

Moncho recibe a Ordenación sacerdotal 

(na imaxe) en 1969, de mans do Cardeal 

Quiroga.  



 

 

 

  

Nada máis claro ca este testemuño de Moncho para ver como realizou a súa 

misión e o que isto lle supuxo.  

   

 “Vexo a miña misión como crego tal como a realicei dende que me ordena-

ron, o que supuxo e supón cadeas, golpes, torturas e moito medo e desgustos. 

Non actúo para lucirme nin por gusto, fágoo porque creo que así ten que ser a 

miña misión presbiteral. Hainos, Señor, que dormen no chan para solidarizar-

se co pobre; eu  prefiro ir con el a unha manifestación. Hainos, Señor, que 

toda a súa solidariedade é pregar, orar, eu prefiro loitar co pobo que reclama, 

esixe os seus dereitos. Onde está o acerto? Quizais cada un dentro da unidade, 

ten misións distintas, ou a mesma pero con matices distintos. Axuda Ti, Se-

ñor, a miña incredulidade”. 

  

No texto seguinte, aparece reflectida a idea central do pensamento de Mon-

cho: a unión da misión e o compromiso coa realidade, desde a unión a Cristo. 

Pola contra, descualifica o espiritualismo conformista.  

 

“A nosa misión é revolucionaria e na medida que nos comprometamos co 

pobo asoballado e tiranizado nos uniremos a Cristo, nos santificaremos. Teño 

defectos persoais, pero tentarei superalos na medida que o compromiso revo-

lucionario sexa máis forte e fondo. Eu vexo así a cousa! A santificación é 

compromiso coa realidade, do contrario caeríamos nun espiritualismo con-

formista e incluso a Eucaristía deixaría de ser Eucaristía, para transformarse 

en rúbrica alienante”. 

 

O tema da santidade é outra das ideas de referencia de Moncho. Na primeira 

páxina do “Diario de Exercicios Espirituais”, en Pontedeume (1983), de onde 

están tomados case tódolos estes textos, anteriores e seguintes, pregúntase Mon-

cho: que é a santidade? Novamente, di aquí, que non está no espiritualismo 

atontecedor. 

 

“A  santidade está na quietude, no pasotismo, no espiritualismo atontecedor 

que xanta coa burguesía e condena unha manifestación pola suba do bus? 

Rezamos ou pregamos, e Deus vai solucionar dende a suba do bus, ao núme-

ro de parados, pasando polos convenios colectivos, e nada escribo da nosa 

liberación… Non poden facerse as dúas cousas, non é obriga dun crego estar 

cos Pobres de Deus? Os ricos nunca se manifestaron pedindo xustiza!”. 

 

Moncho asumiu unha posición nacionalista, porque comprendeu –así se ten 

escrito- que a explotación das capas populares dábase no contexto natural de 
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Galicia. De aí parte a súa militancia política no BNG. Unha militancia que el 

entendía máis desde a perspectiva da solidariedade que desde a disciplina e a 

vida organizativa. Militancia, afirma, compartida, na mesma liña, por algúns 

poucos cregos. 

 

“O Bloque convénceme non con palabras, senón con feitos; por iso pertenzo 

a el, como máis presbíteros e bautizados. Outros non me convencen, e mati-

no que a dura realidade da pobreza está nos poucos cregos que coñezo do 

Bloque”. 

 

Introduce Moncho neste texto, un episodio determinante na súa actuación 

política. Elixido concelleiro de Culleredo (1979), e na seguinte lexislatura 

(1983), exerce o cargo durante 8 anos. Ao tempo, é o cura responsable das parro-

quias de Sésamo e Sueiro, facendo compatible o dobre exercicio. Daquela foi 

cando o bispo lle aplica a normativa do Código de Dereito Canónico, prohibín-

dolle seguir exercendo como crego nas parroquias en tanto non deixase o cargo 

de concelleiro. Moncho non  está de acordo, pero acepta a disposición do bispo, 

mais continuando como  concelleiro, porque coida que de momento o seu servi-

zo está no Concello. 

 

“Non teño traballo pastoral e podía telo, pois só somos 582 habitantes que  

podería atender xunto co traballo no Concello; pero onde hai patrón non man-

da mariñeiro. Aceptei a disposición do bispo e parei o número que tiñan mon-

tado os veciños. Isto é obediencia? Penso que si, calei e fixen calar a outros. 

Agora aceptarei o que dispoñan, calando e sufrindo, non por covardía ou ma-

soquismo, pois decátome que eles fano por crelo xusto e eu porque o meu 

servizo está de momento no Concello. Que non é labor dun crego? Moito te-

riamos que escribir sobre este punto. Teño que escribirlle ao meu bispo, que 

no fondo non é mala persoa. Eu compréndoo a el, só pido que tamén el faga o 

mesmo”.   

 

II.- Seguimento de Xesús e compromiso político 

 

O exposto non esgota a cuestión do compromiso do crego no campo da políti-

ca. Moncho Valcarce, nun momento posterior, aportou outras dimensións ou 

perspectivas como claves imprescindibles para entender o seu pensamento sobre 

do tema. O momento sitúase no ano 1987. Daquela, Moncho decide non conti-

nuar no Concello, e acepta a invitación do arcebispo Angel Suquía -“penso que 

non sabían que facer comigo”- para realizar un curso de reciclaxe na Universida-

de Pontificia de Salamanca. Alí, como memoria final dos seus estudos, escribe 

un  traballo de título significativo: O compromiso político dun presbítero nunha 
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realidade concreta: Galicia. Moncho elixe, pois, un tema que lle tocaba de cheo. 

Dada a súa condición de crego e “distinto”, ademais, necesitaba xustificar e sen-

tirse xustificado na súa praxe política. Así o proba esta carta que, desde Sala-

manca, lle escribe ao seu compañeiro Eduardo: “A túa carta é un apoio meirande 

para continuar na liña de loita pola Patria e pola implantación do Reino de 

Deus… sentinme xustificado en todo o que fixen e non podedes imaxinar a ledi-

cia cando a lin”. Retomando unha das citas precedentes, ao respecto do seu ser-

vizo no Concello, queixábase Moncho, ao preguntarse: “Que non é labor dun 

crego? Moito teriamos que escribir sobre este punto”.  
 

Por sorte, puido cumprir a súa idea de escribir. Neste traballo de memoria do 

curso realizado en Salamanca, Moncho deixou claramente definida  a visión que 

el tiña sobre o compromiso político dun cura ou presbítero, concretado en Gali-

cia. 
 

Que razóns, ademais da súa misión presbiteral, xustifican unha actuación de 

compromiso político en canto  crego, en Galicia?  No remate do seu traballo, “a 

modo de conclusión”, deixa Moncho asentada esta afirmación: “Polo exposto 

neste sinxelo traballo comprobarase o noso pensamento: o seguimento a Xesús 

obrigounos a vivir comprometidos, en cargo público e en traballo sindical, para 

Galicia e coas capas populares do pobo galego” ( en castelán, no orixinal). O 

que aquí expresa Moncho vai máis alá dunha simple afirmación espontánea: Ven 

sendo a síntese, ou resultado da reflexión que el fai, no capítulo anterior sobre 

“O seguimento de Xesús, o Galileo”. 
 

Neste estudo sobre o seguimento de Xe-

sús, Moncho escribiu: “Xesús non vive en 

abstracto, vive o concreto, a súa época e as 

circunstancias que  o rodean. O trunfo de 

Xesús é a vivencia do particular transforma-

da en universal”; engadindo, despois: “unha 

persoa faise discípulo na medida que segue a 

Xesús e un Xesús concreto, o Galileo”. E 

declara, de xeito claro: “O seguimento de 

Xesús ten que empuxar a un galego a com-

prender a  realidade do seu país, a sentirse 

membro dunha nazón privada de soberanía”. 
 

Moncho Valcarce, xa que logo, foi un 

cura comprometido na política, mesmo na 

política dun  partido, que entende como ins-

trumento de transformación social. É o xeito 

de ser cura coa súa terra e co seu pobo. A 

motivación para o compromiso de Moncho  
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Moncho durante una manifestación. 

 



 

 

 

-á vez político e ministerial-  está na persoa e na mensaxe de Xesús de Nazaré. 
 

Como remate e valoración, partindo do exposto, compre suliñar a gran cohe-

rencia que marca a experiencia vivencial de Moncho Valcarce. Primeiramente, 

por propia confesión, no escrito de Salamanca: “Non podo separar fe, presbitera-

do e conciencia de ser galego”. No libro Moncho Valcarce, un símbolo para Ga-

liza, destácase, tamén, “a simbiose entre a condición presbiteral e o compromiso 

político”. E finalmente, estoutra, no mesmo libro: “Moncho Valcarce foi un cu-

ra, un militante político e un profeta. Unha realidade unitaria, unida harmonica-

mente nun só, non unha esquizofrenia dividida en tres, nin reducida falsamente a 

unha delas. Pero esta harmonía está marcada claramente por un eixo que a verte-

bra toda: a súa fe cristiá, a súa experiencia relixiosa marcada pola vontade do 

seguimento de Xesús Cristo, o Liberador, a manifestación dun Deus comprome-

tido cos seus fillos e con toda a creación.  
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A continuación, incluímos as palabras que Elvira Souto lle dedicou a 

Moncho Valcarce o 31 de xaneiro pasado, na homenaxe anual que se lle 

ven tributando no cemiterio de San Amaro (A Coruña) dende que 

faleceu, o 1 de febreiro de 1993. Abaixo: imaxes do acto, nas cales 

aparece a propia Elvira tomando a palabra. 



 

 

 

 

Caras amigas e amigos, ainda que com a vergonha que produz falar dum tema 

em que o público, ou polo menos grande parte dele, está mais e melhor informa-

do do que a persoa a quem o colectivo que organiza o acto decidiu encomendar a 

tarefa, vou tentar honrar a memória de tam notável patriota galego, de tam gene-

roso homem de bem, como foi Moncho Valcarce, convidando-vos a reflectirmos 

juntos sobre um par de assuntos que me parece podem, desde a memória do pas-

sado, ser de algumha utilidade para analisarmos o nosso presente e deitar algum-

ha luz sobre os caminhos do nosso futuro como povo. Duas reflexons que se ins-

piram no lavor deste homem combativo e solidário que fica inscrito na história 

da Galiza como o “cura das Encrovas”  e nós chamávamos, hai já tantos anos!, 

“o cura de Séssamo”, parróquia como todas sabedes em que mantinha casa aber-

ta a quem precisasse de teito, comida... ou esconderijo. 
 

O primeiro tem a ver com a participaçom e o compromisso dum importante 

sector da igreja católica de base nos desvelos e angústias das luitas de 60 e 70 

contra a ditadura e a injustiça. Moncho Valcarce era um homem singular que 

sobranceava polo valor e a generosidade, mas no empenho nom estava só. Esta-

va em mui boa companhia. Na altura eram muitos os cregos, muitas as freiras e 

muitos muitos os membros de comunidades de crentes, nomeadamente da igreja 

católica, que labutavam arréu na causa comum, que organizavam comissons la-

bregas,  combatiam a injustiça nas fábricas, faziam frente à Guarda Civil para 

impedir as expropriaçons da Encrovas, se rebelavam contra o expólio do patri-

mónio comum em Baldaio ... ou aceitavam formar parte, como o próprio Mon-

cho, da candidatura do BNPG naquela primeira campanha eleitoral da monar-

quia à que o nacionalismo concorreu com mui escassos meios e a força de dous 

slogans contundentes (“Estes son os nosos feitos” “Gobernemos nós a nosa te-

rra”). Dous lemas  que hoje, em tempos de vacuidade global, com a legitimidade 

que outorga nom ter desertado a trincheira dos oprimidos, bem poderíamos reuti-

lizar com verdade e proveito. Porque feitos nom nos faltam. E desejos de gover-

nar o que é nosso tampouco. 
 

Umha campanha em que lembro o Moncho pedindo às persoas que assistiam 

aos mítins nom o votarem porque, se for eleito senador, dizia, seria obrigado a 

marchar da terra. Mas precisava: “Se ainda assim insistides em nos votar, pois 

nom passa nada, colheremos intérprete e gaiteiro e marcharemos a Madrid de-

fender a pátria”. 
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Intervención de Elvira Souto* no cemiterio de San Amaro, 31-I-2015 

* Elvira Souto é xxxxx 



 

 

 

E isto leva-nos directamente ao segundo dos 

assuntos que vos queria propor. Moncho 

Valcarce era um homem de imensa projec-

çom pública, um dirigente reconhecido e 

admirado. Na Galiza dos 70 poucas seriam 

as persoas que nom soubessem, e se congra-

tulassem, dos feitos do Crego de Séssamo 

(ou cura das Encrovas). E no entanto, che-

gado o momento de contar os votos, apesar 

de ser o candidato das listas do BNPG que 

obtivo maior respaldo eleitoral, vimos que 

Moncho Valcarce nom fora eleito senador, 

que já nom se veria na obriga de marchar a 

Madrid com intérprete e gaiteiro. Nem a 

gente das Encrovas lhe deu um apoio massi-

vo. 
 

Como explicar isto? Como entender tam 

injusto resultado? Pois nom o sei. Talvez 

como se explicam muitos outros paradoxos 

da nossa vida nacional. Amighinhos sim, 

mas a vaquinha polo que vale. 

Ora, o que aqui realmente interessa, parece-

me a mim, nom é tanto a óbvia injustiça do resultado eleitoral, senom a forma 

como o nacionalismo reagiu diante dela. Houvo sem dúvida algum desencanto, 

houvo debates ardentes, mas curiosamente nom explodiu nengum vulcam. Nem 

sequer se sentiu um tremor de terra por leve que fosse. Tomamos nota, isso sim, 

e reemprendemos o trabalho. Nom por umha elegante indiferença perante a ad-

versidade. Nom. Reemprendemos o trabalho sem desánimo porque na altura, e 

hoje isto só a gente de certa idade pode lembrar, a política nacional girava no 

fundamental à volta dos feitos reais e os desejos esperançados que resumiam os 

dous slogans, nom à volta dum maior ou mais reduzido, ridiculamente reduzido 

no nosso caso, impacto eleitoral. Girava à volta da potência daqueles feitos e 

aquelas esperanças para movilizarem as consciências e da sua capacidade para 

ganhar o respeito, grande na altura, dumha sociedade reticente mas ainda nom 

fascinada pola frivolidade do marketing televisivo. 
 

Nom hai mais que ver quantas persoas que viverom aqueles tempos procla-

mam hoje, umhas com verdade e outras sem ela, ter estado ali, ter feito parte 

daquele empenho, ter aplaudido, acompanhado, protagonizado aquelas luitas e 

aquelas esperanças. Porque era aí, nos feitos contundentes e na esperança insu-

bornável, que estava chantado o eixo da nossa vida nacional. 

E talvez seja aí que haveríamos conseguir que volva a estar. 
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Nesta foto, Moncho Valcarce, home 

de gran proxección pública, como 

lembra Elvira, é captado nun mo-

mento privado, do brazo da súa nai. 



 

 

 

Publicacions referidas a Moncho Valcarce  

 
 

CEX ▌21 

VALCARCE, Moncho. Moncho 

Valcarce: revolucionario e místico : 

diario íntimo da doenza final. - 

[S.l.] : Encrucillada, D.L. 1994 

 

Esta obra póstuma recolle os textos 

nos que Moncho Valcarce deita os 

seus pensamentos dos últimos anos de 

vida, cando se lle descubre un cancro 

irreversible. Coomo non podía ser 

doutro xeito, vive esa situación dende 

a fe, “sen escapismos, sacralizacións 

ou falsos consolos. Abríndose ao mis-

terio, tratando de comprender, asu-

mindo a enfermidade, afrontando a 

morte”.  

PÉREZ PRIETO, Victorino (ed.). 

Moncho Valcarce, un símbolo pa-

ra Galiza : diarios inéditos e ou-

tros textos. - Oleiros (A Coruña) : 

Trifolium, 2010 
 

A primeira parte presenta unha bio-

grafía sobre Moncho Valcarce a 

cargo de Victorino Pérez Prieto, 

completada cunha análise elaborada 

por Ramón Muñiz e Xácome San-

tos de varias claves vitais de seu. 
 

A segunda parte, inclúe diarios es-

pirituais de mocidade de Moncho e 

outros textos máis recentes inéditos 

ata o de agora. 
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Nº 2 -  «De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de   
E. Blanco-Amor» · Luis Pérez Rodríguez 

Nº 3 -  «Impresións de Emilia Pardo Bazán so-
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González Prieto e R. Axeitos Valiño  
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