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Na lembranza, sempre saudosa no corazón, da Comunidade Cris-

tiá do Home Novo, polo seu fundador e guieiro D. Manuel Espiña, 

esa lumieira na que se quenta a nosa fe, vive a teima de non deixar 

esmorecer a súa memoria.   

Espiña era esa persoa cálida e achegada, próxima: ai o próximo! 

Doíase dos necesitados, sabía, como dixo Manolo Rivas, que 

Deus e pequechiño, que tuse e ten fame; axudaba en todo o que 

podía e no que non podía. Na súa frase de cabeceira reflíctese a 

magnanimidade do seu corazón: o que non se dá, pérdese.  

Espiña, loitando sempre por un mundo novo de xustiza, amor e 

liberdade, actuando como cristiáns na sociedade de hoxe dando tes-

temuña da mensaxe evanxélica. 

Moito teimaba en xunguir fe e galeguidade, fe e liberdade, por iso el 

dende a súa liberdade foi un bo cristián, un bo sacerdote, un bo gale-

go. 

Agradecerémoslle eternamente que nas súas Eucaristías dera voz 

aos asistentes, que non tivera reparo e acollera favorablemente a 

expresión dos pensamentos e sentimentos dos seus fregueses; sentí-

ase a gusto cando dicía: Tendes a palabra. Dar a palabra, darlle a 

palabra ao pobo na Igrexa! Así era Espiña, e sentímolo ao 

noso carón dándonos forza para seguir na teima de 

sermos mulleres e homes novos, abertos ao mundo, á 

solidariedade, aos demais, á nosa cultura. 

Espiña desexaba, en verbas de Manolo Regal, 

―Ser un cruceiro, firme, erguido e sen medo, 

aínda que a xente me esqueza e quede ignorado 

e perdido nas sombras da terra.‖ 

Non, a xente non o ha esquecer, a Comuni-

dade Home Novo tentará seguir os seus pa-

sos e manter a súa memoria viva, celebran-

do, como dende a data do seu pasamento, 

unha velada de lembranza na Casa das Por-

tas Abertas, agarimados por Felipe Senén, 

que é Portas Ártabras. 

A súa memoria convocaranos unha vez máis 

cara o mes de marzo do presente ano. Xa 

vos temos ao tanto, quedades convidados. 

Memoria agradecida de Don Manuel Espiña Gamallo 

Comunidade Cristiá do Home Novo 

CEX ▌1 



 

 

 

(Orixinalmente publicado en El País,  05-03-2010) 

 

O día en que o presidente da Xunta era recibido no Vaticano polo Papa Bieito 

XVI celebrábase en San Bartolomeu de Pontevedra o funeral de corpo presente 

por Manuel Espiña. Sen flores, sen esquelas. E eu diría que sen morte. Porque 

Manuel Espiña, nacido en Folgoso (Terra de Montes), cóengo da Colexiata de 

Coruña, fundador da comunidade do Home Novo, un santo clandestino e mini-

malista, sempre coas mans e as palabras cheas de frangullas de felicidade, Espi-

ña, digo, enfrontouse á morte no seu día. Sen medo, a peito descuberto. 
 

Foi en setembro de 1975. O ditador, nas portas el xa da porte, aínda tivo a 

derradeira vile- za de asinar cinco condenas a pena de morte con-

tra outros mozos antifascistas. Nin o rogo de Pablo VI 

conseguiu abrandalo. Nin o teléfono atendeu. Cando 

chamou o Papa, el mandou dicir que estaba a durmir. 
 

O retra- to deste Goberno, un ano despois, é a dun 

grupo hu- mano que mira con estupor o país. 

H o u b o un cura en Galicia que subiu ao púlpito ese 

domingo e chamou ao crime e ao criminal polo seu no-

me. E dixo que o ditador non estaba 

p o r enriba da lei de Deus, 

aínda que moitos fanáti-

cos o cresen. Non, non 

foi hai tanto tempo. 

Manuel Espiña 

sabía que no tem-

plo había mem-

bros da policía 

secreta do 

franquismo a 

anotar as 

súas verbas. 

Sabíao ben, 

porque alí, 

na igrexa 

das Capu-

chinas da 

Coruña, ían 

2 ▌CEX 

Deus, Galicia e o 'Tribunal de Orden Público' 

Manuel Rivas 



 

 

cada domingo dende que en 1965 o arcebispo Quiroga Palacios autorizou aos 

padres Espiña e Morente a dar a santa misa en lingua galega. 
 

Foi unha revolución. En realidade, Manuel Espiña non era un carácter para 

levar adxectivos. Era conservador e progresista, segundo en que cousas. Revo-

lucionario? A iso dá unha boa resposta Victorino Pérez Prieto no seu magnífico 

libro Galegos e cristiáns (Editorial Sept), cando nos fala dun "cura con sotana" 

que, sobre todo, é un home bo: "Sería moito máis adiante cando descubrirá o 

galeguismo como compromiso cunha terra e o cristianismo como 'unha revolu-

ción sen estrear'". 
 

Mais volvamos ao Vaticano, esta segunda feira. Segundo o testemuño de Nú-

ñez Feijoo, o Papa moveu con estilo a pequena réplica do botafumeiro con que 

foi agasallado e tamén preguntou se o Códice Calixtino, outro agasallo, estaba 

en lingua galega. 
 

Mágoa que o xefe da Igrexa católica, a gran fe da maioría da xente galega, 

non preguntara por Espiña, o autor de Terra santa e un dos primeiros en verter 

os Evanxeos ao galego, que estaba a ter a derradeira despedida nese intre, cuber-

to o cadaleito coa bandeira galega, mentres no adro soaba o himno coa eleva-

ción das gaitas. E o Papa non sabería del, ho! 
 

Si. É posíbel que Bieito XVI non se lembrase, mais aqueloutro que foi antes 

de ser papa, o cardeal Ratzinger si. El, o prefecto do Santo Oficio, el si tiña que 

saber a historia de Espiña. El tiña, ten, toda a información na cabeza. El sabería 

a historia daquel cura da Coruña que se atreveu a chamar verdugo a Franco. 

Que foi xulgado polo Tribunal de Orden Público (TOP) da ditadura e condena-

do finalmente a unha multa de 150.000 pesetas, que daquela eran millóns. 
 

E tampouco non tería nin idea o señor Núñez Feijóo? 
 

Coido que teño unha resposta para esta última pregunta. Non creo que o pre-

sidente da Xunta nin ningún dos seus conselleiros souberan de Espiña, autor d'A 

alma dos galegos. O retrato deste Goberno, un ano despois da gañar as elec-

cións, é o dun grupo humano que mira con estupor o país que goberna. Criticou-

se moitos días á Rosa Pexorativa, que non era a primeira que piaba, mais o ro-

sadiecismo é unha compoñente ideolóxica fundamental do actual grupo domi-

nante na dereita galega. O rosadiecismo está representado nos dicires e nos fei-

tos de gran parte da Xunta e dos voceiros na política e na opinión xornalística. 
 

Espiña non calou ante os devoradores do galego, por moi poderosos que fo-

sen e cando os tempos eran dun viruxe que facía tremer as carqueixas. El publi-

cou sempre en galego, e perante trinta anos, a sección O outeiro de San Xusto, 

La Voz de Galicia. Comezou en xaneiro de 1970, a proposta do entón director 

Francisco Pillado. Cada domingo, Espiña subía un chanzo daquel outeiro. Era 

unha epístola cada vez máis valente, máis luminosa, máis ecuménica, máis radi-

cal no sentido de profundadora. 

 CEX ▌3 



 

 

 

 

Era un home dotado dunha "sinxeleza bíblica". E ese era o seu xeito para se 

relacionar con todo. Sabía que Xesús Cristo e os seus falaban a lingua do pobo, 

non tiñan complexos, e mesmo as imaxes e as parábolas recollidas polos evanxe-

os, e mesmo ese sentido común revolucionario que trouxo en moitos eidos o 

cristianismo, todo iso estaba moi inspirado pola cultura popular. El mamou o 

galego como o fillo do carpinteiro o arameo. Home animado, afábel, risoño co-

mo santo cómico con sotana, levaba con dor o calvario da lingua na que naceran 

as Cantigas de Santa María: "Galicia está viva, nunca estivo morta, aínda que 

houbo quen lle cantou o funeral. O espírito de Galicia sempre estivo con ela... 

Mais temos que confesar que en Galicia hai moitas cousas mortas e outras a pi-

ques de morrer. O máis grande que temos, a nosa lingua, pra moitos é como as 

follas secas, que se espera que o vente as leve a calquera recanto onde apodre-

zan... O pecado vén de moito atrás, xa case é pecado orixinal". 
 

Unha vez nomearon un bispo que non quería saber nada do galego e entón 

Espiña mudou o desacougo e o fastío en humor e escribiu por primeira e última 

vez a sección co título El oterito de San Justino: "Pude ver con toda claridad que 

eso de que Galicia es diferente a Castilla y de que tiene una lengua e identidad 

propias, es una absoluta tontería. Aquí el noventa y cinco por ciento de los curas 

hacen todo en castellano y sus obispos también, y el diminuto número de disi-

dentes es por política, y una política heterodoxa, separatista, revolucionaria y 

casi atea". 
 

O Outeiro era o seu Sermón da Montaña, que non pretendía adoutrinar, se-

nón, como os doce consellos de Xesús, espallar 

a Lei do amor. Esa que ten por regra de ouro: 

"Facede vós cos demais todo o que desexades 

que fagan eles convosco". El tiña moi presente o 

primeiro dos consellos: renunciade a acumular 

tesouros perecedoiros e buscade o tesouro que 

non esmorece endexamais. Con ese tesouro an-

daba o noso home. Cando lle puxeron aquela 

multa impagábel por denunciar a inhumanidade 

do medio de tanto silencio cómplice, chegoulle 

una inesperada axuda. A do pintor Luís Seoane, 

que lle enviou un dos cadros emblemáticos da 

pintura galega moderna: O Cristo obreiro. E co 

cadro unha mensaxe: "No Deus que vostede pre-

dica, tamén creo eu". 
 

Si, a morte pasou de lonxe cando o enterro de 

Espiña. Respectouno. El non fora covarde. Dixé-

ralle a verdade, pan por pan, o día miserábel.. 

4 ▌CEX 

 

O Cristo Obreiro, de Luís Seoa-

ne, forma parte agora da colec-

ción de Afundación, en Vigo. 
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(Orixinalmente publicado en Encrucillada,  nº 173,  maio-xuño-2011) 

 

O camiño dos xustos é como a luz da aurora 

que vai aumentando até ser día claro. 

 

Velaí vai Manuel Espiña: 
o seu corpo é un proverbio. 

Olla sempre en fronte, 
sen desviar os ollos do teu camiño. 

E aí o Manuel dille: / Para proverbio! 
Un momento Salomón, fillo de David, rei de Israel, 
eu teño que desviar os ollos do camiño. 

Olla o que aí hai, 
nas beiras, nas cunetas da historia. 
Teño que apañar todo iso: 

as verbas fanadas, 
as frangullas de esperanza, 

as cachizas da aurora. 
O seu andar é o desvío do camiño. 
A Manuel gústalle ir ver a formiga, 

e que o proverbio faga o que ela fai 
e diga o que ela di: 
Ela non ten amo, 

nin patrón, nin Deus! 
Ei Manuel, iso non o di o proverbio. 
E por que o sabes? 

Porque o proverbio son eu, es ti, son eu. 
Que non? Acabo de lelo escrito nunha lousa! 

E ese grafitti gústalle a Deus. 
E tamén o que di Woody Allen: 
―Deus non existe 

e eu tampouco me encontro moi ben‖. 
Deus non existe, dis? 
Ah, o proverbio xa non sabía que dicir! 

E iso gústalle a Deus? 
Cousas de Espiña, 

o vento polas pólas. 
Home, eu non o vin ben, mais oíno rir. 
Ah, si? E como ri Deus?, 

pregunta desconfiado o Proverbio. 

CEX ▌5 

Pequena Oración. Poema a Manuel Espiña 

Manuel Rivas  



 

 

 

Como un trasno, di Manuel. 

Como unha calandra no ceo libre da historia. 
E a el mesmo dálle o riso, 
vira de súpeto 

e olla ao Proverbio de fronte:
Sabes unha cousa, irmán? 

Deus é pequechiño! 
Non llo digas a ninguén, máis é pequechiño 
Pasounas canutas, 

pasounas ―neghras‖. 
Ten o peito de tísico. 
Ás veces, na noite, é unha fiestra que tuse, 

unha lámpada da que pendura o frío, 
un lobo coxo que mordeu a perna 

apreixada no cepo. 
Ás veces, polo día, 
hai que apartarlle as moscas da cara. 

Hai que protexelo. 
Iso é un segredo entre nós, 
dixo Manuel ao Proverbio. 

A Deus temos que protexelo. 
É pequechiño. 

Ese é o erro. 
Todo o mundo pensa nel como un Ser Superior, 
infindo, 

eterno, 
inmune, 
impune, 

ese Gran Campión. 
Mais el é pequechiño, dígocho eu. 
Non durme pola tose, 

porque ten pesadelos, 
porque ten fame, 

unha fame superior, 
porque ten medo, 
porque ten dor, 

unha dor superior. 
Logo cambiou de ton: 
Tiñas que oílo rir! 

―Garda o meu ensinamento como a meniña dos teus ollos‖. 
Iso non se esquece nunca. 

Palabra de trasno, 
palabra de Deus.

6 ▌CEX 
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O 29 de febreiro do 2010, na Igrexa de San Bartolomeu de Pontevedra reple-

ta de xente chegada de todos os recunchos do país, dicíamos adeus a Manuel 

Espiña. O seu cadaleito entrou no templo cuberto coa bandeira de Galicia, e  foi 

despedido co Himno da Patria. 

Foron ben duros os últimos dous anos de enfermidade. Comezara coa dor 

nunha perna, que lle custaba mover, con todo seguía acudindo as reunións do 

Foro de Curas Galegos, impulsado polo tamén grande e desaparecido Francisco 

Carballo. 

As súas cinsas foron espalladas logo nas nacentes do Lérez aló na Terra de 

Montes onde nacera había 77 anos, en Folgoso, o 25 de xullo de 1933. Día sina-

lado e profético. Preto de Folgoso morou tamén o P. Sarmiento na súa infancia. 

A serra, o río, o frade bieito, configuraron a mirada e o pensar do neno Espiña 

que sempre levou a aldea no corazón. Canto gozaba xa adulto nos días de pesca 

polos ríos de Galicia... As serras bravas da montaña pontevedresa marcaron ta-

mén o seu carácter, combativo e constante. Na súa retina quedarían tamén as 

neves da Serra de Cando, do Monte Seixo, o ouveo do lobo nas frías noites, os 

contos a carón do Lume. Unha paisaxe humana que esmoreceu coa dureza da 

emigración, co peche das casas, o abandono e illamento dos vellos. Con canta 

paixón defendía Espiña as xentes emigradas! 

Deixo un primeiro trazo: aeroporto de Baraxas, anos 60. A escena é conmo-

vedora: días de vacacións nos que adiñeirados turistas europeos conflúen en Ma-

drid con destino a Ibiza, Marbella, Benidorm...por outra banda centos de emi-

grantes galegos veñen pasar uns días coas súas familias despois dun duro ano de 

traballo en Suíza, Francia, Alemaña...Vía libre e toda clase de atención para os 

turistas e desprezo e esquecemento para os nosos inmigrantes, amoreados nun 

recuncho, durmindo no chan e xantando o que traían na equipaxe. Ao cura Ma-

nuel Espiña se lle remoeron as entrañas e improvisando unha tarima con varias 

maletas chama a rebelión e a subversión a aqueles galegos que mantiñan o país 

co seu sacrificio e eran tratados coma gando nun vagón de mercancías. Custoulle 

a Espiña unha breve detención e acusación de alterar a orde pública. 

Velaí o carácter férreo do home da montaña, con todo doce coma a súa pai-

saxe. Porque Espiña era ante todo un home de ben, de bondade e mesmo de ten-

rura. Vivía, vestía e comía cunha austeridade franciscana. O único gasto de máis 

que se permitía era o dos libros, amoreados por todas as estancias da súa casa. 

CEX ▌7 

Trazos na memoria: Manuel Espiña 

Rubén Aramburu 
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Poderíamos recoller por miles as testemuñas de xentes axudadas economicamen-

te por Espiña: vellos aos que non lles alcanzaba a paga para menciñas, mozos 

estudantes con poucos recursos, doentes, indixentes, inmigrantes... Pero tiña xe-

nio e carraxe, facía reais aqueles versos do seu admirado Pere Casáldaliga, bispo 

catalán na Amazonia: ―Teño menos paz que ira, teño máis amor que paz...‖ Vol-

víase defensor dos pequenos ante calquera inxustiza ou aldraxe. 

Conservo a imaxe de Espiña sempre en movemento, cunha vella zamarra de 

coiro, case coma aqueles guerrilleiros das fotos, ou unha gabardina ben engurra-

da. Na man unha gastada e remendada carteira da que sempre sacaba panfletos, 

ou artigos fotocopiados, ou libriños cos que agasallaba aos amigos e mesmo non 

tan amigos. Parábase a saudar sempre co sorriso e deseguido xa contaba a última 

loita ou a última canallada da que era sabedor. 

Manuel Espiña era unha persoa fondamente crente no Xesús Liberador, foi 

está compresión do Nazareno o que o levou ao seu grandes compromiso e pai-

xón: Transmitir unha fe liberadora e transformadora dunha sociedade inxusta e 

opresora cos máis febles. Loita en-

carnada nun lugar concreto, nun 

país chamado Galicia, nas súas xen-

tes gandeiras, labregas, obreiras, 

mariñeiras e emigrantes. O desprezo 

oficial a lingua galega era para Espi-

ña o desprezo aos pobres e oprimi-

dos. Canto se doía da insensibilida-

de da Igrexa, da maior parte dos 

seus colegas que renegaban da lin-

gua nai, porque non era lingua de 

status, de poder, de posición... 

Moito bramou desde aqueles 

Outeiros de San Xusto ante estes 

desprezos, e non só ante a fala, ta-

mén en todo o que deturpara a cul-

tura e o ser do pobo galego. Outei-

ros que mesmo emprestaba a outras 

persoas para que escribiran e denun-

ciaran situacións. 

Pouco imaxinaba Espiña que xa 

ben entrada a democracia formal 

8 ▌CEX 

Espiña –de sotana-, que pediu razoadamente 

un bispo para A Coruña, nunha peregrinación 

a Santiago de Compostela coa Cruz Vermella. 

 



 

 

 

toparía coa censura que non achou noutras épocas máis duras: ―D. Manuel, esto 

no se lo podemos publicar‖, dicíalle o director do xornal, e mesmo viu con 

asombro coma lle recortaban artigos escusando falta de espazo. 

Moito amolaron aqueles Outeiros a algunhas xentes. Velaí un segundo trazo 

contado polo mesmo Espiña. Falábase do nomeamento dun bispo auxiliar de 

Santiago, cousa de moito entretemento entre o clero. Monseñor Suquía, daquela 

arcebispo de Santiago, insinuoulle a Espiña que podería ir na terna a Roma se 

deixaba de escribir aquelas cousas incendiarias. A resposta de Espiña foi contun-

dente: ―Monseñor, eu non me vendo por unha mitra!‖. 

Clamou Espiña pedindo bispos galegos para as dioceses galegas, e algúns 

chegaron pero non coa sensibilidade cara a terra que el reclamaba. Sentiuse con-

tento e animado polo exemplo de Monseñor Arauxo, bispo de Mondoñedo- Fe-

rrol, autor dunha fermosa e valente pastoral en defensa do Galego -que non dei-

xa de ter actualidade. 

Unha das últimas teimas, non  moi ben entendida por moitos, foi a de recla-

mar un bispo para A Coruña, é dicir, unha nova diocese. Chamárono de localista, 

coruñesista…, mesmo non faltou que reclamaba unha diocese para colocarse el 

de bispo. Coitados! A preocupación de Espiña non era senón pastoral. A distri-

bución das dioceses en Galicia é histórica pero pouco afeita a realidade. Enten-

día Espiña que un bispo debía ser achegado, e poder visitar todas as comunida-

des, e coñecer todas as realidades, cousa ben complicada na macrodiocese de 

Santiago con máis de 1 millón de habitantes. ―Hai parroquias -dicía Espiña- que 

levan vinte anos sen ser visitadas por un bispo‖. 

Outro dos episodios salientables foi o da sonada multa por unha homilía du-

rante unha misa das que celebraba en galego en Panaderas, misas que chegaron a 

ser radiadas e prohibidas polo goberno. A Espiña caéronlle 150.000 pesetas, dos 

anos setenta. Moita xente se mobilizou para conseguir os cartos. Luis Seoane 

cedeulle a impresionante pintura: Cristo Obreiro. Non foi necesaria a súa venda, 

os amigos recadaron os cartos. O Cristo Obreiro de Seoane permaneceu con Es-

piña ata unha das últimas batallas: a defensa do proxecto da Cidade dos Mucha-

chos de Bemposta e do seu fundador, o P. Silva. O cura ourensán sentiuse enga-

nado pola administración, coa que permutara uns terreos de Bemposta coa idea 

de que foran destinados a vivendas e usos sociais. Houbo recualificación e apa-

receron edificios de luxo. Silva comezou unha batalla que tristemente rematou 

coa case desaparición da Cidade dos Muchachos. Espiña ofertou o cadro de Seo-

ane, que foi adquirido pola banca, e os cartos foron en axuda do P. Silva e os 

seus rapaces. 

CEX ▌9 



 

 

 

Recordo a última indignación de Espiña, pouco antes de que aparecera a en-

fermidade. A súa promoción sacerdotal celebraba os 50 anos de ordenación. Co-

mo ven sendo costume, publícase un libro con impresións e testemuñas dos com-

pañeiros que seguen vivos. Espiña é un dos coordinadores da edición. No libro 

escribe Celso Alcaina, compañeiro de curso, que chegou a traballar na Sagrada 

Congregación para a Doutrina da Fe no Vaticano, e após de secularizarse con-

verteuse nun avogado de prestixio en Madrid. Alcaina amósase moi crítico coas 

institucións eclesiais, e no relato que fai para o libro conmemorativo non deixa 

de sinalar sombras e miserias vividas naquel ano. O libro é publicado, e as reac-

cións son inmediatas. Os encargados de distribuílo cortan as páxinas do artigo de 

Celso Alcaina e máis tarde fan unha segunda edición na que xa non aparece o 

texto. Espiña bufaba, non lle entraba na cabeza. ―Se hai unha persoa que perci-

biu así o vivido naqueles anos, hai que respectalo -pensaba-, e ademais leva moi-

ta razón!‖ -dicía. 

Eu pertenzo a unha xeración de curas moito máis nova. Case nos sabemos 

―netos‖ de Espiña e dun grupo valente de cregos que apostaron polo país e as 

súas xentes, fieis á encomenda do Evanxeo e do Vaticano II. Sufriron incom-

prensións, canda non desprezos, pero foron sementeira de valentía e coherencia, 

que seguen alumear a vida dos que os coñecemos. De D. Manuel Espiña quedo 

coa súa dignidade, coa insistente constancia no seu amor por esta terra e as súas 

xentes, pola súa fala… impulsado todo por unha fe transformadora, a do Evan-

xeo do Cristo Liberador. 
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(Orixinalmente publicado en Religión Digital,  03 de marzo de 2010) 

 

Dos años antes habíamos compartido una semana de nieve en "O Cebreiro". 

Manolo me había invitado. Quiso desagraviarme por la injusta exclusión de un 

artículo mío en el libro colectivo "Todos Irmáns. Vodas de Ouro". Él era uno de 

los tres promotores del evento y del libro. No logró frenar la furia inquisitorial 

de los otros dos condiscípulos. Consideraron heterodoxo mi colaboración de 23 

páginas. Una nueva edición salió ignorándome. Manolo se disgustó. Me tuvo 

informado al momento. No comprendía la intolerancia ideológica, la cerrazón, el 

dogmatismo. Siempre había luchado por la libertad y el respeto a las opiniones 

de todos. 

Ahora yo estaba en su apartamento de A Coruña, calle Veramar. A unos 200 

metros, la Colegiata de Santa María del Campo. Allí Manolo ejercía de canónigo 

desde 1965. Miles de libros y revistas abarrotaban los 60 m2 de vivienda. En el 

salón y en el pasillo, en la cocina y en el dormitorio, sobre el sofá y las sillas. 

Torres de libros. El desorden me sorprendió. También, un cierto abandono de su 

persona. 

Vivía solo y no era evidente que alguien le prestara cuidado ni a su casa. A 

lo largo de la conversación - pasé con él varias horas - me vi igualmente sorpren-

dido por su destreza en encontrar cualquier libro o revista. A veces, se le venían 

abajo los tomos de la cúspide de la torre. Él los colocaba nuevamente a su mane-

ra. Su conversación era viva. Su mente iba muy por delante de sus palabras, a 

veces tropelladas. 

Conocíamos su dolencia desde hacía pocos meses. Una enfermedad rara que 

le impedía dominar una pierna. Al fin, le diagnosticaron E.L.A., "esclerosis late-

ral amiotrófica". Era el verano de 2009. Él confiaba en su curación y recurría a 

los mejores especialistas. Los que lo tratábamos y queríamos también lo esperá-

bamos. Se caía en la calle. Necesitaba ayuda para asistir a los cultos en la Cole-

giata. Lo llevaban para reuniones o conferencias. Su cabeza funcionaba perfecta-

mente. Hasta el final. Yo lo llamaba cada poco. Este 27 de febrero, pocas horas 

antes de expirar, acertó a decirme "Celsiño, esto se acaba, gracias amigo". 

Manolo Espiña, desde siempre, unió su pasión por la Iglesia y por Galicia. 

Lo dice en sus escritos. Lo hemos constatado quienes seguimos su trayectoria de 

medio siglo de actividad. Fue un luchador. Afortunadamente, ganó muchas bata-

Manuel Espiña Gamallo, in memoriam 

Celso Alcaina 



 

 

 

llas. Y eso es consolador, porque la guerra nunca se gana en esta vida. Siempre 

quedan metas a conseguir, batallas que pelear. La utopía nos acompañará siem-

pre. 

Como más relevante de su actividad, hay que destacar sus 32 años de colum-

nista de "La Voz de Galicia". Cada domingo "Outeiro de San Xusto", siempre en 

gallego, encandilaba a miles y miles de lectores. A los creyentes, porque sus co-

mentarios sobre temas religiosos eran una delicia y un acicate para buscar lo me-

jor dentro de una Iglesia perfeccionable. A los galleguistas, porque el uso y el 

dominio del idioma galaico, así como sus reivindicaciones galleguistas, avalaban 

los históricos anhelos de quienes no se contentaban con ser una región de Casti-

lla. 

En 2008 Espiña hizo publicar el libro "Outeiro de San Xusto. Escolma I", 

298 pp. Se trata de una recopilación de sus más significativos artículos en dicha 

sección de La Voz de Galicia. Espiña instruía sobre temas religiosos, evangéli-

cos, éticos. Pero su especialidad era la denuncia. No le dolieron prendas en criti-

car al Papa, a obispos, a su propio arzobispo de turno, a las autoridades civiles, a 

grupos de presión, a empresarios y sindicatos, a sus propios compañeros de mi-

nisterio. No le salió gratis. 

En 1975, por criticar abiertamente el fusilamiento de los condenados en el 

proceso de Burgos, fue multado con 150.000 pesetas, un dineral para entonces. 

Se organizó una colecta popular. Sobró dinero que él dedicó a obras sociales. 

Estuvo a punto de entrar en la cárcel. Durante meses, hasta el inicio de la demo-

cracia, fue vigilado policialmente. 

Pero también sufrió la marginación de parte de sus superiores eclesiásticos. 

Éstos no podían tolerar que se airearan sus vicios, sus defectos, sus errores, sus 

omisiones. Espiña había devenido un profeta de contradicción. Ya antes del 

Concilio Vaticano II, en contra o al margen de sus superiores, introdujo el galle-

go en los cultos, en el Seminario donde por tres años fue director espiritual, en 

libros litúrgicos que tradujo a su lengua materna. Y después del Concilio, afeaba 

a sus superiores por frenar el aggiornamento conciliar. 

Por entonces, yo ocupaba un importante puesto en la Curia romana. Mi trato 

con Cardenales y obispos era de tú a tú. Con el Cardenal Quiroga y con su suce-

sor el arzobispo Suquía tuve verdadera amistad. No era infrecuente que los nom-

bres de candidatos al Episcopado me fueran comunicados o, ya en Roma, pasa-

sen por mi mesa. Tanto Don Fernando Quiroga como Don Ángel Suquía sacaron 

el nombre de Espiña, siempre con recelo. Se lamentaban de que era poco sumiso 

para ser ascendido. Espiña me contó que el arzobispo Suquía le habló de propo-
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nerlo para obispo "si  se  enmendaba". Él confirma en el citado libro "Escolma I", 

pag. 32. La respuesta fue clara. ¡Claro! 

En noviembre de 2002, como cada semana, envió a la Redacción de "La Voz 

de Galicia" su artículo de columna: "AS CANONIZACIÓNS". Sería su último 

trabajo para el periódico. Fue rechazado por heterodoxo o inconveniente. El artí-

culo aparece ahora en la última página del citado libro "Escolma I". Como teólo-

go y conocedor de temas eclesiásticos, Espiña clarificaba y acotaba el ámbito de 

la infalibilidad del obispo de Roma, negándola para los casos de canonizaciones. 

Incluso pone en duda la solvencia y autenticidad de algunos santos, sin nombrarlos. 

Y en la parte última de su escrito critica a su entonces arzobispo Rouco Va-

rela por su pretensión de reactivar el proceso de canonización de Isabel la Católi-

ca. Arremete contra la "falsamente católica reina" por su actuación contra los 

judíos, por la introducción de la Inquisición y por su palmario antigalleguismo. 

Espiña ha manifestado y escrito que detrás de esta censura periodística hubo al-

go turbio que explicaría en sus Memorias. No sabemos si las ha escrito ni cono-

cemos su eventual depositario. 

Juntamente con su compañero José Morente (también 

canónigo de la Colegiata), Espiña tradujo al gallego los 

cuatro Evangelios y el Misal romano. Tenía una forma-

ción envidiable. Después de los estudios secundarios en 

el Seminario compostelano, pasó a la Pontifica de Comi-

llas donde se licenció en Filosofía y en Teología. Y los 

libros estaban siempre en sus manos, cuando no en su 

original biblioteca. Más de una vez se me quejó de que 

nuestros compañeros "no leían". Fue, además y con un 

éxito sorprendente hasta su jubilación por edad, profesor 

en la Escuela de Magisterio, así como promotor y profe-

sor del Centro de Nuevas Profesiones en A Coruña. 

Fundó y dirigió la Asociación Católica de Maestros. 

Como he apuntado, la labor evangélica de Espiña se inculturaba en su tierra 

gallega. Sus homilías fueron un fenómeno de masas. Fue pionero en celebrar 

Misas en gallego, incluida la homilía. Lo hizo sucesivamente en varias iglesias 

coruñesas. En los últimos años, en la Colegiata. A esas Misas acudían ciudada-

nos/as de toda la ciudad y de localidades cercanas. Todos sabemos el potencial  

de audiencia ligado a los púlpitos. Aún admitiendo que sólo un 25% de la ciuda-

danía es practicante, se trata de un porcentaje muy importante. En este caso 

acudían también muchas personas no creyentes por la novedad del idioma, por la 

CEX ▌13 

Tradución de Morente 

e Espiña ao galego dos 

Evanxeos. Adro, 1965 

 



 

 

 

fama del celebrante y por el contenido no siempre restringido a lo religioso. Co-

mo curiosidad, dejo constancia de cómo Espiña se refería a Dios. No se limitaba 

a llamarle Padre. Lo llamaba "Pai-Nai", Padre-Madre. 

A partir de 1973, Espiña crea una Comunidad Cristiana de Base. La llama 

"Comunidade cristiá do Home Novo". Tendría diversas ramas y actividades. La 

principal sería la Asociación IRIMIA con un proyecto que discurre entre doctri-

nas de Cristo liberador y el sentimiento de pertenencia a la galleguidad. Sus en-

señas: diálogo, tolerancia, solidaridad y lucha por la libertad, la justicia y la paz. 

Participa activamente en las Asociaciones Cristianas de Base en Galicia: "Somos 

Igrexa", "Encrucillada", "Coordinadora de crentes galegos", "Mulleres cristiás 

galegas", "Romaxe". Todas ellas integrantes del Colectivo Redes Cristianas del 

Estado español. 

Tanto IRIMIA como ENCRUCILLADA, ésta fundada por el teólogo A. To-

rres Queiruga, han editado folletos y revistas con sustancioso contenido y con la 

participación de eminentes pensadores gallegos. Pero Espiña, desde 1973 dedicó 

lo mejor de sí a su "Comunidade cristiá do Home Novo". A ella prestó esfuerzo, 

dinero, influencias, muchas horas y desvelos. La Comunidad posee un terreno a 

10 kms de la ciudad. Se lo regaló un arquitecto admirador de la Comunidad y de 

su fundador. En la amplia finca han edificado un pabellón para reuniones. 

No puedo dejar de mencionar la batalla que libró Espiña para que la ciudad 

de A Coruña tuviera su propio obispo. Hizo serias propuestas conducentes a des-

membrar la archidiócesis compostelana creando una diócesis con cabecera en A 

Coruña. En sus artículos aporta argumentos, hace comparaciones, llama la aten-

ción de los jerarcas españoles y romanos. Sobre el particular, cabe decir que no 

tuvo éxito, pero ha sembrado. Quizá el árbol surja y produzca fruto. 

Finalizo esta necrológica traduciendo al castellano algo que Espiña escribió 

hace poco más de un año en el prólogo a su libro ya citado, pag. 34. Es una 

síntesis de su actividad en este mundo en el que ahora nos toca bregar. 

"Resulta evidente, al tiempo que preocupante, la valoración de nuestra Igle-

sia en la sociedad actual. Aparecen cuatro grupos de ciudadanos. En el primero 

están los que no se interesan en ella o les irrita. En el segundo están quienes sa-

lieron de ella porque estimaron que no cumple su misión. En el tercero estamos 

aquellos que nos consideramos Iglesia y sentimos el dolor por ella, por su ima-

gen negativa. Finalmente, el cuatro grupo está compuesto por aquellos que se 

identifican con su actitud oficial y se sienten satisfechos con ella. Los que nos 

sentimos en el tercer grupo luchamos por su mejoría y estamos seguros de que, 

si cambiase para bien, muchos del segundo grupo se pasarían al tercero". 
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Seguramente non o pensou así. Pero, cando Manuel Espiña empezou a súa 

serie, tan lida e comentada, ―O outeiro de san Xusto‖, estaba a dar a mellor defi-

nición da súa actividade e talvez da súa vida. Formado no espírito clásico da ve-

lla Comillas, aínda con demasiada Escolástica, pero rica en profundidade relixio-

sa e comprometida disciplina vital, foi un caso singular na nosa igrexa galega. 

O Concilio Vaticano II caeu como semente fecunda na súa vivencia relixiosa 

e na súa paixón galega. Espiña converteuse nunha fogueira de iniciativas, á bus-

ca dunha recepción activa e dunha síntese nova. Alí onde estaba, fose o Semina-

rio Menor de Santiago ou a Escola Normal da Coruña, o seu entusiasmo era con-

taxioso e a súa actividade incansable. Personalidade singular, a súa xenerosidade 

suscitaba colaboración e abría sempre novos espazos. Evanxeo e cultura, igrexa 

e Galicia encontraban no seu entorno unha conxunción tan necesaria como, en 

xeral, ausente neste país que a precisaba —e a precisa— ―como terra reseca e 

sen auga‖. 

CEX ▌15 

Espiña: O Profeta no outeiro 

Andrés Torres Queiruga 

Reunión no local que CODELI ten na Coruña.  Manuel Espiña,  sentado á mesa  

(terceiro pola dereita), a carón, entre outras persoas, de Andrés Torres Queiruga 



 

 

 

Foi pena que a chegada do papa Francisco viñese tarde para el. Porque no 

novo clima o seu ―recendo a ovella‖ sería recoñecido, e talvez tería sido ese bis-

po que marcase rumbos e abrise rutas nesta igrexa de pastoral estancada. Nunca 

se resignou a un goberno pastoral que, sobre todo desde Suquía e coa breve ex-

cepción de Mons. Araújo, se estancou nunha fidelidade formalista e sen futuro 

ao restauracionismo dos últimos papas e sen demostrar un verdadeiro e compro-

metido amor por Galicia. A del foi a fidelidade creativa, de palabra libre e com-

promiso solidario, á procura dunha igrexa encarnada na xente, no idioma, na 

cultura e nos duros problemas do país. Foi pioneiro na tradución do Misal e na 

promoción da liturxia en galego, que mesmo levou a América nunha xira carga-

da de entusiasmo. Apoiou toda persoa e toda iniciativa —de Moncho Valcarce 

ás Romaxes e Encrucillada— que, contra vento e marea, optaban pola renova-

ción. El mesmo promoveu iniciativas solidarias como CODELI e fundou a Co-

munidade do Home Novo, que foi dalgún modo a súa pequena pero realista uto-

pía, que segue mantendo viva a súa memoria e prolongando o seu testemuño. 

Fóisenos demasiado pronto, en plena actividade creadora. Pero queda o 

exemplo e a chamada. O seu amigo Celso Alcaina recordou con acerto que, no 

centro da súa preocupación, esencialmente relixiosa, estaba un diagnóstico claro 

e decidido da situación da nosa igrexa, da universal e da galega. Distinguía catro 

grupos: o dos que non se interesan por ela e mesmo se irritan contra ela; os que a 

abandonaron, porque a consideran infiel á súa misión; ―os que nos consideramos 

igrexa e sentimos dor por ela, pola súa imaxe negativa‖; e os que, identificados 

coa súa imaxe oficial, están satisfeitos con ela. El incluíase no terceiro grupo: o 

dos que ―loitamos 

pola súa melloría e 

estamos seguros de 

que, se cambiase para 

ben, moitos do segun-

do grupo pasaríanse 

ao terceiro‖. Non é 

mal diagnóstico. Tal-

vez algo optimista, 

pero a forza do Evan-

xeo e o milagre do 

papa Francisco mos-

tran que sempre hai 

lugar para a esperanza. 
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Parque Michico (Sigrás, Cambre), sede de varias celebracións 
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Entre 1973 e 2001, com lapsos, transcorréu a minha amizade de quase trinta 

anos com Dom Manuel. Antes daquela data, e centrando-nos na etapa corunhesa, 

ocorreram tantas cousas fundamentais na sua vida –com sinalada repercussom 

na história do país- como A palabra de Deus (com Morente, 1965), ou a primei-

ra missa galega (nas Capuchinas da Corunha, 1966) e a primeira com tal caracte-

rística em Santo André de Teixido (1968, ano no que, por certo, tamém tem lu-

gar, um mes antes, a primeira missa galega no Uruguai)… e este mesmo ano o 

Pedrón de Ouro polos evangélios galegos aqueles, ou o seu prólogo aos Conse-

llos da Escola Normal (1971), como as suas intervenzons em ambas as beiras do 

Rio da Prata (conferéncias e missas, 1973, o qual repetiría em 1981), sem esque-

cer que nesses anos (1968 a 1973) dom Manuel colaborou co nosso O Facho, na 

sua primeira década de vizosa andaina.  
 

É entom no 73 quando, no cumprimento dumha singular embaixada dalguns 

galegos de Montevidéu, entro em contacto com dito O Facho, com Luís Seoane 

e mais co Padre Espiña, todos na Corunha. Conservo, cordialmente dedicada, a 

sua conferéncia na Cámara de Comércio sobre A alma de Galicia (1974). Con-

servo papeis da fundazom (1975) de CO.DE.LI., a cooperativa de livros surgida 

no seio da sua Asociación Católica de Mestres (cooperativa da que me gabo de 

ter sido, por um quinquénio, o seu primeiro secretário).  
 

E conservo amorosamente os papeis e a memória imborrável da Comisión 

Pro Homenaxe a Castelao en Rianxo, na que, actuando como secretário-ponte 

entre o Patronato da Cultura Galega montevideano (doante do busto) e o com-

postelám Patronato Rosalia de Castro (que por obra do seu presidente, Agustín 

Sixto Seco, oficiou de interlocutor perante as instáncias gubernativas), tivem a 

honra de participar na machada que culminou em setembro (dous messes antes 

do passamento do ditador) co erguemento do primeiro monumento a Castelao na 

sua/nossa Terra (e na sua vila). 
 

Nessas jeiras –próximas ao famoso expediente gubernativo que padecéu-foi 

quando, embora sabedor el do meu paganismo! profundizamos na amizade, 
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O meu Manuel Espiña Gamallo: esse home de vários mundos 

José-Mª Monterroso Devesa



 

 

 

numha relazom mestre-aprendiz, claro é (mesmo nas minhas dúvidas de neo-

escrevedor em galego), através de longas lérias, quer nas minhas freqüentes visi-

tas á sua casa dos Pelámios (coa discreta presenza da mai), quer compartilhando 

o escaravelho de dom Manuel, caminhos ida e volta da Corunha a Compostela e 

a Rianxo (onde ainda morava dona Teresa Castelao e actuava o insustituível Ma-

nuel Dourado).  
 

A raíz disto e umha vez inaugurado o busto, foi que o nosso cónego, num 

vibrante Outeiro, louvou hiperbolicamente “a actuazom de Sixto e Monterroso” 

–um o mais alto nível, o outro encargado da logística-, na consecuzom de tam 

gorenteiro fruito, o primeiro dos muitos que logo se dariam pola geografia gale-

ga toda. Outro Outeiro houvo (1977) no que el brindou o espazo para um tal 

Alexandre Souto Rubiáns (este escrevedor) expor a sua tese contrária ao projec-

tado traslado transoceánico dos restos de Castelao. 
 

E seria em 1981 quando dom Manuel e quem isto assina mantiverom umha 

curta controvérsia acerca de determinadas actitudes do alcalde Domingos Meri-

no, liorta jornalística na que o nosso crego deu provas da sua equanimidade e 

generosidade para quem ousou enfrontalo dialécticamente. 
 

Tam amigos como antes, nom me faltou dom Manuel (2001) no momento, 

crucial na vida de qualquer, em que perdim minha mai, oficiando no seu funeral. 

Comezando eu as minhas auséncias americanas e el a sua final radicazom em 

Ponte Vedra, apenas nos veríamos co entranhável amigo um par de vezes, a de-

rradeira no tramo do passeio marítimo corunhés, a carom do seu lar, onde nem á 

inaugurazom da rua Manuel Espiña Gamallo me foi dado assistir. 
 

Bem haja o inesquecível mestre de vida, mestre de galeguismo em fim!  
 

Montevidéu, novembro de 2015  
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Manuel Espiña, intervindo nas Xornadas Patrióticas Galegas      

(Buenos Aires, 1973) 



 

 

 

 

Ás veces as cousas vense mellor de fóra que de dentro. Por iso, unhas verbas 

de Luis Seoane que teño citado moitas veces definían de xeito inmellorable a 

Manuel Espiña, aínda que o gran pintor coñecíao case tan só polo seus textos en 

La Voz de Galicia. O xenial pintor escribía en 1973 (un par de anos antes enviá-

ralle o seu famoso cadro do Cristo crucificado, coa nota: "No Deus que vostede 

predica, tamén creo eu"): 

 

―Don Manuel Espiña...  non é somentes un cóengo da Igrexa católica, é 

algo máis importante e difícil... é un cristián; por esto síntese xunguido, 

en comunión co seu pobo. Como os apóstolos, como os primeiros cris-

tiáns, os das catacumbas, pobres, lixados, abourados, máis cheos de espe-

ranza, as mesmas xentes coas que Xesús comulgaba. Sinte, matinamos, a 

necesidade de facer verdadeiros cristiáns ós cristiáns... nun intre no que 

aínda existen sacerdotes no mundo que procuran semellar procónsules 

romanos‖ (Luís Seoane, ―Figuraciós‖, La Voz de Galicia, 11-XI-73). 

 

O Outeiro de San Xusto (1970-2002) é sen dúbida un dos mellores legados 

de Manuel Espiña. Nel, os curas e a Igrexa, ocuparon moito espazo; mesmo al-

gúns recibimos nese espazo palabras moi agarimosas (―Homenaxe a dous cre-

gos‖: Xosé Antón Miguelez e Victorino Pérez). O espazo ocupado polos curas 

pode que semelle demasiado para algúns (dos 120 artigos que recolle na súa pri-

meira Escolma, 50 están dedicados a curas, bispos e papa); pero tamén pode que 

fora necesario, pola crítica que fai do clericalismo e do integrismo de gran parte 

da cregaxe...  
 

Nun deses artigos (―Os sindicatos dos cregos‖) fala de dous tipos de cregos 

fundamentais que el define como ―integristas‖ e ―progresistas‖: os de dereitas ou 

integristas ―están sempre coas xerarquías, pero na práctica soamente o están... 

cando falan ao seu gusto‖,―conténtanse coas aparencias da verdade‖ e son explo-

tadores desta, as súas doutrinas non os comprometen a nada; en troques, os pro-

gresistas ―usan a verdade enteira, sen tabús‖, unhas verdades ―que se parecen 

moito aos sermóns de Cristo aos fariseos e comezan por comprometelos a eles 

mesmos‖.  
 

Como respondendo as palabras de Seoane, Espiña escribe dez anos despois 

un artigo de desafiante título ―¿Medo ós cregos?‖:  

 

―O crego non pode limitarse a ser soamente sacerdote, senón que tamén 

debe ser profeta... Todo crego do Novo Testamento ten que comportarse 
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Manuel Espiña e o “Outeiro de San Xusto”, unha verba libre 
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non só como ministro do culto, senón ó mesmo tempo como profeta... 

Ven ser unha constante en todo o Antigo Testamento que os profetas 

denuncian a práctica cultual establecida, cando se desentende da posta en 

práctica da xustiza entre o pobo‖ (Outeiro, 17 de Out. 1984).  

Consonte con isto, el mesmo tenme dito hai anos: ―Para min o Outeiro foi un 

espazo que me obrigou a un compromiso progresivo e cada vez máis radical con 

Galicia e co meu cristianismo‖. No seu libro O Outeiro de San Xusto-Escolma I 

(o único volume publicado no que recolle precisamente os artigos máis referen-

tes á Igrexa e á relixión) escribe: ―Foi unha clave que condicionou a miña vida 

como crego e a miña actitude ante as xerarquías da Igrexa‖ (p.32). No mesmo 

libro, Xosé Luis Barreiro fala atinadamente no Prólogo da ―prédica mediática de 

Manuel Espiña‖ no ―púlpito máis grande de Galicia‖; e de que o seu Outeiro 

―puxo ao alcance do pobo os problemas importantes da teoloxía contemporánea, 

incluído os debates da actualización da Igrexa que o Concilio Vaticano II impul-

sara con forza‖ (p.21-22).  
 
 

O Outeiro foi tamén unha atalaia que lle deu unha notoriedade inusual nun 

cura; pero esta notoriedade levouno a que a súa Misa dominical nos locais do 

Servizo Doméstico, estivera sempre controlada pola policía, e que lle meteran a 
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famosa multa  de 150.000 pesetas en 1975, con ocasión dos últimos fusilamentos 

franquistas. 
 

O galego foi sempre un dos seus compromiso máis salientables na Igrexa; 

unhas verbas de hai xa case trinta anos, manifestaban o que isto supuña para a 

Igrexa galega: ―Dificilmente se pode dar en Galicia fe verdadeira sen galeguida-

de; quero dicir, unha fe cristiá autenticamente evanxélica sen a encarnación na 

alma do noso pobo‖ (―¿Fe sen galeguidade?‖, 1-6-84). Este compromiso co gale-

go só tivo unha excepción no ano 93, aparecendo sorprendentemente titulada: 

―El oterito de San Justino‖ (8-I-93), e que comento agora porque foi precisamen-

te... por razóns ―eclesiásticas‖; as mesmas polas que finou a sección no ano 

2002... e que comentarei logo. Dicía alí: 

 

―Esta sección quiso mantenerse fiel a su idea original de defender la 

verdad y la justicia en todos los campos, y creo poder afirmar honesta-

mente que lo consiguió. Mejor dicho, creía hasta ayer, porque ahora ya 

no lo creo... Los medios de comunicación dieron la noticia del nombra-

miento de un obispo auxiliar no gallego... Me acordé de monseñor Suquía 

y sus anteriores faenas a Galicia... Sentí unha rabia inmensa, al constatar 

el agravio para mi tierra… 
 

Más cuando estaba sufriendo estas congojas, una luz vivísima rodeó 

todo mi ser y traspasó mi espíritu. Y esta luz me hizo ver todo de manera 

diferente... Pude ver con toda claridad que eso de que Galicia es diferente 

de Castilla y de que tiene una lengua e identidad propias, es una absoluta 

tontería. Aquí el noventa y cinco por ciento de los curas hacen todo en 

castellano y sus obispos también, y el diminuto número de disidentes es 

por política, y una política heterodoxa, separatista, revolucionaria y casi 

atea‖. 

 

O Outeiro, o elemento máis identificativo de Manuel Espiña en toda Galiza, 

reflicte a súa evolución ideolóxica como cura e como comunicador: desde os 

ataques ao marxismo nos anos 70  (Outeiro 16-X-77), ata a defensa dos sandi-

nistas (4-IV-90), a descualificación do "monstro ianqui" (4-XII-89) e a aposta 

pola Teoloxía da Liberación (28-IV-91) nos anos 80-90. Como teño escrito, ―foi 

a evolución do cóengo de moura sotana ó crego con cruz de labrego crucificado 

na solapa‖ (Galegos e cristiáns, SEPT, Vigo 1995). Durante anos foi a sección 

máis antiga do xornal e superou as vodas de prata. Na súa primeira colaboración 

(“Outeiro de San Xusto”, 4-1-70) xa dicía: “Queremos ser siquera como aqueles 

canciños que cos seus berros espertan ó amo e fan fuxir ós raposos. Se cos nosos 

berros... salvamos algunha indefensa galiña, xa nos damos por satisfeitos‖. Non 

é de estrañar que o cardeal Angel Suquía -que fora arcebispo de Santiago, e a 

quen Espiña non lle tiña moita simpatía, pois situábao do lado dos ―raposos e 
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poderosos‖- dixera nunha conversa en Madrid, que os seus anos en Santiago fo-

ran moi felices, pois ―los gallegos sois muy fáciles de gobernar‖; pero ―habría 

sido totalmente feliz de no ser por ese Espiña y sus artículos en el periódico que 

no dejaban de fastidiar‖; mesmo parece que chegou a ofrecerlle un cargo impor-

tante se deixaba de publicalo (p.32). Xustamente o contrario que o gran cardeal 

Quiroga Palacios, que o animou sempre nese labor crítico, como comenta o mes-

mo Espiña no seu libro (Id.), e que, contrariamente a Suquía, foi obxecto dos 

seus eloxios en máis dunha entrega do Outeiro. 
 

Espiña foi fiel a ese programa do seu primeiro Outeiro, consecuente cun le-

ma, que seica lle dixo tamén a Suquía: ―Non se vende nin se aluga‖. Polas súas 

páxinas pasaron temas coma os da educación, os nenos e os mozos, a democra-

cia e a xustiza social, a lingua e a patria galega, os marxinados, os problemas dos 

labregos, obreiros e mariñeiros. E sobre todo a Igrexa; particularmente por non 

ser a Igrexa de Galiza unha Igrexa realmente galega, unha Igrexa encarnada na 

realidade de Galiza e das súas xentes, unha Igrexa que fale e celebre en galego, 

desde a realidade quente do pobo. Unha chea de expresivos títulos apoian este 

interese: ―O Concilio galego‖, ―Unha nova Igrexa para Galicia‖, ―Sete dioceses 

para Galicia‖, ―Verdadeiros crentes galegos‖, ―A Igrexa oficial e a Igrexa popu-

lar‖, ―A relixión dos galegos‖, ―Presente e futuro da Igrexa‖, ―Teoloxía da libe-

ración en Galicia‖, ―A crise do nacionalismo e a Igrexa dos pobres‖, 

―Democracia e relixión‖, ―Democracia na Igrexa‖, ―Crítica da Igrexa‖, ―Dentro 

ou fóra da Igrexa‖, ―Que lle pedimos á Igrexa galega‖?, ―A Igrexa de Galicia‖, 

etc. 
 

Nunha ocasión pregúntase Espiña desde o título do seu Outeiro: “¿Dúas 

Igrexas Católicas en Galicia?‖ (23-I-87), co conseguinte escándalo para algúns 

do seus pacatos lectores. Non argumentaba un cisma, senón a constatación de 

que en Galicia hai dúas formas de  Igrexa: a forma oficial ou tradicional e a po-

pular. A primeira é a das xerarquías estáticas e inmobilistas, desde o alto ao bai-

xo clero. E a segunda a das camadas populares, o clero e os intelectuais compro-

metidos; unha fe dinámica, progresista e encarnada na vida. Esta última, segun-

do entende Espiña, ten a súa mellor expresión nas revistas Encrucillada e Irimia, 

os Cruceiros e as Romaxes de Crentes Galegos. Respecto desta última, xa falara 

Espiña no seu Outeiro ―¿Que pasou en Meira?‖ (20-X-78) con ocasión da pri-

meira das Romaxes; Romaxe polémica que ocasionou reaccións encontradas a 

favor e en contra. Toma claramente partido: 

 

―Alí chegamos varios centos de romeiros de toda Galicia... Baixo o lema 

'Eu renazo galego' pretendíase espertar as nosas conciencias na galegui-

dade e a fe cristiá para xunguir, como Deus quere, ambas cousas. Veu ser 

coma unha reconciliación do noso catolicismo con Galicia... (Que fácil 

resultou alí revivir o bautismo!... Pero ó mesmo tempo sentíase o amor 
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telúrico... pola nosa nai Terra... Foi tan emotivo coma o dos xudeos e Xo-

an Bautista no Xordán. Pero eiquí non se pensaba tanto nos pecados co-

mo nunha nova vida de galegos e cristiáns… 
 

Detrás dese choio está o mellor equipo de cregos que temos en Galicia, 

como veñen demostrando coa publicación Boa Nova... Con eles estamos 

moitos de Galicia... Actos semellantes a estes son os que poden facer que, 

alá cara ó ano 2000 teñamos unha verdadeira Igrexa galega. Entón ser 

cristián resultará algo moi serio e moi fermoso‖. 

 

Con ocasión da IX Romaxe escribe ―Verdadeiros crentes galegos‖ (6-IX-86): 

 

―¡Que distinta sería a situación de Galicia se a Igrexa oficial fixese seu 

este programa non só na teoría, senón na práctica! Entón si que faría pre-

sente a Cristo Salvador, porque sería máis humana e máis evanxélica, 

como foi El... Esta Romaxe é toda ela auténtica liberación cristiana e fai 

verdadeiros crentes galegos‖. 

 

Pola contra, cando a primeira visita do Papa a Galicia en 1982 escribe un 

artigo moi de actualidade... falando da catolicidade da Igrexa (―O Papa en Gali-

cia‖): 

 

"A Igrexa non existe nunca simplemente para si mesma; desde a súa ori-

xe vive pros outros, para humanidade, para o mundo. Por tanto, excluír a 

un só pobo, a unha cultura... é un pecado contra a catolicidade... Na nosa 

Galicia, onde había moitas relixións e crenzas seculares, a evanxelización 
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xa non respectou debidamente o que había de positivo naquelas realida-

des. Moitas veces o cristianismo foi botado coma unha lousa para aplas-

tar todo o anterior... O Concilio Vaticano II intentou correxir este pecado 

aprobando o emprego das linguas vernáculas na liturxia... Quince anos 

despois desta aprobación o 98% dos cregos galegos aínda non se deron 

por enterados deste deber e deste dereito da xente... Por iso, o acto do 

Papa foi un acto non anticatólico, pero si acatólico... unha ocasión máis 

pra necesaria renovación da Igrexa na nosa Terra". 

 

Espiña escribiu que o Outeiro deixou de publicarse pola teima dun dos que 

máis decidían e deciden en La Voz de Galicia, Paco Sánchez, que non quixo pu-

blicar un artigo seu (―As canonizacións‖), implicitamente crítico con Josemaria 

Escrivá de Balaguer con ocasión da súa canonización, e claramente crítico con 

certa concepción de Igrexa. Daquela escribiulle ao director, Bieito Rubido, 

unhas verbas manifestando que o seu Outeiro non fora censurado nos anos da 

Ditadura, a pesar da represión política; e era unha vergoña que o fora agora por 

razóns ―relixiosas‖. Este texto inédito -―secuestrado‖ di Espiña no seu libro-, un 

texto sinxelo que un non entende por qué no se publicou... viu a luz no seu volu-

me I do Outeiro. 
 

Xosé Luis Barreiro comentaba atinadamente no prólogo do libro do Outeiro, 

que o que hai hoxe na sociedade non é tanto ―unha crise da idea de Deus‖, canto 

―unha crise da Igrexa, derivada da disociación xerarquía/pobo e da falla de cone-

xión cos problemas e valores sociais‖.  
 

Por iso, Manuel Espiña, irmán no sacerdocio e amigo que me honrou cunha 

fonda amizade, recoñecía no seu libro que, pese ao seu innato optimismo que o 

levara a esperar que a Igrexa volvera aos vieiros de Xoán XXIII e o Vaticano II, 

tiña que recoñecer no seus derradeiros días que iamos a peor. A situación deca-

dente da Igrexa galega, pese á ―primavera‖ do papa Francisco, é un feito eviden-

te. Unha  expresión desta decadencia foi a fulminante reacción da oficialidade 

desta igrexa contra min por concelebrar a eucaristía con el no seus últimos meses 

–eu, cura casado-, por expresa petición súa. Unha reacción causada sobre todo 

polas criticas sobre este feito da extrema dereita eclesial, crítica noxenta e impo-

tente que viña facendo contra min desde tempo atrás. O bo do Manuel pediume 

logo, xa nos seus últimos momentos de consciencia, que me fixera cargo da súa 

benquerida Comunidade Home Novo, celebrando con ela a fe; cousa que foi 

aceptada pola mesma comunidade e, por iso, continuamos fieis ao seu compro-

miso, como comunidade adulta e libre, tentando ser fieis ao espírito do Evanxeo. 

As duras críticas a este feito por parte de mentalidades ananas de dentro e fóra 

de A Coruña, e o silencio e falta de apoio doutros presuntamente máis abertos, 

manifesta ás claras que en Galiza temos unha igrexa decadente, que Espiña se-

guiría criticando hoxe. 
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(Orixinalmente publicado en Encrucillada,  nº 173,  maio-xuño-2011) 
 

Coñecín a Manuel Espiña arredor do 1966, cando eu vivía aínda no pórtico 

do Orzán; e Manuel e mais Morente conseguiran. As permiso para oficiar a Misa 

en galego. Fora na igrexa das Capuchinas na Rúa Panadeiras. Reuniámonos alí 

moitas familias coa ledicia desa fermosa liberdade que nos envolvía nunha at-

mosfera como a dos primeiros cristiáns; parecíanos que iamos recibir a Fe bau-

tismal grazas á palabra pura, como a que para moitos era a sacra lingua materna. 

E para outros era rito de conversión a un ancestral galeguismo perdido e agora 

recuperado. Tratábase da renovación da mensaxe da Igrexa; algo inusitado na-

quelas datas. Eu ía coas miñas nenas; cheas de santa unción recibiamos o sacra-

mento e a bendición con alegría evanxélica. Abrazabámonos emocionados ao 

nos dar o saúdo da Paz; algúns con bagoas. Lémbrome de acudir ás Capuchinas 

co matrimonio Tomás Barros e a súa dona Sara; tamén acudía asiduamente Ma-

ría Novo, logo catedrática en Madrid, na procura da harmonía universal. Un vivo 

diálogo tan humano como solidario que crecía, desde as raíces dunha cultura 

nunca soterrada, ata unha irmandade radicalmente concienciada pola fala… 
 

Manuel Espiña foi un galego universal. As actividades na Galicia e na Penín-

sula, son ben coñecidas. Interésame recordar agora o seu paso pola nosa ―Quinta 

provincia‖, alén do mar, na Arxentina. Aló deixou unha clara pegada como con-

ferenciante, que posiblemente impactaría tanto como a que Castelao imprimira 
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noutrora. Foi nos Centros Galego de Bos Aires e de Montevideo, convidado no 

Día de Galicia no ano 1973. Dera catro conferencias maxistrais, que apuntaban a 

temas cardinais da nosa cultura: A Igrexa católica e as linguas vernáculas, Don 

Manuel Murguía, A situación da Igrexa en Galiza, Os dereitos humanos na Ga-

liza. 
 

Para rematar esta breve lembranza do amigo, aludirei a tres cousas máis: 
 

Primeira. A súa colaboración intensa cunha entidade tan entrañable como es-

clarecedora da verdade cristiá: Encrucillada, da que formou parte do Consello 

de Redacción durante 26 anos. 
 

Segunda. O seu soado e sostido Outeiro de San Xusto, que tan intensamente 

ten irradiado no noso país a través de La Voz de Galicia ata o ano 2002. 
 

Terceira: Penso eu que en Manuel Espiña, na praxe –ben intuitiva ou ben 

consciente- tería competencia moi acusada a Teofísica de Raimon Panikkar. Ou 

sexa, a necesidade dunha actuación desde un campo non só relixioso e non só da 

realidade material, xa que ambos están no terreo do Logos, da Palabra; un encon-

tro dialogal no ámbito do Mythos. 
 

En fin, familiarmente diriamos que Manuel Espiña ―deu no cravo‖ toda a súa 

vida. De aí o seu compromiso cristián social que ata hoxe Galicia celebra. 
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(Orixinalmente publicado en Galicia Dixital,  05-03-2010) 

 

El si que foi ―... un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore...‖ e 

nós brindamos e comulgamos con ese viño, produto da Terra e do traballo. Aquí 

era fácil atopalo, onde se escoitan os idiomas maternos cos que se fala do paro, 

da enfermidade e dos problemas cotiáns... a loita pola vida, entre as contradi-

cións deste tempo do pelotazo e da conseguinte precipitación no pozo da crise. 

Seguidor do Cristo bo e xeneroso entre a súa tribo de xente do común, quen non 

soporta que se faga do templo un supermercado e dos símbolos unha cerimonia 

inútil. Estar para servir. Leal ós seus e á cidade.  
 

Na hora do xantar sempre o atopamos nesa universidade de xenerosidade que 

é a ―Tasca Sueva‖, como a súa mesma casa, na encrucillada de Atocha, aberta ó 

Campo da Estrada, compartindo saúdo, conversa e axuda con obreiros, inmi-

grantes, xubilados, estudantes nos seus minutos de lecer. Atopabámolo no seu 

sinxelo piso da rúa Beiramar, aberto en portas de benvida e xanelas que se fan 

retablo e oración cara o mar dos Ártabros, tras peneirar bixuterías de paseos 

e tranvías.  
 

Na noite do domingo día 28 de febreiro 

[de 2010], véspera da celebración do San 

Rosendo dos galegos, finou, na casa da súa 

irmán de Pontevedra, o sacerdote Don Ma-

nuel Espiña Gamallo. A enfermidade obriga-

rao a deixar a Coruña despois do Nadal. 

Moito habería que agradecer, gabar o seu 

apostolado en favor de canto significa Gali-

za e os máis desfavorecidos.  
 

Natural de Folgoso nas pontevedresas 

Terras de Montes (1933)... as que tanto te-

ñen dado á historia da cultura galega e mais 

da emigración. Formado nos seminarios de 

San Martiño Pinario de Compostela e de 

Comillas, compañeiro doutras grandes per-

sonalidades en momentos no que se tenta 

saír das catacumbas, das sombras, das beate-

rías, do tufo das cerimonias que endeusan ós 

mortais, para enxertarse no mundo, nas pre-

ocupacións sociais, culturais e políticas, das 
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que depende o futuro e construír a Liberdade máis limpa. Licénciase en Filosofía 

e Teoloxía, para no 1959 ser ordenado sacerdote polo Nuncio. Axiña e ate o 

1962 pasa como vicario parroquial á igrexa de Santa María do Azougue de Be-

tanzos e logo ó Seminario Menor de Belvís, en Compostela, como director espi-

ritual e profesor de Historia Eclesiástica. Ensina que a vida está fóra das aulas e 

tenta devolver ós seminaristas toda a grandeza dun idioma seu e do que moitos 

renegaban. Nunha man a obra de Castelao a na outra os Evanxeos, dúas Biblias. 

Dende 1965 é cóengo da Real Colexiata de Santa María do Campo da Coruña, 

entra na Coruña e a Coruña entra nel. Profesor seguido e querido na institución 

do sacerdote Xosé Sardiña, o Fogar de Santa Margarida da Coruña, na Escola de 

Maxisterio, na Facultade de Ciencias da Educación, onde imparte clases de Pe-

dagoxía e Didáctica, nas Escolas Labaca, no Centro Español de Novas Profe-

sións, do que foi Director e introdutor de especialidades que abrirán a camiños 

de madurez e futuro en Galiza, como as relacións públicas e a xestión turística. E 

sempre preocupado pola normalización, a dignificación da cultura e do idioma 

marxinado, negado i esperpentizado. Con outros compañeiros, como Xosé Mo-

rente, será tradutor e introdutor da Misa, dos evanxeos e da pastoral en galego, 

con sinxeleza e acercamento. Teimoso pola creación dunha nova diocese para a 

Coruña, inmerso en cuestións de presente e futuro da igrexa, o celibato, a orde-

nación das mulleres.... 
 

A vida e o exemplo do Papa Xoán XXIII presidía as súas liturxias e deixou en 

don Manuel unha fonda pegada que espalla: sementeira de ben e dignidade. Fun-

dador da Comunidade ―Home Novo‖, colectivo coa misión dos bos e xenerosos 

que se suma ós crentes galegos do grupo Irimia, sabendo valorar e compartir esa 

parte de Deus que é a beleza, a paisaxe, a vida, as tradicións, a cultura, a amiza-

de e a solidariedade co mundo dos humildes, coas culturas negadas, destapando 

a neoescravitude, especialmente atento a Iberoamérica e á igrexa da liberación. 

Sementeira que suma: a familia do arquitecto coruñés Iglesias Atocha, Xosé Ma-

ría e Mercedes colabora e facilita nas ribeiras do Mero, concello de Culleredo, 

unha finca que será parque e punto de encontro, levará o nome e as lembranzas 

dunha rapaza nova, Michiko, desaparecida na flor da súa mocidade. Oración fei-

ta xardín.  
 

Don Manuel estaba coas causas xustas, foi represaliado, no 1975 por clamar 

en favor da vida, nunha homilía na que condenou a irracionalidade dos fusila-

mentos ordenados polo derradeiro e adoecido franquismo contra mozos contra-

rios ó réxime, procesado polo TOP e multado. Na súa axuda sae o pintor Luís 

Seoane que pra súa causa dona o lenzo do ―Cristo Obreiro‖, obra emblemática 

que presidiría misas e a mesma capela ardente do seu creador. Non hai moito 

esta pintura foi vendida a Caixanova coa ansia de prestar axuda na súa misión 

educadora a un vello compañeiro e amigo en momentos de soidade e case de 

desterro, o Padre Silva de Bemposta. Don Manuel estivo sempre cos que ―levan 
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na fronte unha estrela e no bico un cantar‖. Militante pola xustiza que avivará e 

homenaxeará a lembranza exemplar de Moncho Valcarce Vega, ―o Crego das 

Encrobas‖, animou a Alfonso Blanco Torrado, a aqueles que coas súas parro-

quias facían fronte a políticas desalmadas i especuladoras que aldraxan a Liber-

dade.  
 

Fondo coñecedor de Terra Santa, a nación do Mestre, autor dunha das súas 

mellores guías. Sabio, humilde, bo e xeneroso que lembraremos sempre. Maxi-

narémolo cunha raiola de sol sobre del, o espírito da Terra, custodio do lume 

pascual da Esperanza. Nesa luz acesa atoparémolo, como exemplo pra levar a 

vida, a enfermidade e a morte. Sorrindo e animándonos para que a misión dos 

"bos e xenerosos" siga: a sementeira daquela misa de domingo, sen ostentoso 

repenique, nas Capuchinas, despois en Santa María do Campo, na que, no noso 

arameo, o idioma galego bendícese o traballo e compártense os seus produtos… 
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D. Manuel Espiña, un cura do noso tempo 

Luís Pérez. 

 

Pídeme Paco Pita a miña participación, cun curto texto, para un dos Cader-

nos que a A.C. Irmáns Suárez Picallo lle quere dedicar a D. Manuel Espiña. 

Hónrame o amigo co pedido, pois D. Manuel foi un referente do galeguismo no 

que militou a miña xeración e, se merece que a miña aportación figure neste 

caderno homenaxe, reproduzo agora por escrito o texto que lin na homenaxe 

que a Comunidade do Home Novo lle fixo na Fundación Luís Seoane. 

 

―O meu agradecemento á Comunidade do Home Novo por permitirme dicir 

unas palabras en homenaxe a Manuel Espiña, persoa da nosa memoria histórica, 

que nos honra coma galegos.  

Polo seu compromiso, sufriu en vida desencontros cos seus, a igrexa, por 

practicar unha relixión auténtica, aberta ás novas xeracións e ao mundo secular, 

que non estivera en contradición coa democracia e o exercicio das liberdades 

individuais e colectivas.  

Eran tempos menesterosos, da ditadura franquista, e lembramos aínda con 

emoción as súas homilías nas monxas do Servizo doméstico da Porta real, criti-

cando con dureza os fusilamentos dos mozos no proceso de Burgos en 1975…

(Alí nace o cadro do Cristo obreiro de L. Seoane, que Don Manuel Espiña cede-

ría máis tarde a Caixanova para obter fondos para a Fundación Bemposta do seu 

amigo P. Silva, outro cura, con Moncho Valcarce, que formarían unha triada que 

fan boa á Igrexa…). 

Un facho na escuridade, soubo ler os sinais dos tempos e, cando uns días 

antes da súa norte en Pontevedra, nos confesaba que estaba satisfeito do seu paso 

pola vida e que non temía á morte, estando  disposto á viaxe definitiva coa mes-

ma ilusión coa que vivira, lle pedimos que polo ben de Galicia seguirá vivindo, 

que para verlle as barbas a San Pedro había toda unha eternidade de tempo…Riu 

abertamente con nós pero, cando uns días despois, coñecíamos o seu falecemen-

to sentimos fondamente que nos deixara. 

Este cura optimista, co que percorremos desde os primeiros anos setenta un 

tempo histórico, tan vencellado á nosa cultura e á nosa lingua, polo tanto tan no-

so, estanos a pór de sobreaviso que debemos estar en alerta para defender estes 

mesmos valores sabendo que, como pago, teremos en fronte a incomprensión e 

mesmo as insidias de quen trafica mercantilísticamente cos nosos valores…Aí 

está o seu amigo Isaac Díaz Pardo, a quen el admiraba como patriarca da nosa 
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memoria histórica, sufrindo todo tipo de oprobios dos que, M. Espiña sabíao moi 

ben, non se librará quen porte dignamente a bandeira dos valores da Terra… Na 

realidade que nos toca vivir en Galicia, aínda hoxe somos estranxeiros no noso 

propio país cando empregamos a nosa lingua no traballo profesional ou na fala 

cotiá. Queda unha inmensa tarefa por facer, pero na nosa militancia están os 

exemplos de D. Manuel Espiña ou Isaac Díaz Pardo, homes que levan na fronte 

a lenda: ―non se mercan nin se venden nin se alugan‖… 

Deixounos o seu Outeiro de San Xusto, unha visión da Igrexa desde unha 

perspectiva galega (fronte a un conservadorismo e inmobilismo censurable, que 

está a renacer por certo nos nosos días, pois as  malas herbas sempre agroman 

por si soas), outeiro que quedou sen voz… D.Manuel era un gran comunicador 

que soubo conxugar fe e galeguismo: aí está o seu labor a prol da cultura galega 

nos tempos escuros, en colaboración co Morente da publicación do misal galego, 

a tradución dos evanxeos, a revista Encrucillada pero que, ademais do seu labor 

pastoral, como ser humano comprometido e honesto, era sempre a voz amiga 

que sabía escoitar e aconsellar a calquera persoa que acudirá a el… 

Era tamén un coruñés de pro, que 

hai que salientar. Chegara á Coruña 

no ano 1965, cidade de xente xene-

rosa, son as súas palabras. Para ela 

pediu un bispado galego, pero era 

unha voz no deserto, cando vía que 

aquí chegaban bispos, arcebispos e 

cardeais foráneos…Non sei se sería 

bo o termos un bispo coruñés, pero 

todos os presentes nos sentimos 

moi honrados de telo como o noso 

bispo non nato… 

Boas noites, no recordo de D. Ma-

nuel Espiña‖. 

CEX ▌31 

 

Manuel Espiña, en segundo plano, es-

coitando falar ao crego Francisco Lo-

renzo Mariño († 2004), quen defendeu 

tamén o uso do galego na Igrexa galega 

e, como párroco de Aguiño, sempre 

estivo a carón das xentes do mar. 



 

 

 

Verbas de admiración e gratitude para o crego Espiña  

Xabier Blanco Vilar  
 
 

Benquerido Espiña: 
 

Hai xa tempo que non conversamos con calma. Xa sabes como é a vida por 

estes lares: reunións, encomendas, viaxes, tarefas aquí, tarefas aló… e ao final 

vai pasando o tempo e un vai tendo a sensación de descoidar ―a parte mellor‖ 

que dicía o Nazareno: conversar coa xente, escoitar á xente, agradecer a vida da 

xente… 
 
 

Cando este escrito estea no prelo eu xa terei 52 anos, tempo abondo para 

constatar cousas ben feitas e fondos erros vitais. Entre as cousas ben feitas, que-

rido Espiña, está a de ir ao hospital de Pontevedra a despedirme de ti cando xa 

todo indicaba que estabas chegando ao final do traxecto. 
 

Mira, tenme acontecido moitas veces o contrario: estar no enterro dunha per-

soa coñecida e próxima e visitarme as bágoas de arrepentimento pensando: oga-

llá me tivese achegado tal día a velo, ogallá tivese cancelado tal reunión e fose 

estar con el, con ela!  
 

No funeral da túa morte, en San Bartolomeu, tamén chorei moito, pero alí non 

eran bágoas de arrepentimento senón bágoas de emoción lembrando o día que en 

Vigo, cando me chegou a nova, máis ben a mala, de que estabas no hospital en 

Pontevedra e as cousas traían mala cara, díxenme: teño que ir visitalo, darlle 

unha grande aperta e dicirlle simplemente: GRAZAS POR TODO, FOI UN 

PRACER! E así o fixen: nunha tarde morriñenta collín o tren e planteime no 

hospital de Pontevedra. Non falamos moito, estaban os teus queridos familiares, 

tampouco estiven moito tempo pero percibín perfectamente que te aledabas moi-

to da visita e nunca esquece-

rei aquela aperta fonda que 

nos demos, os bicos que che 

din na fronte, e a emoción coa 

que recibiches as miñas ver-

bas: GRAZAS POR TODO, 

FOI UN PRACER! Eu mar-

chei de Pontevedra chorando 

coma un meniño pequeno 

pero moi convencido de ter 

cumprido un importante de-

ber.  
 

Hoxe quero dicircho de 

novo, irmán Espiña: 
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Manuel Espiña  -dereita-, participando cos amigos    

nunha Romaxe de Crentes Galegos. 

 



 

 

 

■ Grazas por encher de cultura teolóxica da boa a biblioteca de Maxisterio 

de A Coruña, un dos lugares públicos de Galicia onde se podían atopar os 
libros dos mellores teólogos e teólogas do Mundo. E todo debido ao teu 
traballo e empeño. 

 

■ Grazas por terlle tanto agarimo a Moncho Valcarce, grazas por darnos a 
coñecer a súa mística e a súa loita. Sei que en moitas das túas clases fa-
labas con paixón e con emoción do Moncho crego, revolucionario e místi-
co. 

■ Grazas por quererlle tanto a Monseñor Romero e a súa loita por unha 
Igrexa ao servizo das xentes empobrecidas, unha Igrexa onde non cabe a 
separación entre fe e xustiza. Por certo, un dos mellores piropos que es-
coitei sobre ti vén de beizos do amigo Daniel López Muñoz, que me dicía 
un día: “Espiña podería ter sido o noso monseñor Romero: un crego con 
talante aparentemente conservador pero que, en contacto coa xen-
te,interpelado pola realidade, faise o pastor das mellores causas”.  

 

■ Grazas por ter sido no Seminario un formador atento ás necesidades das 
persoas, preocupado polo seu crecemento, buscando sempre a formación 
integral daqueles rapaces e favorecendo sempre a súa autoestima e a súa 
fidelidade ás orixes, tamén, por suposto, á orixe lingüística. 

 

■ Grazas por traducir, xunto con outros, a Boa Nova á nosa lingua, e tamén 

o Misal rompendo así cun dos grandes agravios que vivimos coma Pobo 
Cristián. 

 

■ Grazas por entusiasmarte co Concilio Vaticano II e intentar facelo realida-

de aquí e agora. E, neste senso, grazas pola túa fidelidade ao Concilio en 
todo no que nel se di sobre a igual dignidade e a igual importancia dos 
segrares na Igrexa e facelo realidade coa animación da comunidade cristiá 
“Home Novo”. 

 

■ Grazas polos teus escritos proféticos no Outeiro de San Xusto. 
 

■ Grazas polo teu amor a Irimia e ás romaxes. Precisamente foi preparando 

a 20 romaxe de crentes galegos que iamos celebrar en Santa Margarida 
co lema “A Liberdade faravos Verdadeiros” (ben que se nota aquí a 
“marca” do amigo Pepe Chao!) cando máis estivemos en contacto e sou-
ben máis do teu vivir diario. 

 

Querido irmán Espiña, vou rematando. Para definir que é ser cristián gústame 

moito dicir que unha persoa cristiá é alguén apaixonada por Deus e apaixonada 

pola Humanidade. Eu quero darche as grazas, finalmente pois, porque fuches 

verdadeiramente cristián: home apaixonado por Deus e apaixonado pola Huma-

nidade, especialmente por esa Humanidade que nesta parte do Mundo chámase 

Galicia, Galiza. Grazas, pois, por ter sido, seguindo as pegadas de Xesús de Na-

zaret, ―Home Novo‖. 
 

Pois por todo isto, e por moito máis que aparece nos outros artigos, dígocho 

outra vez: GRAZAS POR TODO, FOI UN PRACER.  

CEX ▌33 
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