
nese e negocia con ou-
tros partidos e cos ga-
leguistas da diáspora, 
entrando en contacto 
co resto da oposición 
ao franquismo en Gali-

cia e cos naciona-
listas cataláns e 
vascos pensando 
nunha caída do 
réxime franquista 
tras a vitoria alia-
da na Segunda 
Guerra Mundial. 

 Exerceu 
como represen-
tante do galeguis-
mo nas negocia-
cións co goberno 
republicano de Gi-
ral no exilio en 
Paris no ano 
1946. 

 Ao regreso 
de París, o 9 de 
abril de 1946, foi 

arrestado cando cele-
braba unha reunión 
clandestina nunha ca-
fetaría madrileña (o 
Café Pidoux, na Gran 
Vía), con representan-
tes da Alianza Nacional 
de Forzas Democráti-
cas. Como consecuen-
cia desta detención, ta-
mén foron detidos os 
irmáns monfortinos 

F oi o terceiro fillo de 

Salvador Piñeiro 
García e Vicenta 

López Fernández. Con 
nove anos foi vivir a 
Lugo, onde estudou o 
bacharelato para 
regresar despois a 
Armea e máis tar-
de instalarse en 
Sarria, onde traba-
llou como contable 
na ferraxaría dun 
amigo do pai.  

 En 1932, 
volve a Lugo para 
estudar o bachare-
lato superior. Par-
ticipa na fundación 
das mocidades do 
Partido Galeguista 
xunto con compa-
ñeiros do seu insti-
tuto. 

 Ante o alza-
mento militar de 
xullo de 1936, e mili-
tando no Partido Gale-
guista decide seguir o 
consello dos seus ami-
gos de incorporarse ó 
exército e loitar na 
guerra civil no bando 
nacional, na fronte de 
Aragón.  

 Rematada a 
Guerra Civil, Piñeiro 
regresa a Galicia e en-

tra en contacto cos an-
tigos compañeiros do 
partido, cos que come-
za a reorganización do 
Partido Galeguista na 
clandestinidade.  

 Á vez, Piñeiro 
comeza a estudar Filo-
sofía e Letras na Uni-
versidade de Santiago, 
pero en 1942 traslada 
a matrícula á Universi-
dade de Madrid. En 
calquera caso, nunca 
terminará a carreira.  

 Como represen-
tante do Partido Gale-
guista no interior, reú-
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autodisolución do Partido Gale-
guista e, en 1950, a fundación da 
Editorial Galaxia.: o 25 de xullo 
de 1950 Francisco Fernández del 
Riego e Xaime Illa Couto acordan 
en Santiago crear a Editorial, 
sendo  Piñeiro nomeado o pri-
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Cesáreo e Camilo Saco. Perma-
neceu tres anos na cadea 
(Alcalá de Henares, Ocaña e 
Yeserías), a pesar de que fora 
condenado a seis. 

 Sae do cárcere en mar-
zo de 1949 e, no mesmo ano, 
casa con Isabel López, en Xi-
xón, establecéndose en Santia-
go. Ó pouco fixa a residencia 
nun piso da rúa de Xelmírez 
que lle cede o seu amigo o 
doutor García Sabell, onde vi-
virá o resto da súa vida. 

 Naqueles anos a restau-
ración da república era xa im-
pensable e Franco deixara ben 
claro que tampouco admitía a 
restauración monárquica. Pi-
ñeiro opta pola actividade cul-
tural fronte á loita armada e 
política. O obxectivo que bus-
caba era a galeguización da so-
ciedade con vistas á transición 
democrática.  

 Piñeiro vía utópica a 
formación dun partido gale-
guista na situación galega ac-
tual. Así foi xurdindo a idea da 

Ramón Piñeiro López 

R amón Piñeiro reflexionou na súa obra ensaística sobre os tres facto-
res esenciais na cultura galega: o lirismo, o humorismo e o senti-
mento da paisaxe.  

 A obra escrita por Ramón Piñeiro non é abundante, centrada polo 
xeral na filosofía da "saudade". Publicou numerosos artigos en Galaxia, on-
de asinaba baixo o pseudónimo de Luís Veiga do Campo, así como colabo-
racións en obras colectivas e prólogos de libros. 

 

Significado metafísico da saudade (1951) 

A saudade en Rosalía (1952) 

La saudade (1953) 

Pra unha filosofía da saudade (1953) 

A lingua, sangue do espíritu (1959) 

A filosofía i o home (1963) 

A lingoaxe i as língoas (1967) 

Olladas no futuro (1974) 

Lembrando a Castelao (1975) 

Vicisitudes históricas da cultura galega (1975) 

Filosofía da saudade (1984) 
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meiro director literario. Gala-
xia, e estes homes buscaban 
un camiño para dar cobertura 
legal ao galeguismo e aos gale-
guistas e, en pleno franquismo, 
comezando a publicar libros en 
galego e sobre asuntos relacio-
nados con Galicia. 

 Piñeiro dirixiu a editorial 
Galaxia e traballou nela até 
1966.  

 O 23 de agosto de 
1963, participou na fundación 
do Partido Socialista Galego. 

 O 25 de novembro de 
1967 ingresa na Real Academia 
Galega, co discurso "A lingoaxe 
i as lingoas. 

 En 1983 foi elixido pri-
meiro presidente do Consello 
da Cultura Galega, cargo do 
que dimitiu en 1989.  

 Finalmente, a primeiros 
de 1990 morre a súa dona, 
Isabel López e, o 27 de agosto 
de 1990, morre el, a conse-
cuencia dunha insuficiencia he-
pática. 
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A  finais da etapa franquista as pretensións políticas de 
Piñeiro tiñan como obxectivo que todos os líderes políti-
cos galegos asumiran o galeguismo entre os seus ob-
xectivos fundacionais.  

 Ante as primeiras eleccións democráticas, Piñeiro é un 
dos asinantes do "Manifesto dos 29", manifesto no que intelec-
tuais galegos solicitaban ós partidos políticos que concorrían ás 
eleccións que, fose cal fose o resultado e a representación aca-
dada, loitasen pola defensa dos intereses de Galicia. Tamén 
coordina e publica, en 1979, o chamado "Manifesto da aldra-
xe", no que intelectuais e políticos galegos protestaban ante a 
rebaixa de competencias que se propoñía para Galicia 

 Cando chega 
a democracia, Piñei-
ro, que nunca dei-
xou de defender a 
postura do 
"galeguismo difu-
so" (isto era, "tinguir 
todos os partidos de 
galeguismo en vez 
de ter un único par-
tido galeguista"), 
deu exemplo desta 
postura e formou 
parte do primeiro Parlamento Autonómico, entre 1981 e 
1985, como deputado pola provincia da Coruña, como in-
dependente dentro das listas do PSdeG (Partido Socialista 
de Galicia-PSOE Partido Socialista Obrero Español), xunto 
con outras destacadas figuras da cultura galega como Al-
fredo Conde ou Benxamín Casal. Previamente foi candidato 
ó Senado por Lugo, pola Candidatura Democrática Galega, 
sen acadar o escano. 

 Da súa carreira política cómpre salientar o seu labor 
de ponente da primeira Lei de Normalización Lingüística de 
Galicia, da que foi un dos seus auténticos pais. 

Castelao político (1986) 

Cartas para os amigos (1992) 

Galicia (1999) 

Un epistolario de Ramón Piñeiro (2000) 

Da miña acordanza (2002) 

 
 A súa correspondencia publicouse en Cartas 
para os amigos (1992) e Un epistolario de Ramón 
Piñeiro (2000). 

 Escribiu tamén as súas memorias "Da miña 
acordanza" (publicadas en 2002), coa colaboración de Carlos Casares, 
que completou as páxinas iniciais escritas polo propio Ramón Piñeiro co-
as transcricións das conversas que mantiveron. Ademais, foi tradutor ao 
galego de obras como Cancioeiro de poesía céltica (de Pokorny, en 
1952) e Da esencia da verdade (de Heidegger, en 1956). 
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Ramón Piñeiro, Da miña acordanza. Memorias, Galaxia 
 

E stiven na Dirección Xeral de Seguridade vinte e seis días, durante os cales me 

someteron a cinco interrogatorios dunhas tres horas de duración cada un. 

Afortunadamente non se produciron malos tratos físicos, aínda que en ocasións, 

supoño que para dobregar a miña resistencia moral, mentres esperaba a miña quenda, 

deixaban aberta a porta dun cuarto contiguo, onde tiñan sentada nunha cadeira, no 

medio da habitación, a unha señora duns sesenta anos, á cal golpeaban brutalmente uns 

policías noviños que podían ser, pola idade os seus fillos. O espectáculo era arrepiante. 

Logo souben que se trataba dunha señora socialista. O que non sabía daquela, o cal me 

tiña bastante desconcertado, era a razón de por que a policía me trataba dunha maneira 

distinta, incluso con certo respecto. 

 A razón coñecina despois. Como dixen, entre os detidos estaba o meu 

compañeiro de pensión Koldo Mitxelena, militante do PNV. En canto se produciu a 

detención púxose en marcha o eficaz aparato do nacionalismo vasco, que daquela 

contaba coa influencia que Aguirre tiña no Departamento de Estado americano, e 

deseguida se fixeron xestións a nivel diplomático para protexernos a todos os que 

foramos detidos xunto con Mitxelena. 

 O peor da vida no cárcere eran os fusilamentos, que naqueles anos se producían 

con frecuencia. Moitas veces, de madrugada, eramos espertados por un berro 

(“Compañeiros, que nos sacan”) e inmediatamente todos nos erguiamos no interior das 

celas e nos puñamos a petar ritmicamente con calquera obxecto contra as reixas ou as 

portas e as paredes, a xeito de protesta e despedida. 


