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BENVIDA
Comezo musical

Guieira/o: Benvidas romaxeiras, benvidos romaxeiros a estas terras ao pé do 
monte Xalo, a estas parroquias de Sésamo, Sueiro, Castelo, ..., que deron quentu-
ra humana e acollida ao noso inesquecible Moncho Valcarce, o crego das Encro-
bas, aos lugares que el amou e que, como el mesmo dicía o día da súa despedida 
(en Sésamo, 1988), ensinárono “a vivir o Evanxeo liberador..., o que esixe vivir a 
realidade, ser un máis..., non ser servido”.

Romaxe:   
Na escola de Moncho andamos
da solidaria enxebreza,
unha semente ben viva
por máis que non o pareza.

Guieira: Na Romaxe de 2021 xuntámonos en Arzúa, con máscaras e precau-
cións. Tiñamos o ánimo cheo de contradicións, a esperanza algo ferida, o medo 
asomando nas orellas, pero tamén un orgullo cívico polo esforzo colectivo, unha 
ansia grande de aperta e normalidade.  

Abrimos os ollos e analizamos. E vimos como a carón do coronavirus se nos 
coaban outros bechos para os que a vacina depende de nós: virus que sementan 
o odio ao que é “distinto e desigual”, virus que arremeten contra o medio natural 
galego sen máis criterio ca a conta de resultados dos grandes monopolios ener-
xéticos. E así varios máis...

E celebramos o agradecemento, a solidariedade, a misteriosa forza que xorde 
na dificultade, para combater todos eses virus biolóxicos, económicos e eco-
lóxicos. Con exemplos reais. Con vidas concretas. Lembrades? E fixémolo redes-
cubrindo que a palabra “eucaristía”, que, como ben sabía e practicaba Moncho 
Valcarce, significa en grego precisamente iso: dar grazas... a carradas, sempre, 
pola vida, por respirar, por coñecernos, por gozarnos, polas carballeiras, polas 
xoaniñas e os paporroibos, polos que acollen a quen precisa refuxio, por quen 
saca adiante a súa familia, polas mulleres en loita pola igualdade, por Díaz Castro 
e Rosalía de Castro e os castrexos todos que nos precederon, polo samaritano 
–un maldito para os xudeus puros, un salvador para a vítima caída– que decidiu 
baixar do cabalo, por todas e todos os que baixan dos seus cabalos e por Xesús 
de Nazaré, que só tiña unha burra prestada.  

Hoxe facemos Romaxe outra volta. Vimos a esta comarca das Mariñas, onde 
resoa a memoria, a voz e o corazón de Moncho, co que queremos facer hoxe ca-
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miño. Porque hai historias que hai que contar e contar. Cantas veces se precise. 
Porque son pasado, si, pero preñado de futuro.

Romaxe: Porque é semente de Cambio

      regresamos con Memoria,

      que a loita pola Xustiza

      é o celme da nosa Historia.

Guieira/o: Regresamos. Diferentes. Buscadoras. Famentos de esperanza. Re-
gresamos.

Cantiga:

 Regresade
Regresade coa primavera nova
nas ás das bolboretas. Regresade.
Regresade co bico a flor de labios
para un tempo de encontros. Regresade.
Regresade quebrando o desespero
coma un cristal moi feble. Regresade.
Regresade coa primavera nova
nas ás das bolboretas. Regresade.
Regresade co soño poderoso
dos que fixeron patria. Regresade.
Regresade coa esperanza tatuada
nas ás das bolboretas. Regresade.
Regresade coa primavera nova
nas ás das bolboretas. Regresade.

Letra: Marica Campo. 
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)
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SomoS unha hiStoria viva
A pEgADA DE MoNcho VAlcArcE

Guieira/o: Pois iso, que van un ferrado e pico de Romaxes galegas de crentes. 
Xa non se sabe se corenta e catro ou corenta e catro e media, contando a pandé-
mica aquela de hai dous anos. Lembrades?

Testemuña: Corenta e tantas????? Mi madriña! Sodes xentiña teimuda! Des-
de os tempos de Moncho, dándolle!!!

Guieira: Ah! Desculpade, romeiros e romeiras, que non vos presentei as miñas 
compañeiras e os meus compañeiros. Teño aquí unha persoa que foi testemuña 
da vida de Moncho Valcarce e sabe de historia e de microhistorias lindas e emo-
cionantes, de loita e de festa, de represión e de esperanza. E tamén unha rapaza 
nova que é de por aquí da redonda... Preguntámoslle... e prestouse –mira ti que 
curriña– a botarnos unha man.    

Rapaza: Pois, xa ves... Non sei onde me metín. E diciades corenta e tantas ro-
maxes destas. Disto..., non sei como dicir, desta frikada..., sen ofender, eh!, que 
cho digo en plan colega!

Guieira: Pois éche certo. Así por riba... A ver, por lembrar algo das primeiras, 
dos tempos de Moncho... Mira, primeira Romaxe, no pedregal de Irimia, nas fon-
tes do Miño, 1980, culminándose a chamada “transición política”, en pleno deba-
te sobre o futuro de Galicia...

Romaxe: “Eu renazo galego”!

Guieira/o: Ese foi o lema, viches? Na primeira nin naceras, que case que ca-
breas a un co noviña que es...

Testemuña: A propósito, que ese lema tamén lle acaía a Moncho. El dicíase 
de orixe urbana burguesa, e ten todo un proceso interior, unha opción de clase, 
diciamos daquela, e tamén de cultura e de lingua, especialmente cando “renace 
galego”, pola súa identificación vital, social e política co campesiñado que, da-
quela, descobre por aquí: aquel traballo de sol a sol, a escaseza, as contribucións 
inxustificables, e xa non digamos o abuso cando as grandes corporacións preten-
den expropiar as súas terras. Si, Moncho tamén renaceu galego, pero xa dez anos 
antes.

Guieira/o: Ben traído e mellor falado. Deixádeme seguir unha miguiña... Pois 
iso, despois da primeira romaxe, como é natural, veu a segunda, que nós somos 
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xente de orde... A segunda, digo, que foi en Aguiño; a terceira, nos Peares; a 
cuarta, na lagoa de Castiñeiras...

Rapaza: Non, xa vexo, que por falta de turismo, non foi. Así corenta e pico 
polo morro, facéndolle competencia ao Inserso...

Guieira/o: Moi simpática. Pero agarda un chisco..., que esta historia é lindi-
ña... E a quinta, na ermida de San Alberte, en San Breixo, Guitiriz, onde a xente 
adoitaba levar os cativos que prendían na fala para que sandasen...

Rapaza: Ah! Ta ben sabelo! San Alberte, o logopeda! Logo hei de mirar en Fa-
cebook...

Guieira: Para, para, a ver se o pillas... 1982... Viñamos da longa noite de pe-
dra, estábanse, daquela, cocendo cousas como a Lei de Normalización Lingüísti-
ca. E a Romaxe convocou cun lema beeeeeeeen guapo:

Romaxe: “A fala é camiño”!

Guieira: A sexta romaxe foi no monte Aloia, en Tui, irmandados coa xente da 
outra beira do Miño, e despois viñeron Ponte Ledesma, Lobadiz, fronte ás illas 
Gabeiras... E a novena vén aquí moi a conto, coa súa reivindicación: fomos á bis-
barra onde se libraba a loita dos caseiros de Berdoias e alí, fronte ao pazo de Ce-
reixo, en Vimianzo, todo un símbolo, fixemos a celebración. Lembrades o lema?

Romaxe: “Fender vellos xugos”!

Testemuña: Amodo aí... Seguro que foi unhas das favoritas de Moncho Val-
carce. Recordo ben que estouparan ese conflitos, uns detrás dos outros querían 
os donos expulsar da terra as familias de caseiros que levaban séculos cultiván-
doa... Efectivamente, Berdoias..., pero primeiro fora nas Enchousas. Bufff! Si, si, 
alí Moncho levou outra volta paus da policía, como nas Encrobas, e foi detido. E 
si, si, mesmo no 91, en Larín, aquí na volta, no concello de Arteixo, aínda estivo 
apoiando os caseiros noutro conflito semellante.

Guieira: Pois si que foron moitas tarefas, pequenas e grandes, seguro, acaba-
das e inacabadas.

Testemuña: Pois si. Por unha banda, inacabadas e, pola outra, que en moitos 
casos hai que actualizar porque os tempos cambian e cambian os desafíos. Aínda 
me resoan na cabeza os versos do poema de Bouza Brei, que escolleu Manuel 
Espiña para ser lido na despedida de Moncho, unha chamada a cada un de nós:

Quero que sexas ti o que eu xa non hei ser:
lume na noite, estrela no mencer,
ave no ermo, canto no mar maior,
singular mareante por todo inmenso mar...
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Quero que leves ti o que eu xa non hei levar:
alboradas no peito e nos ollos luar...
Quero que ti conquiras o que eu non hei conquerir:
polo enxamio dos astros a patria do porvir.
miña Galicia chea, cumprida, sideral...
un planeta senlleiro, todo limpo de mal!

Versos do poema “Dende Armórica”, de Bouza Brei, 
musicados por Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

Rapaza: Momento, momento, pero aquí hai algo que non é “normal”... Pare-
ceume entender que o tal Moncho era crego, non? ...Dígoo por situarme.

Testemuña: A ver, compañeira, os marcos mentais están aí, ...para cambialos 
cando hai que cambialos, de acordo? Moncho e as Romaxes axudan a iso, a de-
rrocar a ditadura da “normalidade”. A ver como me explico... Se temos que rese-
tear..., pois reseteamos... e non pasa nada.

Guieira: Ben. Vou ir parando co das romaxes porque igual nos dan as tres. 
Pero quero traer á memoria dúas que conectan moi ben coa traxectoria de Mon-
cho e co que nos deixou escrito sobre a súa fe e os seus feitos: a fraternidade e o 
coidado da terra. Recordades a Romaxe 17, no monte Obe, en Ribadeo?

Romaxe: “Coma un irmán che falo”!

Guieira: E a que fixemos no Camiño, preto de Vilar de Donas?

Romaxe: “Polo camiño verde”!

Guieira: Pois iso, fraternidade e sororidade universais e un planeta que defen-
der. Moi da Romaxe, moi de Moncho e moi dos nosos tempos. Pois ben, temos 
con nós hoxe unha xente ben entrañable, da Irmandade Moncho Valcarce, que 
nos queren saudar e presentarse e aos que estamos encantados de lles aplaudir:

Espazo para a Irmandade Moncho Valcarce

Testemuña: Si, foi moi emocionante. Moncho namorouse da xente sinxela, 
labrega, destas parroquias; identificouse co seu destino, pasábao ben con eles, 
púxose ao seu servizo, fixo de parapeto contra o abuso. O da loita anticolonial e a 
militancia política deulle sona, pero antes ca nada era un acto de servizo, un acto 
de amor. Coma no poema de Manuel María, era cerna dura, pero feitura fermosa 
que aledaba as cousas e escorrentaba as señardades.  
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Cantiga:

O CARRO

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

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

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

Letra: Manuel María
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

hai paSadoS cargadoS de futuro
Guieira: Pois tal como dicías, este Moncho rompeu moitos esquemas, moitas 

normalidades. Así por riba, repasemos... Que o normal era a comodidade e o cla-
sismo? Pois el escolle...

Romaxe: Encarnarse nos de abaixo.

Guieira: E fronte á resignación, el invítanos a...

Romaxe: O anuncio esperanzado!

Guieira: E fronte ao silencio cómplice que mira a outro lado?

Romaxe: A arriscar a propia vida!

Guieira: E fronte ao individualismo do “sálvese quen poida”?

Romaxe: A acción organizada e militante!

Guieira: Fronte ao pesimismo e o sen sentido da existencia?
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Romaxe: A rebeldía e a alegría do Evanxeo!

Guieira: Fronte ao consumismo e a colonización cultural?

Romaxe: O orgullo da enxebreza!

Guieira: Fronte á relixión, opio do pobo?

Romaxe: A Comunidade, a solidariedade e a liberación!

Guieira: Esta ladaíña recórdame aquela lectura do evanxeo que era tan de 
Moncho:

Lector/a:

Vendo Xesús a multitude, subiu ao monte e
sentou. Achegáronselle os seus discípulos e
discípulas e el, tomando a palabra, dicía:
Adiante os que elixides ser pobres
porque tedes a Deus por rei!
Adiante as que agora chorades
porque recibiredes consolo!
Adiante os non violentos
porque herdaredes a terra!
Adiante as que tedes fame e sede de xustiza
porque ficaredes fartas!
Adiante os de corazón misericordioso
porque encontraredes misericordia!
Adiante as de corazón limpo
porque sodes quen de ver a Deus!
Adiante os que traballades pola paz,
pois Deus chamaravos os seus fillos!
Adiante as perseguidas por causa da xustiza
porque tedes só a Deus por Rei!
    (Mateo, 5)

Testemuña: Pois si que rompía esquemas. E máis rompería hoxe, con tanta 
“corrección” á dereita e á esquerda.

Rapaza: Xa volo digo eu. Como pouco, dirían del que era un utópico, un so-
ñador algo tolo. E algo diso... penso que hai. Pero a xente do meu tempo anda 
demasiado ocupada en como sobrevivir con contratiños lixo, pagar alugueres 
imposibles, comer algo sen velenos nin microplásticos, poder ter unha relación 
normal... Somos sobreviventes. De cativas, prometéronmos un futuro primaveral 
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e agora percibimos un outono gris. E o futuro..., mi madriña!, o futuro disque é 
unha invernía monstruosa, xa non se sabe se climática, nuclear ou da peste ne-
gra. Dígoche que dan unhas ganas de ter fillos que nin te imaxinas!

Romaxe: E a quen lle interesa logo
furtarvos os vosos soños,
desactivar utopías
pra non erguerdes os ollos?  

Rapaza: Pois non o sei. Xa vos digo... Non sei que diría a iso a miña xeración... 
A ver, para empezar, se o futuro non é o que era, se todo é hecatómbico, o que 
pide o corpo é desconectar do futuro. Os ricos xa preparan a escapada a outros 
planetas. Para os pobres e as precarias de medio pelo xa nos ofertan metaversos, 
mundos e futuros virtuais aos que escapar. E, claro, se temos que mirar o móbil 
seguido, non podemos erguer os ollos..., ou que? Entre as distopías e as pantallas 
deixa de haber horizontes, estrelas, lúa, outro futuro posible por construír. A ver, 
que si, que vale, todo iso que deu sentido á vida deste señor do que falades, que 
mesmo, si, admítoo, cáeme ben, ...que se Galicia, a paz mundial, a liberación dos 
monopolios e a xustiza social, a loita aquela, como era? “A nosa terra...”.

Romaxe: “A terra é nosa e non de Fenosa”.

Rapaza: Pois todo iso, o dereito dos pequenos, a nosa lingua e cultura, o 
compromiso político, cambiar as estruturas... Moi ben, pero... como que estamos 
noutra pantalla! E xa non entro en asuntos transcendentes, noutras fariñas, que 
se a relixión vivida desa maneira, que se Xesús Cristo símbolo de todo iso, o cole-
gueo comunitario tan chulo, ese crer para vivir e vivir para amar e loitar, que sei 
eu. Pero é un menú... como que dos vellos tempos.

Voz de Moncho: Como que que? Quen dixo vellos? Pero... pero se aquí e ago-
ra están pasando cousas que me tiran do aire...!

Testemuña: Ai, mi madriña! Xuraría que esa é a voz de Moncho. Dígoche que 
si!

Moncho: A ver, calma... Moncho, Moncho, o que se di Moncho no seu ser..., 
pois non estou certo, pero, iso si, son o espírito de Moncho reciclado, iso é, re-
composto, volto en min doutra maneira, non sei se veño do metaverso ese, do 
Alén ou de Coristanco, pero veño. E disposto a dar guerra... Ben, é un dicir, xa sei 
“Guerra non, bases fóra...” etc. Veño disposto ao que sexa.

Testemuña: Estar..., tas algo distinto, pero a voz é a mesma e a disposición é 
tal cal. Como andas, compañeiro? Como nos atopas?
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Moncho: Pois como se perderades algo o norte, ou mellor dito, o sur. A ver, 
por partes... Retomando o fío tan ben falado desta moza... Encontrei que a xente 
está en shock. Pero de verdade... Cos brazos caídos. Certo o que di: desastre cli-
mático..., pestes pandémicas..., guerras devastadoras, unha propaganda militaris-
ta e un rearmamento brutal a costa dos servizos públicos... e seica a ameaza dun 
maior paro aínda, por culpa dos robots que veñen... A xente nova escapando, a 
menos nova nun “sálvese quen poida” e mulleres morrendo por violencia dos 
machos de sempre, a estas alturas!!!! Eu que sei, unha desigualdade planetaria 
imparable... Pois iso, en shock.

Rapaza: Pois por algo será... Será, se cadra, porque nos roubaron o futuro.

Moncho: Si, a cousa mudou, pero igual non tanto... Antes plantabámoslles 
cara ás enerxéticas que comezaban a espoliar, como nas Encrobas, á ameaza nu-
clear en Xove, á expulsión dos caseiros nas Enchousas, ao abuso dos labregos coa 
cota empresarial, a falcatruadas que se planificaban sen ter en conta o impacto 
natural, social, humano... E si, perdemos por veces; por veces, gañamos... Pero 
aínda hai tanta vida que salvar!!! Tanto en xogo!!!! E que certo iso que di a xente 
nova que loita: Non hai un planeta B!!! Por que non o recordamos cunha cantiga 
daqueles tempiños?

Cantiga das Encrobas 

Primeiro Portomarín,
logo Castrelo do Miño.
Despois tocoulle As Encrobas
sufrir parello destino!
Raposos capitalistas
que non deixan un torrón,
sementan todo de lixo,
porcallada e polución.
Nas nosas terras labregas,
fértiles e feiticeiras,
queren erger celulosas
que cheiran como esterqueiras
Queren encher a Galicia
de industrias contaminantes
e que o noso pobo siga
a producir emigrantes.
As terras son dos labregos
dende tempo inmemorial
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mais agora, sin razón,
rouballas o capital.
Cando o pobo pide o seu
con voz valente e baril
mándanlle, pra contentalo,
cabaleiros de servir.
Hai pouco foi nas Encrobas,
ás portas de Xove están,
Si a algún lugar non chegaron
axiña apareceran. 

(Letra:Manuel María. Música:Fuxan os Ventos)

Guieira: Pois saberás, Moncho, que aquí hai unha xente organizada contra a 
maneira na que se está planeando converter o que queda de moitas das nosas 
parroquias en parques industriais de macroeólicos. Como se estivésemos nun 
deserto sen xente.

Testemuña: Mira ti, Monchiño, o das Encrobas foi en 1977 e 45 anos despois 
hai que volver defender os dereito das aldeas e dos seus habitantes fronte a 
grandes corporacións, un descontrol que só beneficia os de sempre, cando po-
dería haber outras alternativas de transición verde, sen deturpar o noso espazo 
verde.

Romaxe: E como non preguntarnos:
Con diferentes colares
non serán os mesmos cans
estes dos que hoxe falades?

Guieira: Ben preguntado. Que nolo conten elas.

Intervención organización defensa aldeas contra macroproxectos eólicos

Moncho: Pois si. Semellan os mesmos cans con diferentes colares. En moitos 
terreos. Primeiro póñenvos en shock e despois comezan as “revisións” de derei-
tos, e son revisións á baixa... E si, si que hai intereses en que quededes paraliza-
dos.

Testemuña: Estamos perdendo dereitos e nin nos decatamos. Pero hai moitas 
loitas en marcha, mira, escoitade tamén esta voz que defende un sistema público 
de pensións dignas como algo clave para unha sociedade máis equitativa.
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Intervención MODEPÉN: organización pola defensa dun sistema público de 
pensións

Moncho: Vedes esta xente? O colectivo, o comunitario, o público ten que ser 
o escudo do pobo. Éche moi da utopía do Evanxeo esta historia. Un horizonte 
moral irrenunciable: “Tiven fame e organizastes un sistema para darme de co-
mer. Estiven enferma e había un magnífico hospital público para atenderme. Fun 
vello e sen ingresos e había unha pensión para vivir con dignidade”. 

Testemuña: Pois seica queren romper con iso...

Moncho: Sabedes? De todo o que estiven vendo, o que máis inquedanza me 
produce é ese fascismo que volve. E non só co seu afán privatizador, senón xa 
con descaro, co seu odio ao diferente, á diversidade, á complexidade, disfrazado 
de orde e progreso, de simpleza mental, de ultracatolicismo. Vaia blasfemia!

Testemuña: Se vises, Moncho, o triste espectáculo nas fronteiras de Melilla de 
principios de verán...

Moncho. Vin, vin. E dígovolo eu, que levei paus e malleiras da policía de Fran-
co: o odio non pode prevalecer. Non se pode construír unha sociedade nin un 
planeta como se houbese dúas humanidades.

Rapaza: Si, si, foi unha pasada. Pero recordo ler unhas palabras dun bispo ga-
lego que andou por África e que soaban a todo iso que estades a dicir.

Guieira: As palabras do bispo Agrelo romperon a “ditadura da normalidade”, 
mirando as cousas desde o outro lado do valado, desde a “outra humanidade”, e 
axúdannos a sermos persoas críticas, solidarias e conscientes.

Lectura da denuncia do bispo Agrelo tras o acontecementos do 24 de xuño 
de 2022 na fronteira de Melilla

Non preguntes como morreron. Non preguntes se esas mortes foron evitables. 
Non preguntes por responsabilidades neste crime contra mozos africanos sen de-
reitos e sen pan.

Non preguntes.

A culpa é dos mortos. Os violentos son os mortos. Os responsables son os 
mortos. As autoridades dos pobos só poden felicitarse por teren conseguido que 
morran os violentos, que morran os sen dereitos, que morran os sen pan.

E o xornalismo cala: non denuncia; nin sequera informa.
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E a conciencia cala: coma se Alá bendicise aos que matan pobres; coma se a 
Deus non lle importasen os pobres que asasinamos; coma se os donos do poder 
que nos oprime fosen tamén os donos dos nosos dereitos, do noso pan, das nosas 
vidas.

Non podo dicir que os responsables destas mortes sexan os gobernos de Espa-
ña e Marrocos; non podo dicir que os Gobernos de España e Marrocos teñan as 
mans manchadas de sangue; non podo dicir que os gobernos de España e Marro-
cos enchen de vítimas un corredor da morte frío, cruel, prolongado e inicuo. Non 
o podo dicir, pero podo pensalo, e iso é o que penso.

Adoradores do diñeiro a ambos os dous lados da fronteira. Adoradores do po-
der a ambos os dous lados da fronteira. Adoradores da mentira a ambos os dous 
lados da fronteira. Violadores dos pobres a ambos os dous lados da fronteira. 
Herodes e Pilatos acordaron matar a Xesús. A ambos os dous lados da fronteira 
Herodes e Pilatos, acordaron matar a ese "Deus para Deus", que son os pobres.

Coma un irmao che falo

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

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

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

Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nosos soños son igoales,
coma un irmáu che falo.
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Común temos a patria,
común a loita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmáu che falo.

Letra: Celso Emilio Ferreiro /
Música: Fuxan os Ventos

con SaudadeS de comunidade
porquE fórA Do poBo NoN hAI sAlVAcIóN

Guieira: Moncho, pois nós estamos preocupadas con ese fascismo de baixa in-
tensidade que se nos está inoculando. Ese “cada un ao seu”. Cos dereitos sociais 
en retroceso. E ese negársenos ás mulleres incluso a existencia dunha violencia 
machista que, de feito, nos mata.

Testemuña: E demasiada xente nova alelada polas pantallas nas que se reali-
menta o machismo, o abuso, o odio, as teorías da conspiración e as falsidades. E 
a xente menos nova aceptando esa humanidade rota como algo inevitable.

Romaxe: Xa que pasaches as túas  

  e andas Moncho por aquí,

    dinos algún secretiño

     para esperar e vivir!

Moncho: Cada época ten o seu afán. Pero hai cousas que permanecen. Cóm-
pre recrear o mundo todo desde dentro. Buscar a nosa verdade máis íntima. A 
fonte do sentido, a fonte da túa mellor xenerosidade, da túa entrega gratuíta ás 
causas xustas de cada hora. Beber desas fontes. A boa fe e a boa esperanza non 
modifican a realidade, pero si nos modifican a nós, que somos os que facemos 
que a realidade cambie. Eu así o quixen expresar nos meus diarios, xa no tramo 
final da miña vida, cando a enfermidade avanzaba e anunciaba que me quedaba 
pouquiño para morrer.

Lector/a:

 (Do diario íntimo final de Moncho Valcarce)

“Veu o médico e... agora estou coma un caravel feiticeiro, coma para ir de 
ligue, non esquezamos que os maduriños estamos de moda... Deus actúa así, mé-
dico calmante, palabras de alento, quitar importancia á crise. Ese é o grande ac-
tuar do Pai Deus; non intervén ao son de marchas triunfais, con beatiños, que nin 
sequera se sabe se chegaron a persoas menos malas, inmortalizados en estampi-
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ñas, medallas e demais quincallada. Deus fai ás agachadas as cousas e contando 
con nós; o exemplo témolo en Xesús-Cristo, un home que sente canseira senta 
á sombra dunha figueira; que lle apetece, nas tentacións, tirar todo pola borda 
e a vivir, que son catro días; que sente angustia prevendo a onde o conducen os 
seus actos e ditos, coma nós agardando a carga policial; que conta cun grupiño 
de colaboradores que envía emparellados a anunciar o Reino e despois van dar 
testemuño Mediterráneo adiante... Maneira ben silenciosa, oculta, calada, de 
presentarse Deus na historia nosa!”

Moncho: Pois mira que xeitosiño me quedou ese anaco do diario.

Rapaza: Pois si, pode ser que vivamos con moito ruído. E tes razón en que hai 
que actuar. Desde dentro dunha. É a través nosa como poden cambiar as cousas. 
Véñenme á cabeza unhas palabras de Greta Thunberg sobre a esperanza bara-
ta, de postureo... Dicía Greta: “Os adultos están veña a dicir: ‘Isto debémosllo á 
xente nova, para devolverlles a esperanza’. Pero eu non quero a túa esperanza. 
O que quero é que entres en pánico. Quero que sintas o medo que eu sinto cada 
día. E acto seguido, quero que actúes. Que actúes como se estiveses nunha crise, 
como se a túa casa estivese ardendo. Porque está ardendo...”.

Testemuña: E carafio se non...que llo pregunten aos do Courel, aos do Bar-
banza e Valdeorras!

Moncho: As utopías nunca foron “deseñadas” para cumprirse, senón para axi-
tar, para mobilizar o presente. Por iso temos que abrirnos a outra dimensión. Si, 
desde dentro. Incorporando en nós o que lle demandamos ao mundo. 

Romaxe: Non a esperanza barata.
Si ao principio esperanza. 
E a esperanza con principios. 

Testemuña: Sempre fuches un home de fe, Monchiño. Axudabas a cultivar 
todo iso naquelas comunidades parroquiais que cultivabas.

Moncho: Pois si. Necesitades comunidade, grupo humano, quentura e lentura 
para cultivar unha fe alternativa, unha esperanza enxebre –non barateira– e un 
amor en acción, que transforme a realidade despois de transformarnos a nós. Hai 
que experimentar o sagrado en comuñón e o máis sagrado é a humanidade que 
aínda sofre, a humanidade sen dereitos. Necesitades celebrar o “Xa, pero non 
aínda”, o Reinado de Deus, o soño do Nazareno, que está entre nós, pero non 
está aínda de maneira completa. Tedes que vivir en festa, a festa de irmandade, 
do gozo da sinxeleza, da fermosura e da aperta, pero tamén en tensión porque 
hai moito que facer.
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Testemuña: Pois para todo iso necesitamos algo máis, Moncho, que os tem-
pos foron cambiando, a Deus grazas.

Moncho: A ver logo, que me tes expectante...

Guieira: Amiga, xa sei por onde vas... Necesitamos que a igualdade entre mu-
lleres e homes se faga norma e costume en toda a sociedade e tamén na Igrexa. 
Porque xa está, xa abonda. E temos aquí unha xente que ten voz, criterio e com-
promiso con esa causa.  

Intervención de “Mulleres Cristiás Galegas Exeria”: a revolta das mulleres 

Guieira: Que ben sería que se soubesen interpretar os sinais dos tempos...

Lector/a:

“Chegaron os fariseos (os puritanos que presumían de cumpriren toda a lei sa-
grada) e mais os saduceos (sacerdotes aristócratas da elite do Sanedrín) e, para o 
poñeren a proba, pedíronlle que lles mostrase un sinal do ceo. El respondeulles:

Vós á tardiña dicides: ‘Vai vir bo tempo porque hai roibéns no ceo’; e á ma-
ñanciña: ‘Vai haber treboada porque o ceo está sombrizo’. Así que sabedes dis-
cernir o cariz do ceo e non sodes quen de interpretar os sinais dos tempos...? Ao 
pasaren para a outra banda, díxolles Xesús aos discípulos: ‘Tede coidado. Ollo co 
fermento dos fariseos e saduceos!’” (Mt. 16)

Mesa: Pregaria para unha eucaristía desde abaixo 
(Adaptada dun texto de Moncho Valcarce)

Pai, Nai, Fonte do amor,
Misterio solidario que de todo terma,
nós non queremos os primeiros postos,
non somos nin raíñas nin xefes,
traballamos ignoradas,
invisibles.
Na casa, facendo o xantar, limpando e coidando.
Na parroquia, facendo irmandade, traballando polo ben da comunidade.
Na leira, co sacho, co chimpín, cunha fouce ou cun monocultor.
No taller, cosendo e creando roupa.
Na mina, aturando xeadas e expostos a accidentes mortais.
Na fábrica, onde somos un elemento máis da cadea de produción.
Na oficina, con máquinas que xa entenden máis ca nós.
Si, traballamos e non pretendemos ser parte da xente guapa das revistas



FÓRA DO POBO NON HAI SALVACIÓN 2022

18

nin da xente rica e poderosa
nas súas burbullas privadas.
Nós traballamos e sabemos que,
dalgunha maneira, algún día seremos “primeiros e primeiras”.
Hoxe sabemos que somos as últimas,
pero non as “derradeiras”!
Somos os últimos,
pero nun mañá transformado..., os primeiros de hoxe serán os derradeiros.
Mesmo agora, aínda ignorados, somos grandes e importantes.
Pois grazas á nós viven uns poucos que hoxe son primeiros,
que ocupan os primeiros postos.
A nosa forza é o noso traballo e a nosa solidariedade.
A nosa forza é a Túa, a Túa é a nosa,
a que vai cambiando as cousas.
Grazas porque cremos, porque temos fe nun axustizado,
que foi Xesús.
El foi dos nosos, dos de abaixo.
Os primeiros, os poderosos pensaban que remataran con el.
Pero vive en nós:
no noso traballo,
nas nosas xuntanzas,
nas nosas cousas cativas...
Grazas pola nosa fe, que é a do pobo.

Noso Pai-Nai Galego

Noso Pai que estás no ceo
dende a terra de Galicia,
chamamos pola irmandade,
berramos pola xustiza.
 
Deus fratesque Gallaeciae
clamaban na túa loita
os Irmandiños; e agora
ti, Pai, aos fillos escoita.
 
Santo es ti e o teu nome
habemos santificar-e;
que o noso pobo galego
na fe se poña a medrar.
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O teu Reino veña a nós-e,
que é de xustiza e verdade;
pra lle sermos fieis queremos
sementar fraternidade.
 
Que a túa santa vontade
coñeza tempos mellores
e non se faga o capricho
de caciques e señores.
 
Dá Ti o pan de cada día,
que no mundo o alimento
sexa repartido ben-e,
que ninguén viva famento.
 
Perdóano-las ofensas
e concédeno-lo don
de ser bos e xenerosos
pra aprendérmo-lo perdón.
 
Se andamos na tentación,
se é que ten que vi-la proba,
que saiamos máis humanos
cunha conciencia máis nova.
 
Líbranos de todo mal
e alóngano-la vida,
e cura a nosa Galicia
da súa histórica ferida.
 
Amén, Pai noso, amén,
de acordo co teu Xesús
no seu camiñar honrado
dende o berce ata a cruz.

Letra: Pepe Chao
Música: Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero) / A Quenlla
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Pregaria de agradecemento pola diversidade en paz
Mesa: Grazas pola vida, que queremos manter.
Romaxe: Viva e diversa.
Mesa: Grazas por esta Terra que ben-amamos:

polo seixo, pola auga e a terra lenta,
polo monte común, que defendemos,
a horta de noso e a boa semente,
que queremos manter.

Romaxe: Viva e diversa.
Mesa: Grazas pola fala,

galano dos antergos,
coa que estamos nun mundo
que queremos manter.

Romaxe: Vivo e diverso.
Mesa: Grazas por ese mundo grande,

pola súa xente linda
de idénticas dignidades
e diferentes quereres;
procurando o mesmo Ben
con diferentes deidades;
igualiños en dereitos
multicolor nas culturas,
que queremos manter.

Romaxe: Vivas e diversas.
Mesa: Grazas pola Paz

que se bica coa xustiza,
que se abraza coa igualdade,
que se nutre co respecto,
que avanza coa democracia
e sofre co armamentismo,
e a cobiza dos imperios.  
Grazas por unha humanidade en paz.

Romaxe: Viva e diversa.
Mesa: E grazas por Xesús de Nazaré,

polo xusto axustizado,
polas vítimas da Historia,
de quen facemos memoria,
de partirse e repartirse,
por unha humanidade nova.

Romaxe: Viva e diversa.
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Lectura conxunta (1Cor 11,23)

Porque eu recibín do Señor, e transmitinvos tamén a vós, que o Señor Xesús, 
na noite en que o entregaron, colleu pan e, despois de dar grazas, partiuno 
e dixo: "Isto é o meu corpo, que se entrega por vós; facede isto en lembranza 
miña". Do mesmo xeito, despois de cear, tomou a copa dicindo: "Esta copa é a 
Nova Alianza, no meu sangue; cada vez que a bebades, facédeo en lembranza 
miña".

MAGNÍFICAT IRIMEGO

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

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

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

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

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

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

Letra: Pepe Chao / Interpretación musical: A Quenlla
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FINAL. Comuñón e Berro Seco 

HIMNO GALEGO 

Qué din os rumorosos
na costa verdecente
ao raio transparente
do prácido luar?
Qué din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros
confín dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais só os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer, xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.
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