
Mesa redonda sobre Ramón Piñeiro 

Compostela, 10 de nadal de 2015 

(En pantalla o retrato 1 de Piñeiro) 

Bo día. 

Recordo que fixen este retrato de Ramón Piñeiro un domingo do ano 1974, 

en casa de Fermín e Blanca Penzol, mentres conversabamos no salón. É un 

retrato no que procurei ser fiel ao modelo, e a día de hoxe segue 

gustándome porque vexo a Piñeiro tal cal era, físicamente, hai 40 anos. 

Dise que <unha imaxe vale máis que mil palabras> e eso é certo ás veces; 

outras non. Para explicar a alguén, que non o coñeceu, como era Piñeiro 

físicamente, este retrato vale máis que mil palabras, claro; sen embargo 

para explicar como era aquel home de tan complexa e rica personalidade, 

precísanse moitas imaxes e moitas palabras. Na exposición que fixen en 

2009, cando se lle adicou o Día das Letras Galegas, mostrei case medio 

cento de retratos, caricaturas e outros debuxos e pinturas que non eran nin 

unha cousa nin outra e que chamei <visións>; imaxes estrañas, que 

aparecían de súpeto no meu cerebro, cunha forza tremenda, como 

consecuencia dun esforzo continuado, obsesivo, por representar o 

extraordinario ser humano que Ramón Piñeiro foi.  

E non obstante sei que todas aquelas imaxes non conseguen mostrar, a quen 

non o coñeceu, nin sequera a súa cualidade máis notable e evidente; a que 

primeiro percibimos e valoramos cantos tivemos a sorte de tratalo e sermos 

os seus amigos. Reférome á súa conciencia ética. Para explicar eso a quen 

non o coñeceu, valen máis mil palabras que mil imaxes. Comprobeino 

recentemente en Láncara, cando se lle concedeu a Basilio Losada o 

<Premio Facer Galicia. Ramón Piñeiro>, e nun brillante acto académico, 

conducido por Henrique Monteagudo, no que participaron Rosario Álvarez, 

Víctor Freixanes e Xesús Alonso Montero. O presidente da RAG artellou 

un discurso de quince minutos, unha peza oratoria tan precisa, que a teño 



polo mellor retrato literario de Piñeiro que escoitei. Gustaríame telo íntegro 

na memoria, pero só recordo algúns anacos, especialmente aquel no que 

Xesús calificou a Piñeiro de <diamante moral> e dixo que, co seu exemplo, 

facía mellores aos que conviviamos con el.  

A integridade moral era o celme da bonhomía de Piñeiro, sen dúbida; pero 

eu tamén quixen salientar nos meus debuxos outras cualidades: a 

intelixencia, enorme; tan grande como a súa timidez, como a súa 

humildade, como a súa xenerosidade… Ao falar da intelixencia todos os 

que o coñecestes sabedes que me refero á marabillosa maquinaria cerebral 

que Piñeiro posuía e que lle permitía desentranar, ao xeito de SherlocK 

Holmes ou de monsieur Poirot, os misterios do noso mundo cultural e 

político. Piñeiro tiña o don de ollar todos os datos do enigma, que aparecían 

mesturados, revoltos, e poñelos cada un no seu sitio para facelos 

intelixibeis. 

Para explicar a quen non o coñeceu como era a timidez, case patolóxica, de 

Piñeiro, podemos coller as fotos das infinitas actividades nas que 

particicipou, e repetir o xogo de ¿Onde está Walli? Na versión ¿Onde está 

Piñeiro?, e non será doado dar con el, porque haberá de buscalo nas 

últimas filas, semioculto por quen está diante. 

Da xenerosidade de Piñeiro paréceme que non se ten falado como se 

debera. Porque non é só que regalase todo o seu tempo, toda a súa vida, á 

causa do galeguismo e que eso supuxese regalárnolos a nós, os amigos, e a 

cantos acudiamos á mesa camilla para aprender; é que nos regalaba tamén 

o seu saber e o seu discurrir. Piñeiro era ás veces un Sócrates que nos 

aprendía a pensar, pero outras, moitísimas outras, sacábanos das 

encrucilladas, dos labirintos en que estabamos perdidos, levándonos da 

man. E sempre, do xeito máis natural; sen darlle importancia; coa alegría 

expresada naquel surriso seu, enorme, de orella a orella; e nos ollos, que 

rían tamén, e desbordaban o límite dos lentes.  



A min axudoume moitas veces nas miñas pescudas sobre arte, humor, 

artistas e humoristas; e aínda hoxe, cada noite, ao pechar o ordenador, 

fálolle a este retrato da seguridade que me daría contar con el para 

axudarme a rematar os traballos que teño entre mans. 

Celestino Fernández de la Vega contaba a quen quixera oílo –e a min 

contoumo varias veces- que <O segredo do humor> era tan de Piñeiro 

coma seu. Cando o Cilistro se sentía perdido dicíalle a Piñeiro que se 

rendía, que o deixaba, e ese mesmo día Piñeiro collía o coche de liña e ía 

de Santiago a Lugo, e depois de reflexionar xuntos durante horas, mentres 

daban voltas á cidade por riba da muralla, Piñeiro collía o coche de liña de 

volta a Santiago, e o Cilistro quedaba con azos e ideas para facer varios 

espléndidos capítulos. 

¿Cantos escritores galegos non poderían facer unha confesión semellante á 

miña e á de Celestino? Seguro que moitos. 

Piñeiro foi un gran amigo dos amigos. Foino sempre, pero demostrouno 

especialmente nos momentos máis difíciles e comprometidos. Como cando 

a revista Interviú preparou tres reportaxes difamatorios contra os 

presidentes preautonómicos de Galicia, Euskadi e Catalunya. Só chegou a 

publicar un, contra o galego Antonio Rosón, poñéndoo de asasino de 

galeguistas e socialistas en terras de Becerreá. Daquela Piñeiro e Fole 

contaron aos medios de comunicación que Antonio Rosón actuara en 

consellos de guerra a galeguistas, non como fiscal, senón como defensor; 

que o alcalde de Becerreá, <paseado> por un grupo de falanxistas, estivera 

acochado na casa de Rosón e que os asasinos aproveitaran a súa ausencia 

para entrar e levalo. Pero a viúva e os fillos do alcalde sabían a verdade, e 

mantiveran sempre a boa relación con quen fora o seu protector. 

Somos tan sectarios, que poucos creron a Piñeiro e a Fole, e Antonio Rosón 

viviu coaquel estigma, como Filgueira Valverde viviu co que Álvarez 

Gallego o marcou no libro <Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda>, 



que aínda inspirou recentemente aos xoves ignorantes na campaña que 

contra el arranxaron ao lle adicar a Academia o Día das Letras Galegas. 

Piñeiro sufriu tamén unha durísima campaña de desprestixio nos anos 

cincoenta e sesenta, cando nos xoves universitarios triunfaba o marxismo e 

aparecían formacións comunistas. A Piñeiro non lle gustaba o marxismo 

como filosofía, nin pensaba que a praxe comunista poidese dar mellores 

resultados que os da Unión Soviética de Stalin, a China de Mao e a Cuba 

de Fidel. Si, tamén a Cuba de Fidel, e aí está a poeta Zoe Valdés para 

contar os horrores que viviu nos cárceres cubanos, aínda que moi poucos a 

escoitemos. 

Pero non simpatizar co comunismo e manifestalo hai sesenta e cincoenta 

anos, supuxo para Piñeiro aturar descalificacións de xente que non o 

coñecía, e de xente que o coñecía moi ben e, polo tanto, sabía que mentía 

cando o acusaba de <homosexual> e de <axente da CIA>.  

Hoxe a acusación de <homosexual> parece un chiste -aos que coñecían a 

Piñeiro pareceullo sempre, porque sabían canto lle gustaban as mulleres-, 

pero nos anos sesenta e setenta a acusación non tiña chisco de gracia. A 

finais dos setenta, despois das primeiras eleccións democráticas, cando a 

TVE experimentou un notabilísimo aperturismo, houbo un programa 

nocturno adicado a Federico García Lorca, e nunha tertulia, un dos 

participantes –coido que recordo quen foi, pero non podo aseguralo, de aí 

que non dea o nome-, opinou que os asasinos de Federico aborrecíano 

tamén por ser homosexual. Ninguén engadiu o menor comentario, a mesa 

pasou a outro tema, e a prensa do día seguinte apareceu inzada de artigos -

os máis de xente de esquerdas-, que atacaban ferozmente a aquel conterulio 

por dicir que Federico era homosexual.  

A Piñeiro, que tiña un grande sentido do humor, que o alcumasen de 

<maricón> é axente da CIA facíalle gracia, sobre todo porque sabía quen 

era o autor dos infundios. E ría, pensando en que un home de tantos méritos 



puidese caer en semellante baixeza. Naturalmente, nunca lle comentou 

nada, nin deixou de manter unha relación cordial con el. 

Non foi o marxismo, senón o reintegracionismo o que distanciou a Ramón 

Piñeiro e a Carballo Calero, despois de traballar xuntos tantos anos. Non 

podo precisar a data, nin sequera o ano, pero unha mañá estaba eu en 

Santiago, na casa de Piñeiro, cando soou o teléfono. Era Carballo Calero, 

que chamaba angustiado porque viña de ler en A Nosa Terra unha 

entrevista que lle fixeran e quería desculparse con Piñeiro polas cousas que 

viñan publicadas. Carballo, cerimonioso como sempre, pregáballe a Piñeiro 

que o recibise, e Piñeiro, cun sorriso nos beizos, intentaba sosegalo: -

Ricardo, eu non lin esa entrevista, nin vou lela; polo tanto non tes de que 

desculparte… Pero Carballo estaba verdadeiramente afectado e teimaba no 

desexo de ser recibido por Piñeiro. -Eu non digo que non manifestase estas 

opinións, pero agora, ao velas escritas, danme arrepío, porque entre ti e eu 

pode haber diferenzas de criterio en calquera cuestión, pero o que eu non 

sinto é o que se deduce desta entrevista. Piñeiro respondíalle que o sabía; 

que non se sentía agraviado e non precisaba máis explicacións; pero ante a 

insistencia de Carballo, díxolle: -Pois mira, Ricardo, eu vou saír para 

botar unha carta ao correo e xa, de paso, achégome ao teu despacho. 

Carballo aceptou encantado.  

Velaí unha mostra do extraordinario sentido do humor de Piñeiro –do que 

Carballo carecía por completo– e da comprensión ante as fraquezas dos 

seres queridos. Piñeiro sabía que a honestidade de Carballo lle facía sentir a 

necesidade de acudir á súa casa para desculparse en persoa por aquelas 

manifestacións pouco atinadas; pero sabía tamén que o camiño que 

Carballo tería que percorrer desde o seu despacho a Xelmírez 15, sería para 

el un auténtico víacrucis, porque calquera que o vise podería sospeitar o 

motivo da súa visita. Piñeiro evitoulle o mal trago ao facer el o camiño ao 

revés. Dese xeito se alguén o vía entrar no despacho de Carballo pensaría 



que ía pedir explicacións ao entrevistado; pero iso a el non lle preocupaba 

en absoluto. 

Outra recriminación que aínda hoxe lle fan a Piñeiro persoas ben 

intencionadas pero mal informadas, é que non quixo conducir o Partido 

Galeguista, co que a presenza do galeguismo na nacente democracia 

española foi nula. ¿E por que tiña que ser Piñeiro o conductor do Partido 

Galeguista? ¿Por que non podía facelo calquera outro dos antigos 

militantes?  

Xusto Beramendi, sempre rigoroso, fala da hipotética responsabilidade de 

Piñeiro na desaparición do PG do escenario político da oposición ao 

franquismo, e di: Nese reducido conxunto –fala do PG- a autocritas 

adquirida por Piñeiro sobre os demais era indubidable e estaba 

plenamente xustificada. De todos eles era quen máis arriscara e quen máis 

sufrira. Pero o evidente liderado moral e ideolóxico que chegou a ter non 

xustifica atribuirlle a el a responsabilidsade exclusiva da deriva do 

grupo>. 

E despois sobre a posible recuperación ou recreación do PG na inminente 

chegada da democracia, recolle fidelísimamente, o pensamento de Piñeiro e 

a estratexia por el deseñada nos últimos anos: 

O que importaba era que, en lugar dun partido galeguista, tivesemos unha 

Galicia galeguista e que esa Galicia crease un socialismo galego, un 

comunismo galego, unha democracia cristiá galega, que sería o –unico 

xeito de combater o eterno perigo da colonización política>. 

A esto hai que engadir que Piñeiro non era un <galeguista en estado puro> 

porque a súa simpatía pola socialdemocracia europea era tamén evidente, 

Se Piñeiro tivese que militar nun partido político, non teño a menor dúbida 

de que sería aquel PSG socialdemócrata e autonomista, que naceu na súa 

mesa camilla, onde se redactaron as bases. Co outro, o do 1973, que deixou 

de ser socialdemócrata para ser marxista, e deixou de ser autonomista para 



ser autodeterminista, xa non tiña sintonía.  Pero interésame deixar claro que 

non había ningunha razón que xustificase o liderado de Piñeiro no PG. 

  

 Posteriormente, xa en plena democracia e durante anos, teimudamente e 

ata data recente, concretamente ata o 2009, cando xa levaba 19 anos morto, 

Piñeiro volveu ser víctima dos ataques insidiosos de quen non tivo coraxe 

para asumir os propios erros e responsabilidades. Non falarei desto, pero si 

quero dicir que, na miña opinión, aquel home extraordinario que foi 

Piñeiro, aquel <diamante moral> en palabras de Xesús Alonso Montero, 

non tivo sorte cos amigos.     

Peor para os amigos porque ¿cando volverá nacer en Galicia outro Ramón 

Piñeiro? Non o sei. Quizais cabo doutros cen anos, quizais nunca. Tal como 

van as cousas, pode que nunca. Piñeiro era un ser tan excepcional que eu, 

se non chego a coñecelo, podería morrer sen saber que existe xente así. 

Sentinme afortunado por ser un dos fillos que non tivo, e hoxe síntome 

agradecido aos organizadores deste acto que recorda o centenario do seu 

nacemento, por invitarme a participar. Para min é importante e, repito, 

agradézoo sinceramente.   

Grazas. 

Siro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


