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a partir dos primeiros anos 70 sobre todo, se produce na Univer-
sidade de Santiago de Compostela a prol do idioma.

Logo da desfeita da Guerra Civil, onde tantos camiños se 
frustraron, eidos que empezaban a abrirse mirraron cando máis 
prometían (falamos da tradición iniciada polo Seminario de Es-
tudos Galegos, por exemplo). No rexurdir dos anos 60 e 70 hai 
principalmente tres ámbitos nos que o esforzo de modernización 
e posta ao día das disciplinas académicas foi especialmente rele-
vante: a economía, a historia e mais a filoloxía.

Na edición anterior do Premio Trasalba salientamos a fi-
gura e a obra do historiador Xosé Ramón Barreiro Fernández. 
Dalgunha maneira recoñeciamos nel, ademais da súa significa-
ción persoal, a traxectoria e o labor das xa varias promocións 
de estudosos desta materia: a memoria histórica, esencial para a 
construción (ou reconstrución) da nosa identidade nacional, fe-
nómeno que ten os seus alicerces sobranceiros en personalidades 
anteriores ao 36, algunhas das cales tiveron que desenvolver a 
súa actividade no exilio, mais que rexorde con novos azos e novas 
metodoloxías a partir de 1968-1970.

Outrosí os traballos da lingua. A creación do Instituto da 
Lingua Galega en 1971 da man do profesor Constantino García 
(estamos a celebrar o seu 40 aniversario) e a dotación da pri-
meira Cátedra de Lingua e Literatura Galegas na Universida-
de de Santiago de Compostela, que ocupou en 1972 o profesor 
Carballo Calero, son referencias obrigadas dun pulo poderoso, 
alento de ilusión que implicou e implica unha parte importante 
dos actuais profesionais da lingüística e da docencia da filoloxía 
galega, espallados nalgúns casos por todo o mundo, e da que o 
profesor Ramón Lorenzo Vázquez formou e forma parte activa. 
Da economía será cousa de falar noutra oportunidade.

Os estudos verbo da lingua, o seu coñecemento científico, 
con novos trazos e novas metodoloxías, o vizoso traballo de reco-
lleita tanto da fala viva coma da documentación histórica, as es-
tratexias de programación didáctica, deron froitos graúdos; entre 

Dende a bocarribeira

Velaquí unha nova edición da nosa festa das letras. 
Arredor da memoria de don Ramón, coa primavera 
andada nos soutos de Cimadevila, nesta especie de al-

tamira enriba do mundo que son os balcóns de Amoeiro, cele-
bramos unha nova edición do Premio Trasalba, que xa é a XXIX, 
e agasallamos o amor e a lealdade á lingua, o estudo, a entre-
ga xenerosa, a paixón, a curiosidade que aviva o coñecemento, 
o maxisterio, tamén a memoria dos vellos mestres, que non se 
esquecen… Todo isto é Ramón Lorenzo, a quen presentamos 
nesta ocasión como o Señor das Palabras.

 As palabras da lingua nosa. Verbas primeiras que explican 
o mundo. O cantar da Maía... Rosario Álvarez Blanco, discípula 
súa, hoxe directora do Instituto da Lingua Galega, preséntao así 
na laudatio que reproducimos: fidelidade e entrega insubornable 
ao idioma; o amor e as razóns da lingua galega, mais tamén esa 
lentura de afectos que tece os fíos do maxisterio, a memoria dos 
alumnos e alumnas de varias xeracións que pasaron polas súas 
clases, igual que o noso agasallado lembra a pegada emocional 
e intelectual dos que amosaron un día os primeiros pasos ao ra-
parigo aquel da Maía, o Moncho da Ponte, que subía a Santiago 
a estudar. Un deles era Ramón Otero Pedrayo, catedrático de 
Xeografía nas aulas compostelás. 

 Agasallamos o filólogo, o Señor das Palabras, e agasallamos 
o amor e o compromiso coa lingua, moi especialmente o impor-
tante esforzo de actualización, competencia e modernidade que, 
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Pedrayo, o patriarca, que os agasalla coa entrega do manuscrito 
do seu libro de poemas Bocarribeira (1958), para apoiar a ini-
ciativa editorial que o grupo universitario comezaba. Terra no 
tempo. Paisaxe. A palabra galega viva coma un paxaro de luz, 
coma unha mapoula acesa.

Volvemos polos pasos da memoria cara á Bocarribeira de 
Otero, no recoñecemento dun daqueles mozos entusiastas, cheos 
de ilusión e afouteza que o recibían e agasallaban na estación de 
Príncipe Pío, cando o señor de Trasalba chega a Madrid para 
verse con eles. A ponte que non claudicaba. Máis de corenta anos 
despois, regresamos á Bocarribeira oteriana e ollamos o mundo 
dende estoutra bocarribeira de Cimadevila, principio das cousas 
todas, debruzados enriba do Barbantiño, coa serra da Martiñá 
diante de nós, a sentir un ano máis estourar a primavera z

Fundación Otero Pedrayo
Trasalba, 26 de xuño de 2011 

 

outros, a primeira xeira de dicionarios, material didáctico e novas 
ferramentas para a investigación, organización e coñecemento 
do idioma, recoñecido no marco dos estudos da Romanística por 
méritos propios, sen dependencias. Este esforzo vén ilustrado 
asemade na biografía do noso homenaxeado, que se forma en 
Madrid, a falta de estruturas regradas na institución universitaria 
galega naquela época, e amplía estudos en Alemaña (Colonia), 
con mestres como Dámaso Alonso ou Rafael Lapesa no primeiro 
caso, ou Joseph M. Piel no segundo, para regresar á universidade 
galega despois, en 1968, a exercer o seu maxisterio entre nós. 
Estábase a abrir a porta, non sen esforzo, cara a un novo tem-
po de estudosos, investigadores e profesores de Filoloxía Galega 
conectados cos camiños universais do coñecemento, sen inter-
mediacións.

Outra dimensión que recoñecemos na personalidade de 
Ramón Lorenzo ten carácter xeracional. Logo dunha primeira 
experiencia na universidade compostelá, nos anos 50, o noso ho-
menaxeado forma parte da xeira de mozos que teñen que buscar 
camiños no exterior. Non son os únicos, con distintas biografías 
recoñecemos a Xesús Alonso Montero, Basilio Losada, Bernardi-
no Graña, X. L. Méndez Ferrín… Algúns deles constituirían en 
Madrid no ano 1958 o chamado grupo Brais Pinto, ao que tamén 
prestamos atención no discurso gráfico destas páxinas.

Os Brais Pinto: Ramón Lorenzo, Alexandre Cribeiro, Rei-
mundo Patiño, Xosé Fernández Ferreiro, Herminio Barreiro, 
Bautista Álvarez, César Arias e os dous últimos máis arriba ci-
tados, capitaneados todos por Ben-Cho-Shey, ponte eficacísima 
entre os vellos e os novos, entre a xeración de Ramón Otero 
Pedrayo, por exemplo, e o novo alento que viña da mocidade, 
constitúen xa un capítulo certamente significativo na nosa cró-
nica cultural e literaria: feixe apertado na amizade, mozos dunha 
xeración nova que, formados despois da guerra, redescobren 
Galicia e o seu idioma. Unha das primeiras visitas que aqueles 
estudantes reciben en Madrid é precisamente a de Ramón Otero 
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premiado e distinguido en múltiples lugares... segue aniñando 
aquel neno de aldea. Ramón Lorenzo exhibe con orgullo a súa 
condición primeira de meniño aldeán. A escolla da Maía como 
lugar de residencia, no caso de Ramón Lorenzo, é algo máis ca 
o aproveitamento dunha oportunidade ou a fuxida do atafego da 
vida urbana: é unha opción de vida, unha necesidade de manter 
o vencello co seu espazo natural e coas súas xentes, de seguir 
pertencendo aos eidos da nenez. 

Naceu o día 16 de setembro, cando aínda o verán non deixa-
ra paso ao outono. E era o ano 1935, tempos algo convulsos 
en que a República non pasaba polos seus mellores momentos. 
O Partido Galeguista andaba en conversas para se integrar na 
Frente Popular, nunha operación que había levar a Castelao, 
Suárez Picallo e Antón Villar Ponte ás Cortes. Don Ramón, o 
patriarca, afastado da política representativa, asumía a presiden-
cia do Seminario de Estudos Galegos e publicaba Devalar, onde 
nos deixou a crónica da Galicia de preguerra. Estoutro noso don 
Ramón, que hoxe congrega os nosos afectos arredor súa, viña ao 
mundo na Galicia republicana que algúns meses máis tarde ía 
votar o Estatuto (e, claro, uns meses antes do gran trauma civil 
que había cambiar o mundo e as vidas de todos sen volta, para 
sempre). Sexa por nacenza sexa por conciencia, nunca deixaron 
de alentar nel a República e os ideais dos vellos galeguistas que 
fixeron posible aquel milagre.

Fillo de Delmira e de José de Delmira, o maior de nove ir-
máns, pasou a primeira infancia baixo a aba protectora da tía Do-
lores, a matriarca que criou a nai e axudou a sacar para adiante 
toda a rolada. E cando aos nove anos foi para a casa dos tíos Ra-
món e Manuela, na taberna da Ponte, en Roxos, volveu quedar 
baixo o amparo doutra fada protectora, a tía Andrea. Ela era a que 
o coidaba e, conta el, tamén a que o amolaba, porque tódolos días, 
cando saía a pé para Santiago, de once anos, só e de mañanciña, 
ela quedaba na fiestra berrando: “Moncho, non teñas medo, que 
estou eu aquí”. Aínda hoxe lle dura a rabia que lle daba.

Ramón Lorenzo,  
señor de Eirapedriña
Rosario	Álvarez	Blanco

Hai unha loita que me encadea
i eu teimo sempre.

Ramón Lorenzo, 1958

Congréganos hoxe aquí a homenaxe a Ramón Lorenzo 
Vázquez, poeta, filólogo e profesor, mestre e amigo de 
moitos de nosoutros. A Fundación Otero Pedrayo, que 

recompensa o seu labor cultural e galeguista concedéndolle o 
Premio Trasalba 2011, distíngueme pedíndome que me dirixa a 
vostedes cunhas palabras a modo de laudatio.

E eu síntome honrada pola encomenda, porque a historia  
de Ramón Lorenzo é un relato tecido de fidelidades e de actos de 
amor a boas causas: á terra, á lingua, á familia, aos mestres, aos 
compañeiros, aos amigos, á universidade..., a todos. Todas estas 
causas ama, a todas serve, a todas corresponde. E eu tamén sin-
to que lle debemos o retorno, aínda que sexa nunha proporción 
mínima, só simbólica, de tanta paixón, tanto saber, tanto esforzo, 
tanto compromiso co noso pobo e a nosa cultura, coa lingua de 
noso. 

Ramón Lorenzo veu ao mundo no lugar de Eirapedriña, pa-
rroquia de Bugallido, concello de Ames. No home que agora 
vedes, formado en Madrid, Colonia e Compostela, doutor en 
Filosofía e Letras pola Complutense, catedrático das universida-
des de Valladolid e Santiago de Compostela, numerario da Real 
Academia Galega, profesor emérito na alma mater compostelá, 
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deixou a terra para continuar a carreira a Madrid: trouxo de volta 
non só un título, dous premios extraordinarios, unha formación, 
unha experiencia docente e investigadora, o apoio e recoñece-
mento dos seus mestres... senón tamén o valor da amizade in-
desmaiable que segue unindo hoxe a todo o grupo Brais Pinto. 
Logo, como promesa dun gran romanista, foi enviado a comple-
tar a formación a Alemaña, ao pé de Joseph Piel, aproveitando 
un posto de lector de español; corría o ano 1962 e axiña coñeceu 
unha colonesa interesada polo estudo do español: en fin, de alí 
trouxo consigo a Ursula Heinze, a súa muller e compañeira, ale-
má de nación e galega de vocación, cómplice na defensa do noso 
patrimonio lingüístico e cultural. De novo unha rica presenza fe-
minina envolvendo a súa vida. Pero algo tería que ver a teimosía 
de don Ramón na defensa sen fisuras do galego que igualmente 
exerce Ursula. Que ela escollese a nosa lingua para a tradución e 
para a creación dunha ampla, valiosa e recoñecida obra literaria 
é, por suposto, tamén un acto de amor co que todos estamos 
en débeda dalgún xeito. O terceiro desterro foi a Valladolid, en 
1973, no seu primeiro posto como catedrático de universidade, 
porque en Santiago non había posibilidades de promoción; foron 
só tres anos e medio, pero quen o escoite falar daqueles tempos 
pensará que foi unha eternidade: de alí trouxo/trouxeron a Ama-
ya, un milagre. 

Eu fun alumna de Ramón Lorenzo, coma moitos dos presen-
tes. Atopámonos, en lugares distintos da aula, obviamente, no 
curso 71-72, cando eu, Paco (Fernández Rei) e Manolo (Gonzá-
lez González) —e outros máis que andarán por aquí— iniciaba-
mos a especialidade de Filoloxía Románica. Era o noso profesor 
de Crítica Literaria e mais de Lingüística Xeral, naquel ano de 
continua loita estudantil, represión policial dentro dos muros da 
universidade, facultades pechadas e clases suspendidas duran-
te meses. A nós chamábanos a atención aquel señor de aspecto 
elegante, sempre impecable, moi serio e formal, que aparcaba 
o seu modernísimo Ford Taunus en Mazarelos, que viñera da 

Os seus veciños coñecíano por “Moncho da Ponte” e algúns 
discípulos e amigos alcúmano cariñosamente como “O león de 
Roxos”, pero el sempre se reclamou da Eirapedriña, e este lugar 
queda para sempre nos papeis, inmortalizado con tódolos seus 
nomes, nun excelente traballo sobre a microtoponimia da súa 
aldea natal, onde se dan a man a filoloxía e a evocación saudosa; 
porque, como el di, a pesar de tódolos cambios producidos na 
paisaxe pola concentración parcelaria, os novos camiños e estra-
das, a construción e o progresivo abandono de usos agrícolas, a 
esta altura da vida non esqueceu nin os lugares da nenez nin cada 
un dos seus nomes.

O estudo e a instrución trouxeron o meniño de Eirapedriña 
ata aquí, a este corazón da cultura galega onde recibe unha das 
máis altas e dignas distincións que un galego de ben pode soñar. 
Primeiro nas escolas rurais de Bugallido e Ventosa, logo cos ir-
máns de La Salle: era un sacrificio ir e vir a pé da aldea á vila 
tódolos días, chovese ou ventase, pero cando fala daquel tempo 
sempre sorrí e sempre se mostra recoñecido pola solidez da for-
mación e coñecementos que os irmáns lle deron. Logo viñeron 
o bacharelato no instituto de Santiago e o feito extraordinario 
do ingreso na universidade, dous anos de “comúns” na de San-
tiago e a especialización en filoloxía na Complutense. E logo da 
licenciatura o título de doutor, os primeiros encargos docentes a 
carón de Dámaso Alonso, as primeiras bolsas no CSIC, o posto 
de lector en Colonia... En fin, íase perfilando o profesor univer-
sitario e o investigador en Filoloxía Románica, felizmente para 
nós centrado na Filoloxía Galega.

Coma tantos galegos de éxito, Ramón Lorenzo tivo que saír 
da súa terra. Non se poderá dicir que foi un emigrante en sentido 
estrito, pero si que de cada vez se sentiu un desterrado. Fíxoo, 
que eu saiba, en tres ocasións fundamentais e sempre trouxo un 
bo capital de volta. Primeiro tivo que marchar porque na uni-
versidade de Galicia non se podían cursar estudos de Filoloxía 
e, xunto con outros compañeiros de xeración, algúns presentes, 
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nunca a escritura, da que son mostra poemas soltos publicados 
en distintos lugares ao longo destas décadas (de maneira espe-
cial en Dorna. Revista de Expresión Poética Galega, da que é 
director desde os inicios), pero os seus achegados sabemos que 
ademais cultiva con éxito o xénero de escarnio e maldicir (iso 
si, os poemas están inéditos). Pero o que trae a Ramón Lorenzo 
a este acto de público recoñecemento ao labor dunha vida é a 
súa condición de filólogo, gran filólogo que fixo do galego o seu 
obxecto de estudo. 

O interese filolóxico veulle tamén de moi novo e, non pode 
ser casual, o seu primeiro artigo titúlase “A miña lembranza 
do Mestre” (reparen na maiúscula), dedicado a evocar a figura 
de don Ramón Otero Pedrayo; era o ano 1958, tiña daquela o 
autotitulado discípulo vinte e tres anos. É un lugar común refe-
rirse á evolución e extraordinario desenvolvemento dos estudos 
de lingüística e filoloxía galegas a partir dos anos setenta, e 
do mesmo modo aludir á escasísima produción en décadas an-
teriores. Entre os filólogos pioneiros é incontornable o nome de 
Ramón Lorenzo, que nos primeiros anos sesenta nos regala os pri-
meiros estudos etnolingüísticos, feitos, como era de esperar, sobre 
A Maía. Tamén é de mediados desa década a súa tese de doutora-
mento, dedicada á tradución galega da Crónica General e da Cró-
nica de Castilla, que marca un fito e crea un paradigma na edición 
de textos medievais e na confección dos seus glosarios.

Son varias as liñas temáticas de investigación cultivadas por 
Ramón Lorenzo, co rigor que lle dá sona. Entre elas destacan 
os estudos sobre léxico galego, moderno e medieval, e sobre 
onomástica, con achegas verbo da cronoloxía do vocabulario ga-
lego-portugués que son punto de referencia inescusable, sempre 
soñando cun necesario Dicionario histórico galego. O estudo da 
lingua literaria moderna, con achegas a diferentes autores (Rosa-
lía, Añón, Otero, Pimentel, Risco, Cunqueiro, Rábade Paredes...), 
e a divulgación das obras e autores medievais. O interese polo 
portugués, lingua que coñece ben, e o estudo comparado das 

Alemaña e disque era poeta, disposto a enfadarse con frecuencia 
e por calquera motivo: con Fenosa, que o deixara sen corrente 
cando se estaba a barbear; cunha furgoneta, que seica estivera a 
piques de baterlle a porta do coche, con tanto sitio como había 
para pasar; cos xenerativistas, que reducían a lingüística a fór-
mulas matemáticas; cos semióticos, cos glosemáticos... Aquel 
aire asustador, de espantacativos, a nós facíanos graza, porque 
non era connosco con quen se incomodaba, porque había moito 
de entrañable e un punto de rebeldía naquela pose e, sobre todo, 
porque axiña correu a voz de que concentrara a súa furia verbal 
nos tres ou catro esquirois que se sentaron impasibles e esixentes 
na primeira fila cando tódolos demais estabamos en folga. De 
modo que hai xa corenta anos que Ramón Lorenzo quedou liga-
do á miña biografía: primeiro como profesor, logo como com-
pañeiro no Instituto da Lingua Galega, logo como compañeiro na 
Facultade, sempre como mestre; tamén, así o considero, como 
amigo. Unha honra.

Ramón Lorenzo ten contado como o seu mundo cambiou 
ao ingresar na universidade, porque daquela descubriu un novo 
universo. Un universo en que topou con outros mozos que sen-
tían a pulsión de Galicia e que reclamaban o uso da súa lin-
gua natural como vehículo de expresión literaria e máis: Ferrín, 
Franco Grande, Mourullo, López Nogueira, Beiras, Ramón Lu-
grís... Topou tamén coa aperta acolledora dos representantes do 
galeguismo cultural, que os facían partícipes dunha tradición: 
García-Sabell, Bouza-Brey, Maside..., a porta sempre aberta de 
Ramón Piñeiro, a guía de Ramón Otero Pedrayo. En palabras 
súas, “Otero Pedrayo, máis ca profesor de Xeografía, que non 
o era, foi o noso mestre na fala, o noso mentor literario, o noso 
guía”. Aí naceu o poeta Ramón Lorenzo, gañador do Premio 
Castelao (Buenos Aires, 1956) e das Festas Minervais de 1956, 
autor daqueles esgazadores “Poemas da noite” recollidos baixo 
o título O que se foi perdendo (cuarto dos cinco volumes de 
Brais Pinto, 1959); o poeta mozo da escola da tebra non deixou 
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datio, rememorar os méritos dunha vida, redactar a necrolóxica, 
compendiar a biobibliografía, presentar o volume de homenaxe, 
escribir a recensión crítica, compoñer un limiar, etc., en definitiva, 
a deixar constancia escrita do recoñecemento ao labor dos outros, 
mestres, compañeiros ou discípulos, algúns idos antes de tempo. 
No seu currículo atopamos de forma recorrente, por calquera de-
sas razóns, nomes que nos son admirados e queridos: Dámaso 
Alonso, Joseph Piel, Hans Schneider, Ramón Otero Pedrayo, Luís 
Pimentel, Ramón Piñeiro, Celso Cunha, Manuel Rodrigues Lapa, 
Luís Filipe Lindley Cintra, Pilar Vázquez Cuesta, Giuseppe Ta-
vani, Dieter Kremer, Giulia Lanciani, José Luís Pensado, Xesús 
Alonso Montero, Fernando Tato, Camilo Flores... Non sigo por 
non cansar, a lista podería facerse interminable.

É tamén o exemplar organizador de grandes congresos, cun-
ha asunción total de responsabilidades ata o momento de editar 
o derradeiro artigo de monumentais coleccións de actas, cunha 
meticulosidade que xa se vai facendo lendaria. Conto no seu currí-
culo nada menos que cincuenta e oito recensións críticas de obras 
científicas, unha cifra imposible de igualar por calquera outra per-
soa que, ademais, teña produción propia regular; é por iso o maior 
divulgador entre nós de grandes obras da romanística, escritas en 
español, francés, inglés, italiano e, sobre todo, alemán e portu-
gués. Son coñecidas as posicións antilusistas de Ramón Lorenzo 
na definición do estándar galego moderno; pois ben, ningún filólo-
go galego pode mostrar maior coñecemento do portugués antigo e 
moderno, maior atención á produción filolóxica sobre o portugués, 
maior dedicación a dar noticia dela no mundo científico, maior re-
coñecemento dos lusitanistas alemáns, maior recoñecemento dos 
nosos colegas nas distintas universidades portuguesas.

Furia verbal, só iso. Os que estamos a pé del no día a día, sa-
bemos que é un home entrañable, tímido, amador da música e da 
poesía, xeneroso co seu escaso tempo e o seu esforzo, bo anfitrión 
de cantos colegas visitan Santiago, amigo dos amigos. Ten sona 
de xoto e de ter o xenio sempre vivo, pero nosoutros sabemos, en 

dúas linguas, con extensións ao confronto de ambas co español. 
Os seus traballos, fundamentais e de referencia, case sempre pio-
neiros, sobre aspectos da gramática histórica e evolución diacró-
nica do galego, ás veces no contexto do toro galego-portugués, 
ás veces no marco xeral románico. A contribución decisiva na 
definición e divulgación do estándar moderno, pois non só par-
ticipou na confección dos históricos Galego 1, 2 e 3 (1971-74) 
e do Dicionario básico da lingua galega (1980), senón que foi 
membro da comisión mixta (ILG-RAG) encargada da tradución 
do Misal romano e de elaborar as Normas hoxe oficiais (1982). 
Destaco en último lugar a edición de textos galegos medievais, 
que non abandonou desde os seus anos de doutorando madrileño 
e que lle valen o recoñecemento de todo o arco científico, dentro e 
fóra das nosas fronteiras: a Crónica Geral, a Crónica de Caste-
la, a Crónica Troiana, a colección monumental de Montederra-
mo, os Miragres de Santiago... 

A imaxe do filólogo Ramón Lorenzo é a do científico que 
traballa en solitario, sen equipo. E, seicasí, noutros aspectos 
mostra sempre a necesidade de pertenza ao grupo, ao colectivo, 
a partillar cos outros. Membro de corporacións e da Academia, 
integrante de consellos de goberno e padroados, membro de nú-
mero ou de honra de varias sociedades científicas, membro do 
consello de redacción ou director de revistas, etc. Permítanme 
que saliente aquí a súa condición de fundador do Instituto da 
Lingua Galega, que cumpriu corenta anos neste mes de maio. 
Ramón Lorenzo, que acababa de chegar á Universidade de San-
tiago para ser profesor de Gramática Española, integrouse axiña 
no equipo que estaba a redactar o Galego 1, no cuarteto dirixido 
por Constantino García: Xosé Luís Couceiro, Guillermo Rojo, 
Antón Santamarina e Ramón Lorenzo. E ata hoxe: alí o está, 
tódalas mañás entrando entre os primeiros.

Ao principio eu falaba da súa fidelidade aos mestres, aos ve-
llos galeguistas, aos compañeiros de xeración... Engado agora, 
para completar o perfil, a súa dispoñibilidade para tecer a lau-
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expresión coloquial ben acaída, que toda a forza se lle vai pola 
boca: non é rancoroso, non as garda para mellor ocasión, favorece 
a quen pode e non busca o mal de ninguén, sempre está para botar 
un cabo cando a vida nos pon en situacións persoais en que cóm-
pre o afecto dos amigos. Algo debe ter que ver todo isto co feito 
de que os colegas e discípulos, en amorosa compaña, lle dedica-
ramos xa dous libros de homenaxe en vida, un con ocasión dos 
sesenta anos, consonte a tradición alemá (coordinado por Dieter 
Kremer, catedrático de Trier) e outro ao chegar ao tempo da xubi-
lación, consonte a tradición galega (coordinado por Ana Boullón, 
Xosé Luís Couceiro e Francisco Fernández Rei). Este, titulado 
significativamente As tebras alumeadas, ábrese cunhas “Verbas 
limiares para un mestre amigo”: eis o noso sentimento verbo de 
Ramón Lorenzo, un mestre e un amigo. 

O mozo poeta desesperanzado de 1958 daba remate ao seu 
volume de poemas dicíndonos, anticipadamente: “Olládeme pra 
trás, caro pasado, / Fitade ben tódolos currunchos do meu devalar. 
/ E volvede, cinguídevos a esta realidade derradeira. / Eu dinvos 
todo o que tiña, mostreivos todo o que quería, / todo o que percu-
rei inútilmente”. Medio século despois reunímonos, gozosamente, 
para celebrar o moito que nos deches, que non todo se foi perden-
do, que a procura non foi inútil. Beizón e longa vida a Ramón 
Lorenzo, de Eirapedriña z

Ramón Lorenzo visto por Xaime Isla Couto ››
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Voz amiga.

Entre tantas xenreiras, mesquindades e odios,
entre tantas falacias, maquinarias e présas.
A lembranza é un bálsamo no dominio da noite,
rompe o esquema das horas,
turra do sentimento amortecido.

Furacán sabedor, falangueiro rapsoda,
harmonía aritmética da cerna de Galicia.

De súpeto esa voz que se vai pianiño,
deixando a túa imaxe máis fonda no silencio z

Publicado en Dorna. Expresión poética galega 14,
decembro de 1988

Lembranza viva de Otero Pedrayo

E de súpeto ti, a túa voz poderosa,
o teu son ben querido, familiar, sempre vivo,
a lembranza dos tempos que xa forman historia
nesta historia indeleble do máis rexo miolo.
Forte imaxe grandiosa da Galicia perenne,
facho aceso decote na procura da vida,
rutilante bandeira das máis puras esencias
desta terra aldraxada, de si mesma perdida.

E de súpeto ti,
a túa voz preto agora coma nos tempos mozos,
na Compostela vella da mocidade ida,
para fuxir doridos de tantas falsas notas,
de tantos feitos sórdidos que cheiran a balor.

De repente viñeches tirándome dos libros,
resucitando os regos, abrindo novas canles,
para sentirmos xuntos vibrar tódalas cordas,
o soño dunha terra feliz e toda nosa, 
tódalas amizades, os esforzos unidos,
a concordia esgazada.
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a Galicia e á zona portuguesa de entre Douro e Miño. Trátase 
dunha cultura peculiar que lle puxo as raíces á nosa realidade 
diferencial.

Coa chegada dos romanos, os pobos primitivos do Occiden-
te van sendo dominados devagariño, con moitísimas dificultades 
por parte dos dominadores. Por xeógrafos e historiadores como 
Estrabón e Ptolomeo sabemos da existencia no noroeste dun 
pobo guerreiro, que vivía nas montañas, con formas de vida pro-
pias, un pobo chamado callaeci ou kallaikoi que se opuña ós 
ástures ou ós lusitanos. Este pobo rematou por ser conquistado, 
como lle pasara antes ós lusitanos e despois ós ástures e ós cán-
tabros, chegándose á formación do grande imperio romano.

Nas divisións administrativas que fixeron os romanos da 
Península nun principio non aparece o nome de Galicia, pois 
a primeira división que se fixo foi en Hispania Citerior (meta-
de nordeste) e Hispania Ulterior (metade suroeste). Tampouco 
se fai na división de Agrippa do ano 27 a. C., que separa xa 
a Lusitania da Bética (en lugar de Hispania Ulterior) e deno-
mina ó resto Tarraconense, provincia na que se inclúe a actual 
Galicia e todo o norte de Portugal, cos conventos xurídicos 
lucense e bracarense, así como o asturicense. A medida que se 
vai impondo o latín ás linguas primitivas da Península, tamén 
se van delimitando as diferenzas entre as distintas zonas que 
conformaban a xeografía peninsular. De aí que, andando o 
tempo, a división de Agrippa quedase anticuada e se impoña 
unha nova. Esta vaina facer no ano 216 d. C. o emperador 
Caracalla, que separa da Tarraconense por fin a provincia de 
Gallaecia, incluíndo nela todo o territorio da Galicia actual 
e todo o territorio portugués ó norte do Douro, así como as 
Asturias ata Cantabria e terras de León, chegando a coller 
algunha terra de Castela. Nesta división o importante é que, 
fronte ós lusitanos, todo o norte de Portugal se inclúe na Ga-
llaecia e que permanece así en todo o período da dominación 
romana e continuará posteriormente, se considerámo-lo feito 

A constitución histórica 
do galego como lingua románica
e de Galicia como entidade nacional 

O tema que me propuxeron e sobre o que vou falar aquí é 
primordial para a cultura galega e vouno tratar da me-
llor maneira posible. Teño que empezar dicindo que a 

conformación da nosa entidade nacional resulta tremendamente 
enigmática e tampouco sei ata que punto se pode falar dunha 
verdadeira conciencia nacional na época primitiva e medieval. 
O mesmo nome de Galicia pode ter distintas interpretacións se-
gundo a época que se tome en consideración, posto que primi-
tivamente podemos falar dunha Gallaecia Maior fronte a unha 
Gallaecia Minor.

A época prerromana no Occidente presentásenos abondo 
confusa e sería difícil facer unha delimitación exacta da realidade 
político-lingüística de tempos tan pretéritos. Con todo, o que 
non se pode negar é unha constante interconexión da Galicia 
actual co norte de Portugal, pois as dúas zonas camiñaron sem-
pre xuntas ó longo dos séculos primitivos. As terras montañosas 
do norte de Portugal sepáranse claramente das terras do centro-
sur do país e van unidas política e culturalmente ás terras de aquén 
Miño, por máis que ás veces podemos ver unha certa separación 
entre as terras do interior e as do litoral. Desde o século VI a. C. 
aproximadamente, coa cultura castrexa, a cultura popular é común 
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dos no ano 585. Os suevos ocuparon fundamentalmente a Gallae-
cia romana, con menor extensión polo leste e con máis polo sur, 
posto que pasaron o Douro, ocuparon terras da actual Coímbra e 
Lamego e chegaron nalgún momento ó río Texo. Desde a caída 
do reino suevo ata o ano 711, en que se produce a invasión dos 
árabes, a Península volveu ser unha unidade política baixo o domi-
nio visigodo.

A época xermánica é pouco coñecida e isto representa unha 
grande eiva, debido a que se trata dunha época clave e decisiva 
na historia da lingua. Os xermanos eran moi poucos e, aínda que 
chegaron a crear un reino na Galicia Maior e outro no resto do 
territorio peninsular, o feito é que remataron por quedar absor-
bidos polos hispanos e perderon a súa propia lingua. O latín, a 
lingua dos pobos conquistados, triunfou sobre as linguas xer-
mánicas dos suevos e visigodos, que eran os pobos conquista-
dores. Agora ben, este latín triunfante xa non presentará unha 
unidade xeral cun centro directriz en Roma e cos outros centros 
de irradiación desde as grandes urbes occidentais do imperio. 
A partir deste momento o latín segue a se-la lingua dominante, 
é certo, pero agora cunha diferenza fundamental, posto que se 
produce unha separación total entre a lingua escrita e a lingua oral: 
como lingua escrita, o latín seguirá tendo como base a lingua 
clásica de Roma e, aínda que haxa diferenzas entre un escritor do 
século IV, V ou VI e os escritores da latinidade clásica, en todos 
eles achamos unha ampla unidade lingüística. Pola contra, na lin-
gua falada pasará todo o contrario. Téñase en conta que xa na propia 
época clásica do Imperio Romano, á unidade da lingua común, 
opúñanse as particularidades específicas de cada zona.

O latín impuxérase a linguas distintas e en épocas distintas. 
Isto significa que nunca se chegara a unha unidade total. Os po-
bos conquistados que adoptaron o latín, pronunciárono, sen dú-
bida ningunha, cos seus propios hábitos articulatorios, tal como 
facemos hoxe na Península cando os galegos ou os cataláns, por 
exemplo, nos expresamos en castelán, xa que o facemos cos no-

de que, coa chegada dos pobos xermánicos, non cambiaron 
moito as cousas nos primeiros tempos.

Os romanos tiveron moi en conta a situación administrativa pri-
mitiva e sempre que puideron deixaron inalteradas as estruturas 
territoriais prerromanas. Por iso dentro da división primitiva, na 
Hispania Citerior non eliminaron a unidade diferencial do pobo 
que protagonizara a cultura castrexa, que seguiu subsistindo du-
rante todo o imperio. Os romanos conseguiron facer unha “unión” 
de toda a Península, aínda que unha unión moi especial. Eles tiñan 
o poder, as lexións do exército, os impostos, o latín como lingua 
común: todo o que repercutía na dirección político-militar estaba 
nas súas mans. En cambio, deixábanlles liberdade ós pobos con-
quistados na cuestión das crenzas e particularidades específicas que 
non interferían na marcha dos asuntos do Estado. Por iso estes 
pobos conquistados tardaron en se integraren na nova cultura. Os 
castrexos occidentais non eliminaron as súas peculiaridades, por 
máis que, andando o tempo, abandonaron a súa propia lingua e 
adoptaron o latín. Foi a política de persuasión dos romanos o 
que os levou a este abandono: a medida que a xente indíxena ía 
adoptando o latín, gañaba en consideración social entre os de fala 
latina e mesmo podía chegar a ocupar cargos que antes só tiñan 
os conquistadores. Debido a isto, e tamén á creación de escolas e ó 
contacto dos indíxenas cos soldados romanos nas lexións, ó final 
as linguas prerromanas desapareceron, deixando a súa pegada na 
lingua invasora, posto que a pronunciarán coa súa propia fonética 
e contribuirán á súa fragmentación.

No ano 409 penetran na Península os suevos, os vándalos 
e os alanos e pouco despois chegan os visigodos. A historia 
destes catro pobos será moi diferente: os alanos desaparecen 
axiña e os vándalos pasan a África. En cambio, os visigodos foron 
ocupando a maior parte do territorio e só lles fixeron resistencia 
os suevos, que se estableceron nas terras da Gallaecia romana e 
fundaron un reino, con capital en Braga. Este reino defendérono 
contra os visigodos durante case dous séculos ata seren conquista-
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Douro e Miño serán ocupadas cen anos despois. Isto puido 
axudar un pouco a marca-la fronteira política no futuro, aínda 
que non a establecer unha fronteira lingüística, pois a estas terras 
reconquistadas do Miño ó Douro van facer asentamentos xentes 
procedentes da outra banda do Miño, da zona galega recuperada 
un século antes.

A comunidade diferencial de todo o Occidente nótase, por 
exemplo, na toponimia e na onomástica. A zona de concentra-
ción da toponimia xermánica está na Gallaecia primitiva, uns 
nomes desde a chegada dos xermanos, outros como resultado 
da concentración no norte dos hispanogodos que se opuxeron 
ós árabes e da repoboación dos territorios reconquistados nos 
primeiros séculos.

Nos primeiros tempos da Reconquista xa hai conciencia 
dunha unidade diferencial na nosa terra. Os nobres galegos 
pertencen ó reino de Asturias e despois ó de León, pero pouco 
dependen dos reis primitivos. Entre o reinado de Afonso I e o de 
Afonso II os nosos nobres son bastante independentes e inter-
veñen nas loitas dinásticas, sublevándose en moitas ocasións 
contra os soberanos alleos, como, por citar un caso, contra 
Froilán I (757-768). Teñen autonomía e poder abondo para 
poder actuar contra a política real, buscando sempre o máximo 
proveito persoal.

A importancia de Galicia aumenta a partir do descubrimento 
do sepulcro do apóstolo Santiago no ano 813. Este feito (inde-
pendentemente da dúbida non resolta de que se trate en verda-
de do corpo deste apóstolo) marcou a historia peninsular. Os reis 
Afonso II e Ramiro I favorecerán a Galicia incondicionalmente 
e concédenlle privilexios a Compostela. Con todo, Galicia non 
conseguiu acadar unha situación política de independencia total 
e duradeira. Illada no occidente, sen proxección cara ó interior, 
porque alí xa estaban León e Asturias, e tamén coutada cara ó sur 
do Miño, nun principio porque o Miño era fronteira contra os 
mouros e máis tarde pola formación do Condado Portucalense, 

sos hábitos articulatorios distintivos e non somos capaces de nos 
adaptar á fonética allea. Algo semellante, e con moita maior pro-
porción, debeu acontecer na Hispania primitiva. O Occidente 
tiña unhas características lingüísticas diferentes ás do centro, sur e 
oriente da Península. Coa fragmentación do imperio, estas dife-
renzas debéronse esaxerar cada vez máis, especialmente na época 
xermánica. Rompidas as comunicacións, sen a aprendizaxe do latín 
nas escolas, cada comunidade actúa por libre e fala de maneira dis-
tinta, polo que nas diversas zonas da Península se van intensifican-
do as diferenzas fronte a unha certa unidade anterior. Desta forma 
van xurdindo unha serie de variantes dialectais e no occidente da 
Península vaise conformando unha realidade lingüística diferen-
cial, común a todo o norte de Portugal e á parte máis occidental de 
León e Asturias, máis ou menos na zona da Gallaecia prerromana 
e con menor extensión cá ocupada pola Gallaecia romana. Esta 
unidade diferencial será, andando o tempo, o noso idioma, que, 
desde o punto de vista histórico, deberá chamarse galego.

A fragmentación lingüística peninsular terá un incremento 
decisivo desde a chegada dos árabes. Como xa dixen, os árabes 
penetran na Península no ano 711 e chegan a Galicia no 716. 
Dous anos despois comeza a Reconquista. Quere isto dicir que os 
árabes pouco tempo quedaron en Galicia e só deberon estar pre-
sentes nos centros de poboación máis importantes. A reconquista 
de Galicia está xa consumada no reinado de Afonso I (739-757), 
que establece definitivamente a fronteira contra os mouros no 
Miño. Afonso I fixo correrías pola zona de entre Douro e Miño 
e o mesmo fixeron os seus sucesores, especialmente Afonso II 
(791-842) e Ramiro II (842-850), pero estas terras estiveron 
moito tempo sen conquistar, como terras unhas veces recupe-
radas e outras perdidas, como terras de ninguén. A conquista 
definitiva da zona portuguesa de Entre-Douro-e-Miño farase 
con Afonso III (866-910), que ocupa Zamora e Braga. É dicir, a 
actual Galicia témola como fronteira política contra os mouros 
desde o reinado de Afonso I, mentres que as terras de entre 
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reino de Galicia, que chegaba ata o Mondego, seguiría avanzan-
do na reconquista cara ó sur e quedaría como unha unidade en 
tempos sucesivos. Pero xa sabemos que esta posibilidade que-
dou eliminada pola teimosía e intransixencia de Sancho II, que 
non consentiu que García fose rei de Galicia nin Afonso rei 
de León. E tampouco o consentiu máis tarde Afonso VI cando 
chegou ó poder despois do asasinato do rei de Castela en Za-
mora. Afonso VI pasa a ser rei de Castela-León e Galicia e mete 
no cárcere o noso rei. A nosa realidade diferencial volvía sufrir unha 
marcha atrás.

Curiosamente, este mesmo Afonso VI, que non lle permitiu a 
seu irmán García que continuase sendo rei de Galicia, foi o cau-
sante da definitiva separación política da Galicia de aquén e de 
alén Miño. Polo sur do Mondego sempre había problemas cos 
árabes e os nobres galegos seguían poñendo dificultades ó poder 
centralizado en Castela. Por iso Afonso VI envía no ano 1090 á súa 
filla dona Orraca, casada con Raimundo de Borgoña, como con-
des de Galicia, para que defendan a fronteira contra os mouros 
e pacifiquen o reino. Non contento con isto, e porque non conse-
gue os resultados esperados, en 1093 decide separa-lo noso reino, 
deixando a Orraca e Raimundo nunha Galicia reducida ás frontei-
ras actuais e creando co resto do territorio galego o Condado de 
Portugal para a outra súa filla, dona Tereixa, casada con Henrique 
de Borgoña, que era primo de Raimundo. Desta maneira, desde o 
ano 1093 establécese a fronteira política definitiva no Miño, esta 
vez non entre a comunidade cristiá e a musulmá, senón rom-
pendo en dúas partes unha comunidade que falaba a mesma 
lingua. Galicia, que desde a época prerromana tiña unha dobre 
vertente territorial, ás dúas bandas do Miño, queda cortada en 
dúas metades. Para o resto dos séculos e deica os nosos días.

A partir deste momento a historia política estará marcada des-
de posicionamentos diferentes. É certo que a comunicación entre 
o condado portugués e o galego non se rompe, pero faise desde 
unha competencia e mesmo a través de loitas. Os nobres gale-

como veremos, Galicia quedará pechada na xeografia actual e 
poucas veces adquirirá entidade rexia.

Houbo tentativas importantes, e todas acabaron nun fracaso 
total. Dentro delas, o século X merece unha atención especial. 
É unha época de grandes revoltas na nobreza con intentos su-
cesivos de implantación dun reino independente. Así, nos últimos 
anos do reinado de Afonso III, o seu fillo Ordoño foi nomeado 
rei de Galicia e continuou sendo á morte do pai no ano 910, 
cando queda dividido o territorio entre os tres fillos, posto que 
lle queda Asturias a Froilán II, León a don García e Galicia a don 
Ordoño. O que pasa é que morre don García e Ordoño II pasa a 
ser tamén rei de León, co que lle deixa de interesar Galicia e es-
tablece a capital na cidade de León. A tentativa continúa despois 
da morte de Ordoño e dos seus irmáns, cando o seu fillo Sancho 
Ordóñez consegue ser rei durante uns poucos anos.

Os séculos XI e XII son decisivos e neles asistimos a dúas 
concepcións distintas da territorialidade e ó establecemento da 
configuración histórico-política definitiva. No século XI, despois 
da desaparición de Almanzor, época na que segue a florecer Com-
postela e se remodela o “camiño de Santiago”, coas iniciativas de 
Sancho III de Navarra, púidose chegar á unión de todo o occi-
dente e á creación dun reino de Galicia duradeiro no tempo con 
proxección cara ó sur. Refírome á repartición do reino feita por 
Fernando I (1035-1065), quen, seguindo o exemplo de seu pai, o 
citado Sancho III de Navarra, divide o reino entre os seus fillos, 
deixándolle a Sancho II (1065-1072), o primoxénito, Castela, 
que era o reino que el herdara de seu pai, e facendo co resto do 
seu territorio (que pasara ás súas mans por dereito de consorte á 
morte de Vermudo III de León e Galicia en 1037) unha división 
entre León, que lle deixa a Afonso VI (1065-1109), e Galicia, 
que lle queda a García I (1065-1071).

García I pasa a ser rei da Galicia primitiva, é dicir, de todo o 
territorio galego actual e de toda a zona reconquistada ó sur do 
Miño ata aquel momento. Se as circunstancias fosen favorables, este 
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súa viúva dona Tereixa tivo relacións co nobre galego Fernán 
Pérez de Andrade, xefe militar de Galicia, que era fillo do conde 
de Traba que criara a Afonso VII. Ó mesmo tempo, seu irmán 
Vermudo casou con Orraca, filla de Tereixa e Henrique. Nótase 
a influencia de Galicia en Portugal, nunha época en que Braga 
e Compostela loitan por seren igrexas metropolitanas. A in-
fluencia dos nobres galegos na terra veciña e a preponderancia 
que vai collendo a capital galega non lles gusta ós nobres por-
tugueses, que se unen co arcebispo de Braga ó redor do conde 
don Afonso Henríquez, fillo dos condes Henrique de Borgoña 
e Tereixa. Afonso Henríquez consegue vencer a súa nai e a Fer-
nán Pérez de Traba en 1128 e pouco despois (1131) a Vermudo. 
Desta maneira afiánzase no Condado de Portugal. Trala batalla 
de Ourique (1139), proclámase rei de Portugal en 1143, co con-
sentimento do seu curmán, o emperador Afonso VII. O novo rei 
conquista Lisboa en 1147 e traslada a capital a esta cidade.

Temos, polo tanto, a separación política entre Galicia e Por-
tugal a finais do século XI e a creación do reino de Portugal na 
primeira metade do século seguinte. Unha comunidade lingüís-
tica, xeográfica e cultural secular queda cortada politicamente 
nunha época primitiva e, como consecuencia disto, empezarán 
as diferenzas, sobre todo desde o traslado da capital a Lisboa, 
que se distanciará mesmo do norte de Portugal. Lingüisticamente 
non se rompe a unidade Galicia-norte de Portugal, pero si se fai 
unha separación maior no Miño e tamén entre a zona de entre 
Douro e Miño e o centro-sur do país veciño.

Ó se fragmenta-lo latín, como dixen, no occidente fórmase 
o galego, que ocupa todo o territorio comprendido desde o Douro 
ata a costa cantábrica. Cando se divide Galicia en dúas metades 
politicamente, a lingua continúa sendo a mesma, é dicir, o galego; 
pero cada vez máis, a partir do século XII, a política portuguesa 
vaise trasladando cara ó sur. A capital (Lisboa) e a outra grande 
entidade cultural (Coímbra) coinciden no centro-sur e pouco a 
pouco o novo reino vai impondo tamén a súa propia maneira de 

gos e os agora chamados portugueses están emparentados e 
resulta normal que haxa relacións estreitas entre eles, o que pasa 
é que a separación política leva a que se produzan constantes in-
terferencias entre as dúas bandas do Miño, e non sempre triunfa 
a harmonía.

Galicia goza dun grande esplendor e mesmo consegue unha 
grande autonomía. Sabemos que Afonso VI favoreceu claramen-
te a Toledo como igrexa primada e que se lle concedeu a Braga 
o título de igrexa metropolitana. Isto non foi obstáculo insalvable 
e os galegos non se deron por vencidos. A condesa dona Orraca 
intervén activamente nos feitos de Santiago e o arcebispo Die-
go Xelmírez consegue grandes prerrogativas para a súa igrexa, 
aproveitando que o papa Calixto II era parente do conde don Rai-
mundo. Estamos ante un “renacemento” cultural, non político, pois 
Castela volve interferir nos acontecementos. Dona Orraca pasa 
a ser raíña de Castela ó morrer seu pai (1109) e xa se traslada a 
Toledo para defender outros intereses, esquecéndose de Galicia. 
Pouco importaría que o seu fillo Afonso se criase co conde de 
Traba na nosa terra e fose nomeado rei de Galicia, porque 
decontado sucede a súa nai en Castela e pasará a se-lo emperador 
Afonso VII (1126-1157). O emperador desde Toledo xa non 
terá ollos para Galicia.

Cambia un pouco a situación cando se volve unha vez más á 
división do reino, pois os reis de León Fernando II (1157-1188) 
e Afonso IX (1188-1230) concédenlle moitos dons a Santiago e ó 
mesmo tempo conséguese do papa Alexandre II o privilexio do 
xubileu. Estamos na época esplendorosa de Compostela, unha 
mostra da importancia que podería ter conseguido a nosa cul-
tura de se seguiren dando as condicións idóneas. Non se deron. 
Desapareceron outra vez os reis de León e Galicia continuará a 
súa historia coma un reino sen rei, sometida máis ou menos ós 
reis de Castela. 

Pola contra, no Condado de Portugal a historia tomou cami-
ños totalmente diferentes. Ó morrer don Henrique de Borgoña, a 
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facían máis: desde Fernando III e Afonso X, empezaron a mandar 
xentes de Castela para ocuparen cargos claves na política e na 
administración de Galicia e tamén comezan a chegar á nosa te-
rra bispos foráneos. Así, Fernando III pon un Adiantado Maior, 
Afonso X nomea arcebispo de Santiago o abade de Valladolid e 
pon un representante xudicial no goberno de Compostela. No sé-
culo XIV, nas loitas fratricidas pola coroa de Castela (1366-1369), 
os nobres galegos que defenden o rei lexítimo son eliminados e 
Henrique II introduce nobreza estraña en Galicia.

Así foron coninuando as cousas. Desde o século XIII ó XV 
(neste xa de maneira definitiva) xentes de Castela ou León van 
penetrando en Galicia para teren nas súas mans os postos máis 
importantes. Estas xentes que veñen co poder non teñen a ne-
cesidade de aprenderen a lingua do pobo “sometido”, eles veñen 
coa súa propia lingua, que é o castelán, e van impondo esta lingua 
como lingua de cultura, da administración, da xustiza ou de certos 
estamentos da Igrexa. É o comezo do proceso de castelaniza-
ción: o galego resiste, hai nobres que o potencian, como o conde 
de Andrade, os escribas e notarios galegos usan a nosa lingua ó 
longo da Idade Media, pero pouco a pouco vai habendo persoas 
que utilizan o castelán, porque é a lingua coa que chegan desde 
Castela a Galicia. Desta maneira, como estas persoas son as que 
teñen nas súas mans os postos de privilexio e traen todo o seu 
“séquito” de Castela, o castelán vai pasando cada vez máis a ser 
lingua usual dos que teñen o poder en Galicia.

A consecuencia de todo isto é que xa ó final da Idade Media 
nos atopamos cun tremendo paradoxo: en Galicia a maior parte 
da poboación fala galego e só unha pequenísima parte dos habi-
tantes se expresa en castelán, pero estes castelán-falantes son os 
que detectan o poder e impoñen esta lingua na escrita. O galego 
pasa a ser lingua falada, a lingua da xente de inferior condición; para 
a expresión escrita só será factible o castelán. O golpe definitivo dé-
rono os chamados Reis Católicos trala loita pola coroa entre Isabel 
e Xoana. Como os nobres galegos apoiaron a Xoana, Isabel, a cha-

se expresar: a lingua de Portugal pasará a chamarse portugués, non 
galego. Os portugueses, polo feito de constituíren un reino, de 
teren un rei e unha corte, poden cada vez máis adquirir conciencia 
lingüística diferencial. Os reis protexen a lingua e pasiño a pasiño 
esta lingua (xa considerada portugués) vaise pulindo e adquirindo 
gran nivel cultural.

En Galicia pasa todo o contrario. Hai un reino sen rei, non hai 
unha corte que potencie a lingua. Na época de grande esplendor 
de Compostela, no século XII, a literatura facíase en latín e, cando 
aflora a literatura en lingua romance no século XIII, Galicia xa 
está sometida ó reino de Castela. Tivo a sorte de que a poesía 
trobadoresca adquirise unha grande importancia desde moi cedo 
e continuase nunha época en que a lingua aínda era bastante igual 
ás dúas bandas do Miño e de que mesmo trobadores estranxeiros, 
como o propio rei de Castela Afonso X, se servisen da lingua ga-
lega para a súa produción poética. Era un comezo prometedor e 
excepcional, que puña os alicerces para un desenvolvemento da 
lingua romance, pero foi unha grande ocasión perdida debido 
a que a situación política non axudou. Necesitábase unha corte na 
que se collese unha verdadeira conciencia nacional e se potencia-
se a propia lingua, con creacións propias e numerosas traducións. 
Ó non se dispor deste elemento esencial, a conciencia diferencial 
sempre se viu refreada.

Malia estas pexas, a lingua escrita tratou de se abrir camiño e 
traducíronse libros ó galego, e mesmo libros fundamentais, como 
son a tradución da Crónica xeral e da Crónica de Castela ou da Cró-
nica troiana, así como unha parte da Xeral estoria, das Partidas ou 
a tradución dos Miragres de Santiago, entre outras. Tamén a maior 
parte da documentación medieval dos mosteiros, concellos, etc., 
está en galego. Durante séculos o galego resistiu como lingua es-
crita xurídico-administrativa, aínda que con pouco cultivo li-
terario. Lamentablemente, sempre coa presenza do castelán ó 
lado. Cando os reis de Castela enviaban documentos a Galicia, 
mandábanos en castelán. E non só facían isto os reis de Castela, 
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mada “Católica”, vingouse, eliminando os seus inimigos ou leván-
doos para Castela. Todo o que fan os Reis Católicos é favorece-la 
implantación do estado centralizado e elimina-las prerrogativas 
das comunidades históricas. Isto repercute tamén na lingua escrita, 
pois mesmo os notarios galegos irán abandonando o uso escrito 
do galego e pásanse á lingua que deben dominar para que lles 
concedan o título.

Toda a Idade Media é un preludio do que aconteceu despois 
coa nosa terra. Nos primeiros tempos confórmase o idioma, que 
nun principio é a lingua de tódolos galegos. Chégase á creación 
dun reino e adquírese conciencia dunha realidade diferencial: ser 
galegos oponse claramente a ser leoneses, casteláns ou (máis 
tarde) portugueses. Ser galego e falar galego van unidos, pero xa 
coa primeira interferencia desde o século XIII. Hai momentos 
nos que se loita contra esta interferencia. Hai épocas de revoltas, 
como no século XV, cando os Irmandiños se enfrontan á no-
breza. Hai cambios nas estruturas sociais que levan á chegada da 
burguesía. Pero non hai un triunfo da nosa lingua nas esferas cul-
turais. Desde o século XVI o galego queda como a lingua maio-
ritaria dos habitantes da nosa terra, coutado por unha minoría 
que ten o poder e as chaves da cultura en castelán. Por desgraza, 
esta prostración chega ós nosos días e as forzas vivas do poder 
seguen moi ben instaladas na lingua allea en prexuízo da nosa z

Publicado en I Congreso da lingua e a cultura galegas en As-
turias, León e Zamora, Vigo, Clube Cultural Adiante, 1992, pp. 
29-35.

 

Lembranza do mestre

Era eu aínda un rapaz cando oín por primeira vez 
o nome de Otero Pedrayo, pero tiveron que pasar 
anos ata saber realmente quen era este home e o que 

significaba para a cultura galega. A min xa me gustaba a 
Literatura no bacharelato, mais descoñecía a Literatura da 
nosa terra. Lera os Cantares gallegos de Rosalía e Aires da miña 
terra de Curros. Fóra destas obras só me eran coñecidas algunhas 
pezas de teatro popular, que tiñamos representado máis dunha 
vez por terras da Maía. Pouca cousa. Eran tempos cativos e nin-
gún profesor do instituto se preocupaba por nos facer coñece-la 
literatura galega.

As cousas cambiaron cando cheguei á Universidade no 
ano 1955, porque desde os primeiros días descubrín un novo 
mundo. Alí me atopei con xente que estaba chamada a ser 
algo na cultura galega, como Méndez Ferrín, Franco Gran-
de, Gonzalo R. Mourullo, López Nogueira, X. M. Beiras 
ou Ramón Lugrís. Naquel momento tamén chegaba Alonso 
Montero como catedrático da Escola Normal. Ó mesmo 
tempo coñecín a outros representantes consagrados da 
cultura galega, como Ramón Piñeiro, a quen lle podiamos 
ir contar a tódalas horas as nosas inquietudes, García-Sabell, 
Bouza Brey, o pintor Maside ou o mestre Otero Pedrayo.

Lémbrome aínda da primeira chegada á clase, todos ollán-
donos desconfiados para coñecernos. O mestre falounos, pero 
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de que estaba dotado. Oíndoo, aproveitabamos para formar 
proxectos, intercambiabamos ideas e gustos, iamos descubrindo 
autores que nos interesaban a todos.

Despois dos primeiros anos de estudo en Santiago, viñeron 
para min novos panoramas. Metinme cada vez máis no mundo 
da filoloxía e da lingüística, collín a teima de estuda-la fala viva 
e case acabei por mata-la miña condición de escritor. Viñeron 
as cartas, longas, as palabras de ánimo nos momentos difíciles, 
viñeron as visitas ó mestre cando volvía de Madrid ou de Co-
lonia. E tamén chegou unha segunda e unha terceira lectura 
das súas obras, que sempre me pareceron admirables.

Otero Pedrayo foi un escritor de grandes recursos idiomáti-
cos. Repasando os seus libros vese o dominio da lingua, como as 
palabras agroman ininterrompidamente, sen pausa: un mundo 
fascinante de imaxes, de comezo a fin. Cando un colle Arredor 
de si ou Os camiños da vida ou Por os vieiros de saudade, etc., 
parécelle estar oíndo falar en persoa o mestre, xorde a evocación 
das súas longas paroladas, fose na clase, no café, na rúa, no res-
taurante ou mesmo no sanatorio cando estaba enfermo. Sempre 
é a mesma imaxe. Como neste momento para min. A imaxe de 
Otero Pedrayo téñoa sempre en min, lévoa comigo, faime lem-
brar sempre a miña mocidade en Compostela, cando as forzas 
xuvenís nos facían descubrir vieiros novos, cheos de ilusión, can-
do soñabamos cunha Galicia diferente, nosa, e todos estabamos 
unidos pola defensa dos mesmos ideais, xirando sempre arredor 
da nosa lingua z

Publicado en Dorna. Expresión poética galega 4, Santiago de 
Compostela, Universidade, maio de 1982, pp. 9-10.

Na seguinte páxina, Ramón Lorenzo coa súa filla Amaya, 
contra 1978

dunha maneira diferente á que nós coidabamos. Non foi aquela 
unha clase de recoñecemento. Desde o primeiro momento 
tratounos coma a vellos coñecidos. Era coma se volvésemos 
ás clases despois duns días de vacacións. Foi esta a sensación 
que experimentei, unha sensación nova, moi diferente ás que 
experimentabamos noutras clases.

Otero Pedrayo, máis ca profesor de Xeografía, que non o era, foi 
o noso mestre na fala, o noso mentor literario, a nosa guía. Na súa 
aula oïamos falar de todo: xeografía, historia, literatura, filoso-
fía, arte... Todo estaba alí nun equilibrio admirable. Non lle facía falta 
prepara-los temas. Así, a súa exposición resultaba máis interesan-
te, mergullado nunha enxurrada de vivencias persoais, que nunca 
tiñan remate. Alí nas súas clases podiamos pasar horas e horas 
de achegamento a un mundo descoñecido, con don Ramón, un 
compañeiro máis, que nos dirixía e nos daba folgos. Era o amigo 
máis vello, sempre con espírito xuvenil, que gozaba falando de 
tódalas cousas. Alí naquela vella aula da Universidade, cun mapa 
de Galicia presidíndonos e ó seu carón aqueles fermosos versos de 
Cabanillas:

¡Galicia! Nai e Señora,
sempre garimosa e forte;
preto e lonxe; onte, agora,
mañán... na vida e na morte!

Axiña entrei a formar parte do grupo que se reunía con el 
no Café Español da Rúa do Vilar. Tódolos días, despois de 
xantar, tiñámo-lo encontro con Otero Pedrayo para falarmos 
de moitas cousas, para que el puidese botar un discurso diario 
sobre os temas máis heteroxéneos, sen cansar, sempre infatiga-
ble, enfeitizándonos cos seus coñecementos de tódalas materias 
que nos interesaban. El falaba sempre, porque para nós o maior 
pracer era escoitalo e coñece-las súas ideas, o seu saber inesgo-
table. A súa memoria prodixiosa ía sempre unida a esa facundia 
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Manolo, Ramón e Pepe coa nai, Dalmira Vázquez Mareque, 1938

O tío Donato, o pai con Ramón no colo e o seu 
irmán Pepe, 1937
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Na casa de Eirapedriña, San Pedro de Bugallido, 1955. De pé: 
na fila superior, Ramón, Tencha, Pepe, Manolo e Lucho; na fila 
inferior: Manola, o pai, Pili, a tía Dolores, a nai e Fina

Moncho e Manolo na escola de Bugallido, no curso 1943-1944
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 Manolo Ferreiro, Pepe, Manuel García, 
Ramón, o seu tío Donato e José Padilla 

Maquieira, na Alameda cando eran 
compañeiros no Instituto Xelmírez de 

Santiago de Compostela, 1953

Proba de acceso á universidade
(actualmente a selectividade)

Tarxeta de persoal docente 
da Universidade de Madrid
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Facendo o papel de Lelo na obra O fidalgo, de X. San Luís Romero, peza montada por un grupo de teatro de Bugallido, no salón 
parroquial, 1952
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Recibindo o terceiro premio de poesía nas Festas Minervais de 1956
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Festas Minervais de 1956 no Hostal dos Reis Católicos, con Xosé Filgueira Valverde como 
mantedor. Na fotografía, Gonzalo R. Mourullo, Ánxel Blanco Losada, Xosé Filgueira Valverde, 
Bugallo Paz, Xaquín Villar Calvo, Xosé M. López Nogueira, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, 
X. L. Franco Grande, Ramón de Dolarea e Calvar, X. L. Mendez Ferrín, Ana Mari Charro (raíña 
das festas), Ramón Lorenzo e Katy Ribas, filla de I. Ribas Marqués, catedrático de Química
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Programa da conferencia “A poesía de Curros”, impartida no Círculo Mercantil
de Santiago o 12 de marzo de 1956

Menú da cea homenaxe ofrecida a Otero Pedrayo 
o 11 de abril de 1956, coa lista dos participantes
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Otero Pedrayo como mantedor das Festas Minervais de 1958,
na que Ramón Lorenzo obtivo o terceiro premio
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Magosto no río Manzanares (Madrid). X. L. Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Ramón Lorenzo,
César Arias e Bautista Álvarez (de pé), 1959

1959
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Homenaxe a Ramón Cabanillas no Centro Galego de Madrid, 1959. Sentados: Xosé Fernández Ferreiro, Reimundo 
Patiño, César Arias, Ramón Lorenzo, Ben-Cho-Shey e Herminio Barreiro. De pé: X. L. Méndez Ferrín, Bernardino 
Graña, Bautista Álvarez e Alexandre Cribeiro

RAMON LORENZO.indd   39 06/06/11   10:14





En 1968 casa con Ursula Heinze

Separata de Cuadernos de Estudios Gallegos 
XVII, 1962
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En Fisterra con Elena Alvar (esposa de Manuel Alvar) e Ursula, 1972
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Con Dámaso Alonso e a súa esposa Eulalia Galvarriato, en Carnota, 1973

Con Hans-Gerd Tuchel, profesor da Universidade de Colonia, 1967

Retrato de Xulio Maside, 1973
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Con Constantino García en Roxos, 1974

Nos anos 1975 e 1977 publica os dous volumes de La traducción gallega de la 
‘Crónica general’ y de la ‘Crónica de Castilla’

Retrato de Luís Seoane para a sección “Figuraciós” de 
La Voz de Galicia, 29-IV-1973
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O 21 de abril de 1974 nace Amaya en Valladolid, onde exerceu como 
catedrático de Filoloxía Románica entre 1973 e 1977
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Xosé María de Frutos, secretario xeral da USC e Ramón Lorenzo, con Joseph M. Piel no día do seu doutoramento 
como Honoris Causa. Paraninfo da Universidade, xaneiro de 1980
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Con Rafael Lapesa e Pilar Lago no mar de Arousa, xuño de 1980
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Trasalba, 1982
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No Coloquio de Tréveris con Filgueira Valverde, Joseph M. Piel, 
Constantino García, Johannes Hubschmid, Hans-Josef Niederehe 
(detrás de Hubschmid), Luciana Stegagno Picchio e outros, 
novembro de 1980
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Co reitor Xosé María Suárez Núñez na súa toma 
de posesión como catedrático de Lingüística e 
Literatura Galega, 1981 
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Xesús Alonso Montero, Carlos Casares, Alfredo Conde, Domingo García-Sabell, Luís G. Tosar, 
Ramón Lorenzo e Ramón Piñeiro nunha Festa Literaria en Trasalba, 1981
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En 1982

RAMON LORENZO.indd   51 06/06/11   10:14





En Roxos con David Mackenzie, 1982
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Con Dieter Kremer e Hans-Josef Niederehe en Santiago de Compostela, 1982

Na celebración dos 25 anos de Brais Pinto. Círculo das Artes, Lugo, 1983. 
De esquerda a dereita: Reimundo Patiño, Bernardino Graña, Bautista Álvarez, 
Herminio Barreiro, Xosé Fernández Ferreiro (detrás), Uxío Novoneyra, César 
Arias, X. A. Cribeiro, Luís González Blasco Foz, Benxamín Casal, X. L. Méndez 
Ferrín e Ramón Lorenzo (diante)

RAMON LORENZO.indd   53 06/06/11   10:14





Con Ursula, no domicilio de Roxos, febreiro de 1983

Na Casa Museo de Rosalía. De esquerda a dereita: Ramiro Fonte, Xesús Rábade Paredes, Eusebio 
Lorenzo Baleirón, Ramón Lorenzo, Ánxeles Penas, Antón Avilés de Taramancos, David Pérez, Helena 
Villar e Ana Romaní
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Intervención no Congreso Rosalía, acompañado de Ricardo Carballo 
Calero, David Mackenzie e Anxo Tarrío, 1985

Pola edición da Crónica 
troiana, publicada en 
1985, obtivo o premio 
Losada Diéguez e o 
Premio da Crítica

Así viu o debuxante Siro a Jose Luís Pensado, Domingo García-
-Sabell, Ramón Lorenzo e Constantino García, na presentación 
da edición da Crónica troiana
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Coloquio de Lexicografía Galega, Instituto da Lingua Galega (de dereita a esquerda): Michael Metzeltin, Dieter Kremer (oculto tras 
R. Lorenzo), Ramón Lorenzo, Constantino García, Manuel Moreira, Guillermo Rojo, Paz Lamela, J. L. Pensado, David Mackenzie, 
Manlio Cortelazzo, A. Santamarina, Ivo Castro, Mário Vilela, Kurt Baldinger, Max Pfister, Hans-Josef Niederehe e Manuel Seco, 1986
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Impartindo unha clase, 1986
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Con Luís Mariño e X. L. Méndez Ferrín, no hotel Bahía de Vigo, na concesión do Premio Merlín a Ursula Heinze, 1986
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Con Ursula no Nadal de 1988

A pequena Amaya realizou esta crónica dunha intervención do seu pai en 1988

En 1988 edita na revista 
Verba as actas do Coloquio 
de Lexicografía celebrado no 
Instituto da Lingua Galega 
en 1986. En 1990 asumirá a 
dirección da revista
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Xosé Filgueira Valverde, Eduardo Sánchez Millares, Agustín Sixto Seco, Ramón Lorenzo e Carlos Baliñas 
na Casa-Museo de Rosalía, 1989
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Giuseppe Tavani, Doutor Honoris Causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1991
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Con Antoni Maria Badia i Margarit e Luís Filipe Lindley Cintra na Universidade 
de Lisboa, 1991

No ano 1995 asume a dirección da 
revista Dorna
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Con Ivo Castro en Évora, xullo de 1996

Entre os anos 1992 e 1997 edita os 
oitos volumes das Actas do XIX Congreso 

Internacional de Lingüística e Filoloxía 
Románica, que se celebrou en Santiago de 

Compostela, 1989
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Con Isaac Díaz Pardo en Tréveris, maio de 1997

Takekazu Asaka, en primeiro plano, e Ramón Lorenzo, en Tokio, 1997
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Acto de presentación dos volumes Homenaxe a Ramón Lorenzo. Emilio Montero 
Cartelle, Alfonso Zulueta, Celso Currás, Darío Villanueva, Ramón Lorenzo, Blanca Ana 
Roig Rechou e Dieter Kremer, Compostela, 1998 
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Ramón Lorenzo leu o discurso de ingreso na Real Academia Galega o día 7 de maio 
de 1999. A resposta correspondeulle a Constantino García
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Membros de Brais Pinto no Hostal dos Reis Católicos. De esquerda a dereita: Bautista Álvarez, Xosé Fernández 
Ferreiro, César Arias, Ramón Lorenzo, Benardino Graña, Herminio Barreiro e X. L. Méndez Ferrín, 1998. 
Fotografía de Andrés Panaro 
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Recibindo o Premio Antonio López Ferreiro de Investigación Humanística, 
2004

En 2004 prepara a edición de Miragres 
de Santiago, con tradución ao castelán e 
versión en galego moderno
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pe de foto



Co reitor da Universidade de Santiago, Senén Barro, 2005

En 2005 publicouse o libro 
homenaxe As tebras alumeadas 
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Xesús Alonso Montero, Antón Santamarina, Ramón Lorenzo e Andrés Torres Queiruga no Museo Carlos Maside 
o Día das Letras Galegas, 2006
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No Courel. Día das Letras Galegas 2007 dedicado a María 
Mariño. Xosé Neira Vilas, Víctor F. Freixanes, Francisco 
Fernández Rei, Ramón Lorenzo, Francisco X. Río Barxa e Xesús 
Ferro Ruibal

Con Ramón Villares e Carlos Antonio Fernández Castro, alcalde
de Ames, na homenaxe que lle fixo o Concello de Ames, 2008
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Galego Egrexio dos Premios da Crítica Galicia, 2009. 
Na foto, de pé: Gonzalo Navaza, Ernesto González Seoane, Malores Villanueva, Anabel Boullón, Charo Álvarez, Ramón 
Lorenzo, Marta Gómez, Francisco Fernández Rei e Antón Santamarina. Anicados: Quique Monteagudo, Loli Vilavedra, 
Manuel González e X. L. Regueira
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Co seu neto Fabián e a súa filla
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Con Francisco Fernández del Riego na súa casa de Vigo, 2009
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Celebración do Ano Cabanillas en Cambados. Rosario Álvarez, Ramón Villares, Euloxio Ruibal, Xosé Neiras Vilas, Francisco 
X. Río Barxa, Xosé L. Axeitos, Ramón Lorenzo e Antón Santamarina, 2009
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Na rúa Tabernas da Coruña, diante da Real Academia Galega, con Rosario Álvarez, Margarita Ledo e Antón Santamarina,
xaneiro de 2010
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Ingreso na Real Academia Galega de Bernardino Graña. Ramón Lorenzo leu o discurso de resposta, 2010
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pe de foto



Con David Mackenzie e Dieter Kremer, Compostela, 2010

Recibindo o premio Lois Peña Novo de mans de Salustiano Mato, actual 
reitor da Universidade de Vigo, 2010
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tiñan moitos dos seus alumnos era a dun profesor terriblemente 
serio e distante; sobre todo a impresión inicial. E aínda así, aí 
está esa longa restra de teses de licenciatura e de doutoramento 
dirixidas por el. Pero claro, iso non ten mérito ningún porque o máis 
probable é que se deba soamente ó extraordinario atractivo da 
gramática histórica, á fascinación que inevitablemente provoca 
o léxico antigo ou ó abraiante enguedello de como facer lexibles 
para o lector moderno os enigmáticos trazos dos alfabetos me-
dievais.

Eu, a verdade, non recordo unha chamada vocacional que nos 
levase a min e mais a Fernando Tato (por citar un caso que 
coñezo de preto) a introducirnos no mundo medieval. A nosa 
primeira experiencia na investigación situáranos nos eidos da 
linguaxe administrativa, e quizais foi ó descubrirmos as súas 
raíces nos antigos documentos notariais como chegamos a to-
mar consciencia da necesidade de exhumalos, e de facelo comme 
il faut, seguindo o labor encetado con tanto rigor polo mestre. 
Desde logo, a nosa intención era firme. E sempre atopamos a 
súa guía, mesmo en momentos adversos. Non podo evitar un 
recordo persoal acerca disto. Pouco antes de rematar eu a tese, 
don Ramón sufriu unha grave doenza de corazón; convalecente, 
recibíame na súa casa de Roxos, onde lía e corrixía os meus textos 
como se as circunstancias fosen normais. A súa casa de Roxos, 
sempre aberta para atender dúbidas ou para as consultas da súa 
inesgotable biblioteca.

Don Ramón, a fe, é dos bos e xenerosos. A súa xenerosidade 
tamén a mostrou na organización dun volume dedicado a un 
seu discípulo, Fernando Tato. Enténdese que o discípulo enxalza 
e mostra o seu respecto ao mestre. Aquí —o mundo ó revés— é 
o mestre sempre ocupado quen fai un alto no seu labor en lem-
branza do discípulo. O tempo invístese en afecto e xenerosidade, 
outra vez máis. 

Hai algúns anos que somos veciños de despacho no Insti-
tuto da Lingua Galega. El segue a debullar nos textos medievais, 

O que é e o que non é

Ana	Isabel	Boullón	Agrelo

Pode parecer pretensioso este título, ben sei. Pero non o 
quere ser. O que pretendo é bosquexar nuns poucos tra-
zos o que significa para min unha persoa próxima desde 

hai xa moitos anos, Ramón Lorenzo, de quen penso que existe 
unha imaxe pública ben distinta de como é en realidade. Serán 
estas liñas unha mestura de recoñecemento científico e persoal, 
porque a estas alturas de todo hai. De maneira que falarei do 
que eu creo que el é e do que me parece que non é.

Don Ramón é un sabio, outro dos grandes don Ramón que 
nos deparou a historia do país. Iso sábeo todo aquel que se ache-
gou á lingua medieval: é a maior autoridade mundial do galego 
dese período, sen esaxeracións. Don Ramón é un traballador in-
fatigable: só así foi capaz de dar a lume eses monumentos que 
son a nosa tradución galega da Crónica xeral e da Crónica de Cas-
tela co seu Glosario, volume este que, máis alá do seu modesto 
título, constitúe o primeiro dicionario histórico do noso idioma 
(asombra pensar no que se pode chegar a facer con fichas e con 
caixas de zapatos, cando hoxe en día abonda cun click para ob-
termos unha concordancia). E, por suposto, podemos citar moi-
tas máis cousas: a cronoloxía do léxico, as edicións da Crónica 
Troiana, dos Miragres de Santiago… 

Don Ramón non é un rosmón, aínda que ás veces poida pa-
recelo; é máis ben un tímido tremendo, con sentido de humor, si, 
que non todo o mundo comprende. Don Ramón fixo discípulos 
malgre lui: el non é o tipo de profesor que reparte sorrisos e pal-
madiñas no lombo, pero cando chega o momento é das persoas 
coas que se pode contar para todo. Diría que a impresión que 
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agora nos documentos notariais: Montederramo e Oia. Uns textos 
humildes en aparencia, aínda que igualmente importantes para a 
nosa historia lingüística. Para min é un privilexio, desde o punto 
de vista científico, ter tan preto a posibilidade de consultarlle mil 
cuestións de gramática histórica, literatura medieval, cuestións de 
crítica textual, paleografía… E é tamén moi gratificante contar coa 
presenza sempre agarimosa do mestre, do amigo z

A fascinación das palabras
Xosé	Fernández	Ferreiro

Para Ramón Lorenzo, Ramón Otero Pedrayo foi, desde 
que o coñeceu en Santiago de Compostela, un dos seus 
grandes mestres. Outro: Dámaso Alonso. Otero descu-

briulle a verdadeira alma de Galicia e o engado da súa lingua. 
Dámaso Alonso, en Madrid, o segredo e a fascinación das pa-
labras. O primeiro converteuno en poeta, o segundo en filólogo. 
Di Ferrín: “Eu estou certo de que nos estratos máis fondos da 
conciencia de Ramón Lorenzo, a palabra de don Ramón Ote-
ro Pedrayo segue viva”. Tamén di que é “o primeiro coñecedor 
científico da lingua galega e da súa historia”. Neste eido acadou 
un gran prestixio. A súa monumental tese de doutoramento La 
traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla, 
dirixida por Dámaso Alonso, é, como dixo Constantino García, 
“unha auténtica historia das nosas palabras”, “unha obra mes-
tra no mundo do léxico”. Con todo, ten confesado que o seu 
soño nos primeiros tempos era a literatura e a ela se dedicou 
escribindo poemas e narracións. A primeira chamada foi a da 

poesía, resultando galardoado varias veces nas Festas Minervais 
compostelás. O seu libro de relatos Esa loita, inédito, acadou o 
premio Castelao do Centro Galego de Buenos Aires en 1956. 
En 1959 publicou na colección Brais Pinto O que se foi perdendo, 
o seu único título de poemas editado ata hoxe. Así pois, pare-
cía destinado á creación. Pero optou finalmente pola Filoloxía, 
“porque me vin con aptitudes para o estudo da lingua e considerei 
que tiña que botar unha man nun momento en que non había 
estudos de Filoloxía en Santiago e no que escaseaban os traballos 
científicos sobre o galego”, ten dito. E entrou de cheo no estudo 
do noso idioma —tamén se converteu no seu valedor—, que xa 
nunca abandonaría. “Eu sempre defendín o galego como lingua 
independente e non como comparsa de ningunha outra, por moi 
semellante que sexa á nosa”, escribiu. “Se me interesa o galego 
é como lingua propia, coma lingua que non necesita da tute-
la de ningunha outra lingua irmá. Por iso concordei decontado 
coa normativa lingüística que trataba de achegar a escrita o máis 
posible á lingua falada, porque esa lingua falada, tirados tódolos 
castelanismos que se lle foron pegando, é a que nos fai ser in-
dependentes”. ¿Perdemos un gran poeta? Non o sabemos. Só 
sabemos que Ramón Lorenzo nunca deixou de escribir poesía. 
E penso que debía ser coñecida z 

RAMON LORENZO.indd   83 06/06/11   10:14





organización do congreso de romanística celebrado en Compos-
tela no ano 1989. Neste evento, a conferencia inaugural versou 
sobre a posición do galego na romanística e houbo unha ampla 
sección dedicada exclusivamente á lingua galega, que foi idioma 
instrumental, a carón do francés, das circulares e das activida-
des culturais da semana do evento. Esa mesma defensa é o que 
leva a embarcarse onde nota paixón e ilusión a prol do idioma 
e de Galicia, como fai desde 2011 na sociación sociocultural e de 
intervención política Redes Escarlata e desde hai dous anos na 
plataforma plural e apartidaria ProLingua, da que sempre leva 
con orgullo o pin.

Foi poeta desde mozo, poeta da tebra galardoado nas Fes-
tas Minervais e recentemente poeta da antoloxía Xuro que nunca 
volverei pasar fame. Poesía escarlata. Moitos descoñecen esta faceta 
súa, porque nunca se gaba dela. Foi o amor pola poesía o que o le-
vou en 1982 a apoiar desde a cátedra de Filoloxía Galega da USC 
a revista Dorna que, en principio, coordinaba Luis González Tosar 
“Che” e que el mesmo pasou a dirixir en 1995. 

Beizón ó profesor Ramón Lorenzo, beizón ó amigo Moncho 
da Ponte por este Premio Trasalba 2011 que o une co patriarca 
don Ramón Otero Pedrayo co que se cruzou de mozo nas aulas 
e rúas daquela escura Compostela de finais da década de 1950 e 
por quen tanta admiración sentiu e segue a sentir z

A arelada patria da lingua

Francisco	Fernández	Rei

Ramón Lorenzo é mestre indiscutible da filoloxía medie-
val, e como tal figura na historia da lingüística galega e    
portuguesa. Tamén é un bo coñecedor do galego oral, 

particularmente do que se fala na súa bisbarra natal da Maía so-
bre a que publicou na década de 1960 traballos etnolingüísticos 
e contribucións léxicas. O entusiasmo polo galego vivo manifes-
táballo a Ramón Piñeiro nunha carta de febreiro de 1962: “Eu 
teño moito interés en traballar sobre a Dialectoloxía Galega. 
En canto voltar de Alemaña, en tanto os meus meios econó-
micos mo permitan, dedicareime de cheo ó estudo das diversas 
zonas dialectales galegas e por que non, hasta podería pensarse 
nun Atlas Lingüístico”.

Lorenzo leva toda a vida entregado á causa da lingua galega, 
defendéndoa de xeito duro e enérxico, o que poida que sexa o 
que mellor define a súa personalidade. Moitos asóciano cunha 
intransixente defensa do galego moderno como lingua indepen-
dente da portuguesa, coa que comparte a fase medieval; e na de-
fensa desa idea sempre foi consecuentemente intransixente, sen 
preocuparse de ser politicamente correcto. Lémbroo así desde hai 
40 anos, desde que foi meu profesor na Universidade, aínda que 
nos últimos anos parece mostrarse máis acougado. Xa non é aquel 
“león de Roxos”, un león con máis tenrura que bravura. 

A súa intransixencia na defensa do galego, esteo fundamental 
na construción da Patria arelada por precursores e nacionalis-
tas, tivo sempre como obxectivo prestixiar o idioma en Galicia 
e acadar o seu recoñecemento científico no exterior, do que é 
excelente proba o seu papel como secretario e responsable da 
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De Eirapedriña a Cimadevila
Luís	González	Tosar

Pouco máis que mediados os 70 —do pasado século, claro— 
atopabámonos, a maioría dos que cursabamos quinto de 
Filoloxía Inglesa, veteranos da anima mater compostelá, a 

USC, nunha encrucillada de verdadeiro desespero. O noso plan de 
estudos —“o vello”— estiñara por completo, esgotaramos tamén to-
das as convocatorias nun par de materias —que non quero lembrar, 
tampouco aos que as malimpartían— e, no canto de rematarmos a 
carreira, viámonos obrigados, por lei, a comezala de novo. Ese foi 
o gallo de que nos entrevistásemos, dúas ou tres veces, con Ramón 
Lorenzo, ó tempo decano de Filoloxía. Eu xa oíra falar del en Ma-
drid, nunha viaxe que fixemos, en 1971, os de COU do instituto 
Santa Irene, organizada polo noso profe de Literatura, X. L. Mén-
dez Ferrín. Asistimos, no Bellas Artes, á representación de Luces de 
bohemia, recén posta, e, para o outro día, non todos, acompañamos 
a Ferrín á exposición de Reimundo Patiño: “Un home que falaba 
vegliota” —conservo as reproduciós das láminas do cómic—. Pati-
ño e Ferrín sacaron moito a Lorenzo naquela conversa, colega dos 
tempos de Brais Pinto. Eu tomei nota.

A verdade sexa dita, volvendo ó encontro co tan desexado Lo-
renzo —nunca acababa de chegar de Valladolid—, a impresión non 
foi alá moi boa. Escadasí, quedei cun detalle daquel tipo serio e de 
poucas falas, elegantemente traxeado, coidadas guedellas por riba 
do pescozo; aínda que se dirixisen a el en castelán, nunca mudaba o 
rexistro, mantíñase no galego. Para algús —señoritas/os da Coruña 
maiormente— era un malensinado, para nós, exemplo, coherente 
militancia de quen, xa daquela, era don Ramón —Lorenzo integra, 
de por si, xunto con Cabanillas, Otero Pedrayo e Piñeiro, a alta ca-

tegoría dos “ramós”—. Firmeza lingüística, a do catedrático, que 
contrastaba coa da case totalidade do profesorado, mesmo os ga-
leguistas. Alén disto, retomando o fío, o decano non andou con 
panos quentes, axiña nos despachou, ríspeto: “O que queredes é 
aprobar pola cara”.

Fose o que fose, a moira, dicía Eduardo Blanco Amor, 
non tardaría en volvernos xuntar. Resulta que —Manolo Loxo 
e Suso Otero Molanes, ambos e dous da Illa de Arousa, Xurxo 
Fernández e quen escribe, os outros entrarían despoixa— tirara-
mos do prelo o número cero de Dorna (17-V-1981), e andaba-
mos á procura de patrocinador para continuar travesía. Salvador 
García-Bodaño orientounos a que llela ofrecésemos ó departa-
mento de Filoloxía Galega, no que don Ramón se estreaba como 
xefe. O autor d’O que se foi perdendo, o mellor poemario da súa 
xeración, aceptou encantado. A partir de aí, o sabio e rigoro-
so filólogo, mestre xeneroso —Lorenzo nunca lle chorou o seu 
tempo a un alumno—, o poeta íntimo e existencial, exacto na 
palabra, vangardista atrevido na metáfora, fina ironía —a súa 
obra de escarnio, inédita, supera a doutros con máis sona e me-
nor habelencia—, foi feliz conosco —un fato de heterodoxos—. 
Velaí como enferramos —o estrito profesor e o seu peor alum-
no— décadas de amizade. Velaí como, con Ursula Heinze, a súa 
compañeira á que tanto quero —leguas e leguas literarias com-
partidas—, Amaya, a filla vinculeira, e agora Fabián —nome moi 
arxentino, por certo—, o neto, único que interrompe o traballo 
do avó, constitúen todos catro, digo, referencia fonda, terreña. 
Familia arraizada en val fermoso, habitantes —permanentes us, 
eventuais os outros— da luminosa Casa Redonda dos Libros, 
oculta tras a música de árbores ceibas e poleirudas, que renxen, 
cada empardecer, xermánicas harmonías.

Mais hoxe atravesan a patria enteira, sen camiño nin carreiro, 
montaña e mar, palabras que van e veñen. Zoan canda elas ventos 
de sintaxe, deitan verbos de auga cantareira; alta luz do idioma 
noso, vella fala dos antergos, galano da estirpe, razón de sermos e 
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de existirmos. Para que siga sendo, polos séculos dos séculos, chegou 
il eiquí a Cimadevila —así, en dialecto—, Ramón de Eirapedriña, 
guerreiro con escudo. Agarímao maxestosa, ao seu carón, a pan-
tasma de Otero Pedrayo, brazos abertos acenando arriba e abaixo, 
dicindo versos de Rilke e de Noriega, devalando nas sombras; do 
Souto á Casa Grande, de Cimadevila a Eirapedriña… z

O bo labor de Ramón
Dieter	Kremer

Xa vai para medio século que coñezo o meu amigo Ra-
món. Botando unha ollada atrás ese feito impresióname. 
O tempo pasa, sen que ninguén saiba como; tamén 

sen que falemos a miúdo e, así e todo, sábese a través dos con-
tactos, que cando é preciso un sempre está aí para o outro, para  
o que cumpra. E Ramón é un verdadeiro amigo, tan sensíbel como 
preocupado e impulsivo. De estudante mozo tiven ocasión de co-
ñecer o Ramón, como activo lector de español na Universidade de 
Colonia. A nosa amizade naceu a través da relación conxunta que 
mantiñamos co noso mestre académico, Joseph M. Piel, e agrando-
use co seu nada discreto amor cara ao galego, a nai do portugués. 
Ramón, xa como investigador feito e dereito, seguiría tendo contac-
to directo co meu director de tese e contaxiando ese amor.

Na base desta relación xurdiron iniciativas que son o funda-
mento sólido da presenza do galego, sobre todo, en Alemaña. 
Exacto é que sen Ramón Lorenzo a creación dos lectorados ga-
legos de Trier, Heidelberg, Tübingen, Berlín (que agora tamén 
existen en Kiel e Leipzig) non serían pensábeis. Neste conxunto, 
a Universidade de Trier, co Galicien-Zentrum/Centro de Do-

cumentación de Galicia e coas súas actividades, cunha po-
sición extraordinaria, é unha referencia no mundo, e desde 
alí organizáronse o Primeiro Coloquio Internacional sobre a 
situación do galego (1980), o Congreso Internacional de Es-
tudos Galegos en Trier (1997), o Congreso Internacional de 
Estudos Galegos que tivo lugar na Habana (2000) e o Segundo 
Coloquio Internacional de Onomástica “Onomástica Galega” na 
Universidade de Leipzig (2008). En Trier fundouse en 1993 
a Deutsch-Galicische Gesellschaft/Asociación Galego Alemá, 
da que Ramón foi presidente de Honra, e da que dependía a pu-
blicación da revista Galicien Magazin.

Practicamente en todas as actividades participaba activamen-
te Ramón Lorenzo. Pola súa mediación, numerosas personali-
dades da cultura galega estiveron en contacto directo co mundo 
universitario e cultural de Alemaña. É lamentábel que o Centro 
de Trier e a Sociedade Galego Alemá hoxe xa non existan e que 
quizais non todos os lectorados tivesen o efecto multiplicador 
que se agardaba, mais este é o eco da actual paisaxe académica, es-
pecialmente en relación cos estudos de humanidades, consecuen-
cia de circunstancias xerais e da falta de compromiso das persoas 
e das institucións. 

Este compromiso extraordinario de cultura política sempre 
actual, que naturalmente está en conexión coa súa biografía 
persoal, oponse ao investigador clásico Ramón Lorenzo con 
reputación internacional: non contribucións de moda, senón 
investigacións fundamentais para a historia da lingua e da li-
teratura galega, son a marca de don Ramón, de manufactura 
“bieita”, afastada destes tempos de vida acelerada. Este bo labor 
de Ramón e os seus resultados permanecerán. 

A illa Galicia ten en Ramón Lorenzo un embaixador e un 
mediador, cuxo mérito non se pode recoñecer no seu xusto e ele-
vado valor. Mais sobre todas as cousas está o home e o investi-
gador Ramón Lorenzo, quen polo menos en aparencia une virtude 
alemá (como se adoita dicir, mais habería que saber se é ver-
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dade ese tópico) e a sensibilidade e o nacionalismo galegos. Ra-
món é galego dos pés á cabeza, con sensibilidade para os outros 
e para o outro, algo que non lle é dado a calquera z

A disciplina creadora
Ramón	Mariño	Paz

A primeira vez que o oín falar, un día calquera de prin-
cipios dos anos oitenta, pareceume unha autoridade 
profesoral e inapelable, un home moi seguro do que 

dicía, dono de afirmacións rotundas enerxicamente expresadas. 
Sentado nalgún dos últimos bancos da aula da Facultade de Filo-
loxía en que asistía regularmente ás clases, recibín o seu discurso 
amparado no anonimato que me brindaba a numerosa conco-
rrencia que aquela tarde se congregara para oílo no centenario 
edificio da praza de Mazarelos de Santiago de Compostela.

Co pasar dos anos, grazas ao trato persoal e profesional que 
acabei establecendo con el, aquela primeira impresión que me 
producira —subxectiva, parcial, inxusta— foise enriquecendo 
con matices que mo revelaron na súa complexidade, pero que 
nunca me fixeron rectificar a miña admiración pola ardentía e 
a claridade con que sempre defendeu as súas conviccións, sen 
reparar nos incomodos que actuando así podería causar a outros 
nin tampouco nos inconvenientes que tan rotunda transparen-
cia lle podería acarrexar a el. Certamente, en tempos en que a 
ambigüidade calculada se practica a eito como fórmula axeitada 
para estar sempre en graza cos que gobernan, reconforta que un 
intelectual como Ramón Lorenzo manifeste o seu compromiso 
cívico co diáfano laconismo con que o fixo nunha entrevista que 

concedeu no ano 2009: “Eu son un nacionalista de esquerdas e 
republicano que soña cunha Galicia liberada e co galego como 
lingua exclusiva da nosa nación”.

Da súa multifacética actividade profesional e creadora só 
escribirei unhas poucas palabras a propósito do que por razóns 
evidentes me resulta máis próximo: o seu traballo filolóxico. De 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos dixo Ivo Castro nun emo-
tivo e certeiro escrito que fora unha muller que cultivara a arte 
de erguer monumentos, entre os cales destaca impoñente a súa 
singular edición do Cancioneiro da Ajuda, tan rica en información 
coma en ideas luminosas que abriron frutíferas vías para a in-
vestigación no eido da literatura medieval. De Ramón Lorenzo, 
e sen sequera aproximarme ao terreo da esaxeración, afirmo eu 
coa boca chea que, ademais dunha boa coleccións de igrexas e 
capelas ateigadas de riqueza, leva levantado ata o de agora tres 
macizas catedrais románicas que, como obras cimeiras das filo-
loxías galega e románica medievais, permanecerán inmunes, 
salvo insignificantes rabuñadas, á saña destrutora do tempo. As 
súas edicións da Crónica Xeral Galega e da Crónica Troiana, polo 
extremado rigor das súas lecturas e polo alto valor lingüístico, 
literario e codicolóxico dos estudos que as acompañan, hai moi-
tos anos que gozan do recoñecemento xeneralizado do mundo 
académico, que acode decontino a elas persuadido das garantías 
sen sombras que ofrecen. Polo que sei e teño visto, a Colección 
Diplomática do Mosteiro de Montederramo, aínda inédita, dará a 
coñecer nada menos que 1.873 documentos presentados coa in-
declinable meticulosidade e o perfeccionismo sen concesións de 
don Ramón.

Fago votos, desde aquí, por que durante moitos anos man-
teña a indesmaiable disciplina creadora con que desde hai tanto 
tempo traballa día tras día z
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Ramón en don Ramón

X.	L.	Méndez	Ferrín

Entre 1955 e 1960 Otero Pedrayo (citarase preferente-
mente don Ramón) referiuse, en diversas intervencións 
orais e escritas, a unha nova xeración literaria e patrió-

tica que estaba daquela a agromar. Falaba el, con fe e entusias-
mo, da xeración á que Ramón Lorenzo Vázquez (de preferencia 
Ramón) e mais eu nos honramos en pertencer. Algúns temos 
convido en lle chamar “das Festas Minervais” con argumentos 
que non son do caso.

Recentemente, o oterista máximo que Xosé Manuel Salgado é, 
resucitou un texto de don Ramón que, con centos e centos doutros, 
xacía sepultado na cova negra na que os máis dos escritos publica-
dos polo Mestre penan: “No engado da choiva de abril”, Lugo 
(abril 1959). “Chove docemente sobre os cotos ledos. Están fro-
lidos do albo das xestas, loureados do ricaz e xeneroso ton dos 
toxos”. Así arrinca a peza literaria, que nos sitúa perante a explo-
sión de cores varias que é o abril naqueles Chaos de Amoeiro en 
cuxo bordo asenta Trasalba. Adiviñamos o autor no despacho da 
aldea, pensando en nosoutros, o que agora me enche de orgu-
llo e de emoción. No inicio do cántico en prosa á primavera, o 
don Ramón que admira a física da luz pregúntase o modo como 
Goethe e Schopenhauer, que procuraron a razón última da cor, 
ollarían aquela festa de vida que se amosaba en mil matices. Co 
cal xa estamos en territorio histórico ben amado: a Alemaña ilu-
minada polas potencias do Espírito.

Dunha luz a outra luz inagardada don Ramón pasa, nun 
chouto fino e conceptual ao modo de Azorín, da “calada 
enerxía cas castes vexetais” e esoutra “baril primavera poéti-

ca dos mociños galegos”. Velaí o está, o mozo Ramón entre 
a tropa.

A ollada de don Ramón sobre de nós en estado cachorro 
é a dun avó compracido: “O vivir de xeito dramático a presenza 
metafísica, o traballar poemas de absoluta honradeza non lles 
tolle o gosto dos libros. Son nas facultades universitarias os 
mellores estudantes”. Na aldea (doce horas, midi juste, escolle 
don Ramón), o Mestre escribe os nomes dalgúns dos membros 
de xeración das Minervais e vai caracterizando estes cunhas 
lenes pinceladas a xeito de boceto. Resultan como retratos de 
artista cuase adolescente. Sempre don Ramón dicía que aquilo 
que nos salva é o que logramos rescatar do naufraxio dos ideais 
adolescentes.

Evoca don Ramón a López Nogueira (“xove médico des-
posado coa filosofía”) a Bernardino Graña (“a dúbida ledizosa”, 
“auténtico mozo na tristura”), a Franco Grande (“... nos piñeirais 
do Miño o pasar das presenzas do alén”), a Ramón Lugrís (“a 
curiosidade de Europa...”), a Mourullo (“... os máis requintados 
fíos da arte literaria”). Non pretende ser exhaustivo don Ramón, 
pero aínda menciona outros novos autores galegos e, para o 
colectivo xeracional, amosa un respecto ledo e xeneroso.

E que di don Ramón do mozo que hoxe, no cumio da sa-
bedoría, da experiencia e da idade recibe o Premio Trasalba?

“Maxino... a Lourenzo Vázquez procurando un tema poé-
tico no devalar da fala galega”. Máis nada. Pero, nesta fugaz 
visión, a mente de don Ramón que confesaba “a vida e a Soedade 
aconselláronme confiar na banda escura do espectro, na atmos-
fera intuitiva, difusa darredor das obras de intelixencia”, acerta 
plenamente na interpretación de Ramón.

Este Ramón Lorenzo é un poeta e un pasional intuitivo 
que pode habitar a banda escura do espectro a carón do cal 
constrúe a súa obra científica, filolóxica e histórica, con rigor 
absoluto. Así é como don Ramón nos indica o camiño dereito 
que nos leva ao coñecemento de Ramón.
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En efecto, a obra filolóxica de Ramón é colosal. El consa-
grou inconmensurábeis tempos de traballo durísimo ao estudo 
da lingua galega e é o ser humano que mellor coñece a súa his-
toria e a realidade presente. Pero, ao mesmo tempo, Ramón é 
e será mentres viva, un gran poeta. Poeta evidente e público nos 
días xuvenís, naqueles de 1959 no que o saudaba don Ramón 
perante o estoupido da primavera enxergada desde a solaina 
de Trasalba, coa Martiñá ao lonxe e en azul cósmico. Nos días, 
digo, en que Ramón traballaba cos camaradas de Brais Pinto 
na edición de Bocarribeira, o único libro de poemas que don 
Ramón quixo dar ao Mundo. Seguiu, despois, unha longa xeira 
na que Ramón, logo de publicar O que se foi perdendo, decidiu ser 
poeta clandestino. E eu digo que se esixen hoxe dúas cousas en 
materia de tarefa literaria: a edición crítica das obras completas 
de don Ramón e a edición da poesía reunida de Ramón.

Non se equivoca a Fundación Otero Pedrayo ao lle con-
ceder o premio Trasalba de 2011 a Lorenzo Vázquez. Don 
Ramón e Ramón, no seo da nebulosa infinita que representa 
o devalar da nosa literatura e das nosas palabras patrias, aparé-
censenos confundidos nunha mesma luz z

Galeguismo ao roxo vivo

Henrique	Monteagudo

A primeira vez que vin a Ramón Lorenzo —lémbroo 
nidiamente—, foi en 1980, cursando eu cuarto cur-
so de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago. 

Aconteceu durante un Colóquio Galaico-Minhoto que trans-
corría no Pazo dos Condes de Matéus, na cidade trasmontana 
de Vila Real, ao que foramos convidados os estudantes. Eu fora 
para aló nun coche en que tamén viaxaba Ricardo Carballo 
Calero, que se xubilaba naquel curso como catedrático de Lin-
gua e Literatura Galegas. O comentario do día na viaxe de ida 
cara a Portugal fora o inminente acceso de Ramón Lorenzo á 
cátedra que deixaba vouga don Ricardo. Por aquelas datas, o 
debate normativo comezaba a ferver. Resultará estraño ler isto 
hoxe, pero para os estudantes universitarios de galego, tanto a 
doutrina lingüística coma a práctica normativa oficiais eran de 
orientación reintegracionista. De camiño a Vila Real, Carballo 
falaba do lerio da cátedra con inquedanza. Os alumnos escoi-
tabamos.

Boa parte dos estudantes de Filoloxía galega enxergabamos 
a polémica normativa con preocupación e fastío. Non enten-
diamos aquilo. Maiormente, escolleramos a carreira por com-
promiso galeguista, pois cando a comezaramos aínda o ensino 
do idioma non era obrigatorio nos institutos, de maneira que 
non existían expectativas claras de saída profesional. As nor-
mas que nos ensinaba don Ricardo resultábannos, de primei-
ras, un tanto rechamantes. Co tempo, fomos descubrindo que 
existían outras propostas que discordaban con elas en moitos 
puntos, e non acababamos de comprender as razóns de fondo 
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amadores (con Tosar á cabeza e o chorado Ramiro Fonte gardan-
do o flanco) puxemos andar en 1982, e que queda coma un baril 
testemuño da creación poética en galego daquel tempo e deica 
hoxe. Axudoume nos meus exercicios de filólogo principiante 
cando a edición da poesía de Payo Gomez Chariño en 1984, 
e desde entón botoume un cabo en mesteres filolóxicos sempre 
que llo pedín. Colaborei con el para pormos a andar o Departa-
mento de Filoloxía Galega da USC, despois da súa fundación en 
1986, sendo el o seu primeiro director e eu o seu primeiro (e fugaz) 
secretario. E así sucesivamente. Ao longo de anos de convivencia, 
no Departamento e no Instituto da Lingua Galega, nunca deixei 
de admirar a súa entrega total a un labor filolóxico exasperante-
mente meticuloso, pulquérrimo ata a extenuación. 

Pero a impresionante produción académica de Ramón Lo-
renzo non se pode explicar por puro prurito científico. Lorenzo 
insírese na gloriosa tradición europea, que se remonta polo me-
nos ata o Renacemento, dos filólogos patriotas, grandes eruditos 
e apaixonados apoloxetas da lingua do seu pobo, da súa nación. 
En todo ese tempo, tiven ocasións dabondo para comprobar 
que en todo o que don Ramón fai —desde o máis exemplar ata 
o máis discutíbel— latexa un gran, leal e xeneroso corazón gale-
guista decote ao roxo vivo z

para a falta de acordo sobre uns aspectos que aos máis militantes 
nos parecían de importancia menor.

No Colóquio de Vila Real don Ricardo proferiu unha palestra 
sobre “A língua literária galega en 1880”, que concluíu afirman-
do que a lingua utilizada por Rosalía, Curros, Lamas Carvajal e 
Marcial Valladares, “isolada do português, funciona praticamente 
como se fosse um dialecto do castelhano”. A varios dos asisten-
tes aquel parlamento soounos como derrogatorio dos esforzos 
dos escritores rexurdimentistas que tiñamos como fundadores do 
galego literario. Amolábanos especialmente escoitalo naquel con-
texto, diante dunha audiencia en boa parte portuguesa e por tanto 
carente dun marco referencial onde situar aquel tipo de xuízos. 
Coidabamos que o máis axeitado para a ocasión era unha expo-
sición da situación do galego e as razóns para reivindicalo. Coa 
súa falta de tacto —característica del, e coherente cos seus modais 
senatoriais—, don Ricardo ferira o noso orgullo galeguista.

Ramón Lorenzo interviña nunha sesión posterior. Non re-
cordo o título da súa disertación (que, polo que sei, nunca foi 
publicada), pero si lembro que consistiu nunha apoloxía afer-
voada do galego e da súa identidade idiomática. Pronunciou a 
súa alegación, ante unha audiencia abraiada, cun marteleo de 
afirmacións rotundas que subliñaba batendo cos puños na mesa. 
Aquela actuación vehemente, case volcánica, rinchaba nun es-
cenario máis ben cerimonioso. A verdade é que ao sector dos 
presentes que nos incomodara a intervención de don Ricardo 
entusiasmounos o discurso de Lorenzo, mesmo por rachar a par-
simonia solemne e un tanto afectada (parecíanos) do ambiente. 
Naquel acto, a imaxe do novo catedrático de galego quedou fixa-
da para sempre na miña retina: honesto ata a brutalidade, xoto e 
apaixonado, salvaxemente entrañábel.

Nunca fun alumno de Ramón Lorenzo, pois comezou a dar 
aulas xusto cando eu me licenciei. Así e todo, o meu trato pos-
terior con el foise estreitando por diversas razóns. Acolleu de 
brazos abertos a revista Dorna, que unha man de poetastros e 
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lido francés (Gilliéron, Meillet, Saussure...) e algún tamén con 
apelido italiano (Ascoli). Todos eles (e outros moitos) foron 
uns individuos xeniais e dilixentísimos, que aplicaron ó estudo 
da linguaxe unha severidade de método que converteu en moi 
poucos anos a lingüística (e particularmente a lingüística histó-
rica) nunha ciencia feita e dereita.

Esta disciplina tardou case cen anos en chegar a España; de 
feito, a primeira gramática histórica da Península feita co rigor 
dos comparatistas alemáns é a do español, de Menéndez Pidal, 
de 1904, 88 anos posterior ó Sistema de conxugación do sánscrito... de 
Bopp (1816). Certamente a figura de Menéndez Pidal é equi-
parable en xenialidade e capacidade de traballo brutal ás poucas 
figuras que mencionei nas parénteses anteriores; é memorable 
tamén Menéndez Pidal porque arredor del se organizou unha 
escola filolóxica moi activa á que pertenceron todos os filólo-
gos españois dos dous primeiros terzos do século XX (Catalu-
ña á parte, pois a partir de 1911 comezou a mandar pola súa 
conta bolseiros e lectores formárense a Alemaña, a Francia e 
a Suíza).

A toda esta historia da lingüística, incluída a española, 
permaneceu allea Galicia ata os anos sesenta. Non só porque 
aquí houbese un deserto de filólogos: o madrugador e illado 
Amor Ruibal, activo arredor de 1900, non tivo continuadores 
(e ademais o seu interese ía máis polo sánscrito que polo ga-
lego); un tal Canedo que atopou Risco en Berlín no ano 30 
estudando grego con von Wilamowitz-Moellendorff morreu 
prematuro ó pouco de volver (e tampouco parece que tivese 
vocación polo galego aínda que se movese en cenáculos gale-
guistas), senón tamén porque o galego mesmo non actuou de 
engado para case ningún filólogo alleo (como ocorreu no caso 
do sardo con Wagner ou no do calabrés con Rohlfs); o pouco 
que interesaba o noso fenómeno lingüístico non era en Por-
tugal nin en Castela, senón en Alemaña (máis concretamente 
en Hamburgo).

Paixón polo idioma

Antón	Santamarina

Desde a miña época de estudante teño devoción pola 
lectura de historias da lingüística; algunhas delas 
contan case coma nun thriller o modo en que lingüis-

tas moi talentosos foron resolvendo os diferentes misterios da 
linguaxe, desde as parentelas idiomáticas entre linguas aparen-
temente moi dispares, ata o desciframento dunha escritura e a 
interpretación do idioma que escondía; a paixón que poñían 
algúns lingüistas no seu traballo era tanta que, por exemplo, 
Champollion o día que crackeou os xeroglíficos exipcios des-
maiouse e estivo cinco días sen recuperar a consciencia. Entre 
os varios libros deste tipo que eu lía e aínda volvo ler de cando 
en vez están os dun indoeuropeísta danés, Holger Pedersen, 
The Discovery of Language: Linguistic Science in the Nineteen-
th Century; outro dun santón da romanística, Carlo Taglavini, 
que na Glottologia inclúe un capítulo longo sobre a “Storia ed 
evoluzione della linguistica”; e tamén fun nun tempo lector de 
Th. Sebeok, Portraits of Linguists, que ofrece unha galería de 
retratos de lingüistas, grandes figuras da filoloxía (“mestres re-
cordats”, que diría Coromines). Nos tres libros (e noutros) hai 
en común o afán de poñer de manifesto a paixón, o talento 
e a dedicación coa que se entregaron os lingüistas do século 
XIX e principios do XX a entender o fenómeno lingüístico, en 
especial desde o punto de vista histórico (familias lingüísticas, 
evolución, reconstrución, etimoloxía, etc.). Referidos á indoeu-
ropeística e á romanística habería que poñer aquí unha restra 
de filólogos, a maior parte con apelido alemán (Bopp, Grimm, 
Diez, Pott, Schuchardt, Meyer-Lübke...), uns poucos con ape-
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posible, vista desde o curuto da nosa idade, case imposible; pero 
aínda así o revelador de tantos segredos referidos do galego his-
tórico e moderno segue a traballar co mesmo entusiasmo e coa 
mesma ilusión que se os tempos fosen chegar mañá mesmo z

“Sempre foi testán coma un 
penedo, pero cun corazón de ouro”
María	Dolores	Villanueva	Gesteira

A promoción de Filoloxía Galega 2000-2005, á que eu 
pertenzo, foi a primeira que se licenciou sen poder go-
zar do maxisterio do profesor Ramón Lorenzo. Todos 

sabiamos quen era aquel home elegantemente vestido, erguei-
to, de curiosa melena, que pasaba á nosa beira polo corredor a 
primeira hora da mañá. Para nós era o autor dos dous volumes 
da Crónica Xeral e da Crónica de Castela pola que pelexabamos 
na biblioteca para facer os traballos de Gramática Histórica. 
¡Como se podía facer unha tese como a que el fixera! Sen dú-
bida, estabamos diante dunha figura da romanística, ante unha 
persoa que tiña un certo halo de mito. Xubilouse o ano que 
debía darnos clase e deixounos sen a posibilidade de presumir 
de ter sido alumnos del, como el o facía con Otero Pedrayo ou 
Dámaso Alonso.

Ó licenciarme entrei como bolseira no Instituto da Lingua 
Galega, un privilexio que valorei nada máis cruzar o limiar da 
porta, sen saber o importante que ía ser para min en tódolos 
sentidos. Entre as paredes centenarias do Instituto, onde vi-

Nos anos sesenta eran chegados os tempos tamén para a 
filoloxía galega pois había circunstancias que motivaban a xen-
te nova a comprometerse co idioma e sitios onde a vocación 
filolóxica dos estudosos comprometidos atopaba mestres (ata 
os sesenta só en Madrid) cos que formárense e medios nos que 
desenvolver as súas carreiras. Este é o caso de Ramón Lorenzo, 
que comparte con Pensado a honra de seren os primeiros gale-
gos en aplicárense case de maneira exclusiva ós estudos filolóxi-
cos da nosa lingua co rigor da ciencia lingüística máis actual. 
Un e outro son en parte herdeiros da escola filolóxica española 
que mencionei antes; algúns discípulos de Pidal foron os seus 
mestres. A obra filolóxica de Lorenzo comezou con traballos 
de “palabras e cousas”, algún dos cales deriva seguramente de 
traballos académicos anteriores ó remate da súa carreira, cando 
aínda tiña 23 ou 24 anos; para virarse despois, principalmente, 
cara a traballos filolóxicos estritos (edición e estudo de textos 
medievais), cos que se converteu na figura máis respectada da 
filoloxía dentro e fóra de Galicia. O Pedersen que faga algún 
día un Discovery of Galician terá que contar canto lle debe o 
progreso da lingüística e a filoloxía galega ó traballo, á paixón, 
ó saber e ó rigor de Ramón Lorenzo. Non sabemos se chegou a 
desmaiarse cando chegou á entrada Zoyl do seu léxico da Cró-
nica pero motivos para facelo tíñaos, aínda que non fosen cinco 
días enteiros. No caso del a paixón polo idioma non se esgota 
só na razón científica de descubrir; non lle interesa o galego 
como reliquia como podía ocorrer con Krüger (e se nos apuran 
algo, incluso con Pensado) porque para Lorenzo o idioma é 
unha peza clave dunha Galicia viva, coa arela de estar cada vez 
máis orgullosa de si e, polo tanto, de volverse máis emancipada. 
Por iso a súa tarefa no campo da filoloxía temos que encadra-
la no movemento rexenerativo e global dos que contemplaron 
Galicia toda como tarefa. A seara que a el lle tocou decruar 
quedou ben decruada. Hoxe a utopía xuvenil dunha Galicia 
lingüisticamente emancipada está a ceder ante unha Galicia só 
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mensaxeira e iso permitíame ver a satisfacción de ambos, sobre 
todo de don Paco, que con emoción polo xesto continuado me 
dicía: “Sempre foi testán coma un penedo, pero cun corazón 
de ouro”. Aquel día, van alá dous anos, admireinos máis, de-
mostráronme a grandeza que levan no don que antecede os 
seus nomes, nese don que me transmite bonhomía e que sabe 
a país z

viron Rosalía e López Ferreiro, atopei un grupo de persoas de 
gran valía das que aprendo cada día, entre elas o profesor Ramón 
Lorenzo. O meu interese polo estudo da lingua galega durante 
a época franquista levoume en moitas ocasións ó despacho do 
profesor ó que todos chaman don Ramón. Sempre me acheguei 
a el con cautela, pois sabía da súa fama de home adusto, pero 
respondíame con amabilidade, con interese polo meu traballo, 
aínda que tamén con escintileos de ira cando o tema o fería. Con 
reticencias deixoume as cartas de Ramón Piñeiro e con simpatía 
ía respondendo a tódalas dúbidas coas que o asediaba. A miña 
tese tamén me achegou a Francisco Fernández del Riego, co que 
deseguido trabei unha fonda amizade, o que propiciou que di-
versas persoas me pedisen que favorecese un encontro con el. 
Ramón Lorenzo foi unha delas e a súa petición foi aceptada con 
entusiasmo por don Paco, desexoso de que o visitasen amigos 
de parola amena e camaradas de militancia na lingua e no país. 
Non estiven presente nas primeiras visitas, pero si no xantar co 
que don Paco quixo agasallalo polas súas constantes mostras de 
afecto. Don Ramón era un home de pouca comida, abstemio e 
con coñecida fobia ó tabaco. Iso puxo nervioso os días previos 
a don Paco, que non agardaba recibir dun “anti-tabaco terrible” 
unha caixa de Cohibas. Don Paco, afeito a tirar do xaruto des-
pois do xantar, entendeu con aquel xesto a disposición do seu 
comensal a que saborease un puro na súa presenza. Non podería 
describir a cara de ledicia que reflectían os dous e aquela imaxe 
quedou gravada en min. Don Ramón, pese a estar rodeado por 
unha nube de fume, non retirou nunca o seu sorriso e don Paco, 
sabedor do esforzo que o seu convidado estaba a facer, brindá-
balle unha conversa animada, de recordos e anécdotas. Sempre 
lembraba aquel momento coas mesmas palabras: “Canto me ten 
que querer para que el, un anti-tabaco terrible, me traia os pu-
ros que máis me gustan”. 

Nunca imaxinou don Paco que sería don Ramón o que máis 
xarutos lle regalaría ó final da súa vida. Eu actuei de afortunada 

Ramón Lorenzo retratado por X. Bieito Arias
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1959
Obtén un premio de poesía nas Festas Minervais de 

Santiago de Compostela.
Publica o libro de poemas O que se foi perdendo (Madrid, 

Brais Pinto).
Imparte un curso de Lingua Galega no Centro Gallego de 

Madrid (que continúa nos cursos 1960-1961 e 1961-
1962).

1960
Licénciase en Filosofía e Letras, Sección de Filoloxía 

Románica na Facultade de Filosofía e Letras da 
Universidade Complutense de Madrid (estuda alí 
durante os cursos 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960). 
Premio Extraordinario de Licenciatura.

Profesor axudante de Clases Prácticas de Filoloxía 
Románica na Facultade de Filosofía e Letras de 
Madrid (ata 1962).

Bolseiro do Instituto Miguel de Cervantes do Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (ata 
1962).

1961
Profesor encargado de curso de Dialectoloxía Italiana na 

Facultade de Filosofía e Letras de Madrid.
Consegue unha bolsa do Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de Madrid para traballar 
no Centro de Estudos Filológicos de Lisboa (mes de 
xullo).

1962
Pasa a ser lector de Español na Universidade de Colonia 

(Alemaña) desde abril de 1962 ata setembro de 1968.

1935
Nace en Eirapedriña, parroquia de Bugallido, concello de 

Ames, o 16 de setembro.

1948
Comeza o bacharelato no instituto Arcebispo Xelmírez de 

Santiago de Compostela.

1955
Comeza a carreira de Filosofía e Letras en Santiago de 

Compostela (cursos 1955-1956 e 1956-1957).

1956
Consegue o Premio Castelao do Centro Galego de 

Buenos Aires polo libro de narracións Esa loita.
Obtén un premio de poesía nas Festas Minervais de 

Santiago de Compostela.
Cando estudaba o primeiro ano da carreira imparte 

unha conferencia sobre A poesía de Curros Enríquez 
no Círculo Mercantil e Industrial de Santiago de 
Compostela (12 de marzo).

1957
Obtén un premio de poesía nas Festas Minervais de 

Santiago de Compostela.
Obtén un premio de narración nas Festas Minervais de 

Santiago de Compostela.

1958
Obtén un premio de poesía nas Festas Minervais de 

Santiago de Compostela.
Cofundador do grupo Brais Pinto en Madrid.
Pasa o verán estudando en París.
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Empeza a publicar a serie de artigos titulada “Estu-
dios etnográfico-lingüísticos sobre la Mahía y aledaños”, 
nos Cuadernos de Estudios Gallegos XVII (1962), XVIII 
(1963) e XIX (1964) e na Revista de Dialectología y Tra-
diciones Populares XVIII (1962), cadernos 1-2 e 3-4.

1966
Presenta a tese de doutoramento en Filosofía e Letras 

na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade 
Complutense de Madrid, pola que recibe o Premio 
Extraordinario de Doutoramento.

Publica La traducción gallega de la Crónica General y de la 
Crónica de Castilla (s. XIV), Madrid, Universidad de 
Madrid, Facultad de Filosofía y Letras. Sección de Filología 
Romámica (extracto da tese de doutoramento).

1968
Casa con Ursula Heinze de Lorenzo.
Profesor encargado do curso de Gramática Española na 

Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago 
de Compostela (1968-1969).

Membro do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos 
(desde 1-IX-1968 ata 1-IX-1983).

Publica Sobre cronologia do vocabulário Galego-Português 
(Anotações ao ‘Dicionário etimológico’ de José Pedro Machado), 
Vigo, Editorial Galaxia.

1969
Profesor agregado interino de Lingua Española na Facultade de 

Filosofía e Letras de Santiago de Compostela (1969-1970).

1970
Profesor agregado interino de Lingüística e Literatura 

Francesa para impartir Lingüística Xeral, Crítica 
Literaria e Literatura Francesa na Facultade de 
Filosofía e Letras de Santiago de Compostela (cursos 
1970-1971, 1971-1972, 1972-1973).

1971
Membro fundador do Instituto da Lingua Galega. 

Vicedirector desde o 24 de xullo de 1981.
Publica, en colaboración con X. L. Couceiro, G. Rojo e 

A. Santamarina, Gallego 1 (Santiago de Compostela, 
Universidade. Instituto da Lingua Galega).

1972
Publica, en colaboración con X. L. Couceiro, G. Rojo e 

A. Santamarina, Gallego 2 (Santiago de Compostela, 
Universidade. Instituto da Lingua Galega).

Publica con Ursula Heinze a tradución ó castelán de 
Y no dijo una sola palabra, de Heinrich Böll (Madrid, 
Editorial Narcea), na que inclúe un estudo da obra, 
notas e comentarios de texto.

1973
Gaña en marzo, por oposición, a Cátedra de Filoloxía 

Románica na Facultade de Filosofía e Letras da 
Universidade de Valladolid (permanece nela ata 
setembro de 1977).

Publica con Ursula Heinze a tradución ó castelán de 
Conjeturas sobre Jakob, de Uwe Johnson (Madrid, 
Editorial Narcea), na que inclúe un estudo da obra, 
notas e comentarios de texto.
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1979
Membro da Comisión Mixta Ministerio de Educación / 

Xunta de Galicia para a implantación do bilingüismo 
en Galicia. Presidente da Comisión Permanente.

1980
Colabora con outros na preparación do Dicionario básico 

da lingua galega, feito no Instituto da Lingua Galega 
(Vigo, Edicións Xerais de Galicia).

Coorganizador do Coloquio Científico Internacional 
sobre Tradición, Actualidade e Futuro do Galego. 
Universidade de Trier (celebrado do 13 ó 15 de 
novembro).

1981
Ocupa por traslado a Cátedra de Lingüística e Literatura 

Galegas na Facultade de Filoloxía de Santiago de 
Compostela.

Director do Departamento de Filoloxía Galega (renuncia 
ó cargo en outubro de 1988).

É elixido membro numerario da Real Academia Galega na 
sesión do 30 de setembro de 1981. Leu o seu discurso 
de entrada o 7-V-1999.

Membro do Consello Reitor da Fundación Otero Pedrayo 
o 21 de xuño.

Publica unha Escolma de Vicente Risco (Santiago de 
Compostela, Departamento de Filoloxía Galega. 
Universidade).

1982
Membro do Consello Asesor da Cultura Galega (desde o 

17 de maio ata o 8 de xullo de 1983).
Publica con Dieter Kremer o libro Tradición, actualidade 

e futuro do galego. Actas do Coloquio de Tréveris. 13 a 15 

1974
Nace en Valladolid a súa filla Amaya.
Publica, en colaboración con X. L. Couceiro, G. Rojo e 

A. Santamarina, Gallego 3 (Santiago de Compostela, 
Universidade. Instituto da Lingua Galega).

1975
Publica La traducción gallega de la Crónica General 

y de la Crónica de Castilla. Edición crítica, 
con introdución, notas, índice onomástico 
e glosario. Volume I (Ourense, Instituto de 
Estudios Orensanos “Padre Feijoo”).

1976
Membro do Alto Consello Asesor do Patronato Rosalía 

de Castro (despois Fundación Rosalía de Castro) o 15 de 
xullo.

1977
Ocupa por traslado a Cátedra de Gramática Histórica de la 

Lengua Española na Facultade de Filoloxía da Universidade 
de Santiago de Compostela (ata xuño de 1981).

Director do Departamento de Lingua Española da 
Facultade (ata xuño de 1981).

Publica La traducción gallega de la Crónica General y de la 
Crónica de Castilla. Volume II (Ourense, Instituto de 
Estudios Orensanos “Padre Feijoo”).

1978
Decano da Facultade de Filoloxía de Santiago de 

Compostela (renuncia en marzo de 1980).
Imparte conferencias sobre “Galicische Studien heute” nas 

universidades de Trier, Saarbrücken, Mainz, Bochum, 
Münster e Colonia (do 8 ó 17 de febreiro).
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de novembro de 1980 (Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia. Consellería de Cultura).

Participa na redacción das Normas ortográficas e morfolóxicas do 
idioma galego (Instituto da Lingua Galega-Real Academia 
Galega).

Presidente da comisión que elaborou o programa de lingua e 
literatura para o COU (1982) e para o nivel de Bacharelato 
(1983).

1983
Membro do Consello da Cultura Galega desde a súa fundación 

(o 8 de xullo) ata a súa renuncia o 10 de xullo de 1999.

1984
Publica unha “Introducción a la gramática gallega”, en Avances 

del Saber, VI (Barcelona, Editorial Labor).
Vogal da Comisión de Toponimia da Consellería de 

Ordenación do Territorio e Obras Públicas da Xunta de 
Galicia.

Coordinador de COU (Curso de Orientación Universitaria) 
nos cursos 1983-1984 e 1984-1985.

1985
Membro de Honra da Asociación Hispánica de Literatura 

Medieval o 6 de decembro e formou parte do comité 
organizador do I Congreso de la Asociación Hispánica de 
Literatura Medieval (Santiago de Compostela, do 2 ó 6 de 
decembro).

Publica a Crónica troiana (A Coruña, Fundación Barrié de la 
Maza / Real Academia Galega). Esta obra obtivo o Premio 
Losada Diéguez 1985 e o Premio da Crítica, outorgado en 
Vigo o 10 de maio de 1986.

Publica “Un manuscrito inédito de Francisco Añón”, 
en Cuadernos de Estudios Gallegos XXXV, 693-750.

Publica con Ursula Heinze a tradución de Ingo e Drago, 
de Mira Lobe (Vigo / Madrid, Editorial Galaxia / 
Ediciones SM).

1986
Organiza o Coloquio Internacional de Lexicografía 

sobre o galego, en Santiago de Compostela 
(27-28 de febreiro e 1 de marzo).

Publica con Ursula Heinze a tradución de O dragón 
novo, de Elisabeth Heck (Vigo / Madrid, 
Editorial Galaxia / Ediciones SM).

Publica con Ursula Heinze a tradución de A pantasma 
do castelo, de Mira Lobe (Vigo / Madrid, 
Editorial Galaxia / Ediciones SM).

En Berlín Oriental imparte un seminario sobre lingüística 
española invitado polo Romanisches Seminar 
der Humboldt-Universität (18-27 de marzo).

1987
Participa na tradución do Misal romano con Andrés Torres 

Queiruga, Antón Santamarina, Rosario Álvarez, 
Ramón Piñeiro e Carlos Casares.

1988
Publica o Coloquio de Lexicografía. 27 e 28 de febreiro 

e 1º de marzo de 1986 (Santiago de Compostela, 
Universidade-Xunta de Galicia).

Publica “Lengua. Introducción” e “La lengua gallega”, 
en Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y 
Literatura (Barcelona, Ediciones Nauta).

Imparte clases no Curso de Mestrado de Linguística 
Portuguesa Histórica, do Departamento de Linguística 
da Faculdade de Letras da Universidade Clássica de 
Lisboa (novembro de 1988 e maio de 1989.
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1992
Publica os volumes II e III das Actas do XIX Congreso 

Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas 
(A Coruña, Fundación Barrié).

1993
Publica os volumes IV e V das Actas do XIX Congreso 

Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas
(A Coruña, Fundación Barrié).

Vicepresidente da Deutsch-Galicische Gesellschaft (desde 
o 4 de novembro ata maio de 1998) e Presidente de 
Honra desde maio de 1998.

Organiza con Dieter Kremer o Segundo Coloquio 
Científico Internacional sobre Tradición, Actualidade 
e Futuro do Galego (Universidade de Trier do 4 ó 6 de 
novembro).

1994
Publica os volumes VI e VII das Actas do XIX Congreso 

Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas 
(A Coruña, Fundación Barrié).

Invitado pola Universidade Fluminense e a Universidade 
Federal da Bahia imparte cursos sobre o galego en Rio 
de Janeiro e Salvador de Bahia.

1995
Director da revista Dorna (ata hoxe).
Imparte clases no curso de Mestrado de Linguística 

Histórica, do Departamento de Linguística Geral e 
Românica da Faculdade de Letras da Universidade 
Clássica de Lisboa (16-21 de outubro).

1989
Organiza o XIX Congreso Internacional de Lingüística 

e Filoloxía Románicas (Santiago de Compostela, 4 a 
9 de setembro), no que impuxo como lingua oficial o 
galego e do que publicou 8 volumes de Actas.

Membro de Honra da Associação Portuguesa de 
Linguística o 6 de outubro. Membro da Associação 
desde outubro de 1988.

Pasa un mes en Roma (15 de outubro a 15 de novembro) 
invitado polo profesor Giuseppe Tavani, 
do Dipartimento di Studi Romanzi da Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”.

Conseiller da Société de Linguistique Romane (desde o 8 de 
setembro ata o 22 de setembro de-1995).

1990
Director da Revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía (ata 

2010).
Publica con Ursula Heinze a tradución de O ponche dos 

desexos, de Michael Ende (Vigo, Ediciones SM), que 
consegue o Premio Ramón Cabanillas de Tradución da 
Xunta de Galicia.

Trasládase a Buenos Aires e a Monteviedo (do 17 ó 24 de 
maio) para participar no Día das Letras Galegas.

Imparte un seminario sobre Gramática Histórica Española 
no Instituto de Filoloxía Románica da Universidade 
Jagellona de Cracovia (6-13 de novembro).

1991
É investigador principal en Santiago de Compostela e 

responsable do proxecto para a Península de Patrom: 
Dictionnaire historique des noms de famille romans (ata 1996).
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Vogal do tribunal para a obtención do título de Agregado 
da I Sección (Linguas e Literaturas) do II Grupo 
(Estudos Románicos) da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (16-17 de marzo).

1996
Publica o volume VIII das Actas do XIX Congreso Internacional 

de Lingüística e Filoloxía Románicas (A Coruña, Fundación 
Barrié).

Coordina con Rosario Álvarez a Homenaxe á profesora Pilar 
Vázquez Cuesta (Santiago de Compostela, Departamento de 
Filoloxía Galega).

Imparte un seminario sobre “Sprachvergleich Portugiesisch, 
Spanisch, Galicisch” na Universidade de Tréveris (en xuño).

Rexeita a concesión da Medalla Castelao.
Imparte clases no Curso de Mestrado de Linguística Histórica, 

do Departamento de Linguística Geral e Românica da 
Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa 
(1-26 de xullo).

1997
Publica o volume I das Actas do XIX Congreso Internacional de 

Lingüística e Filoloxía Románicas (A Coruña, Fundación 
Barrié).

1998
Membro da Comissão de Acompanhamento (formada por 

4 membros estranxeiros) do Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa (ata 2000).

Publícanse os dous volumes da Homenaxe a Ramón Lorenzo, 
preparada por Dieter Kremer (Vigo, Galaxia).

1999
Publica Reflexións crítico-eruditas e sentimentais sobre a 

lingua. Discurso lido o día 7 de maio de 1999, no acto da 
súa recepción, polo ilustrísimo señor don Ramón Lorenzo e 
resposta do ilustrísimo señor don Constantino García 
(A Coruña, Real Academia Galega).

Publica a tradución ó galego de Credo. Gedichte / Poemas, 
de Ursula Heinze de Lorenzo (Sada-A Coruña, 
Ediciós do Castro).

2000
Publica “Prosa medieval”, en Galicia. Proxecto editorial 

creado e dirixido por Francisco Rodríguez Iglesias. 
Literatura. Tomo XXX. A Idade Media (A Coruña, 
Hércules de Ediciones, capítulo 7, páxinas 365-429, 
499-501.

Publica con Ursula Heinze a tradución ó galego de As 
galiñas de vento, de Günter Grass (Vigo, Edicións 
Xerais de Galicia).

Imparte un seminario sobre a lingüística galega na 
Universidade de Padova (en novembro) e sobre a 
prosa medieval galega na Universidade de Roma “La 
Sapienza” (en decembro).

2001
Publica a tradución ó galego de Ambra. Gedichte/Poemas, 

de Ursula Heinze de Lorenzo (Sada-A Coruña, 
Ediciós do Castro).
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Publica a tradución ó galego de Nadir. Gedichte/Poemas, 
de Ursula Heinze de Lorenzo (Sada-A Coruña, 
Ediciós do Castro).

Publícase o libro homenaxe titulado As tebras alumeadas. 
Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón 
Lorenzo, coordinado por Ana I. Boullón, X. L. 
Couceiro e F. Fernández Rei (Santiago de Compostela, 
Universidade, Departamento de Filoloxía Galega).

2008
Nace en xaneiro o seu neto Fabián.
Celébrase unha Homenaxe a Ramón Lorenzo Vázquez, 

organizada polo Concello de Ames (o 18 de maio).

2009
É nomeado Galego Egrexio polos Premios da Crítica 

Galicia.

2010
Recibe o Premio Lois Peña Novo.
Remata o seu contrato como Profesor Emérito e imparte 

a última lección na Facultade de Filoloxía, titulada 
“Lembranzas dunha vida académica” (3 de decembro).

2011
Na última participación en congresos pronunciou a 

conferencia de clausura, titulada “Arredor de Os 
eidos de Novoneyra”, no Congreso Uxío Novoneyra, 
celebrado na Universidade da Coruña os días 17, 18 e 
19 de febreiro.

Segue a preparar desde hai anos a edición dos documentos 
en pergamiño do mosteiro de Montederramo (séculos 
XII a XVI).

2002
Coordina a Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza (Santiago 

de Compostela, Universidade).
Publica a tradución ó galego de Torso. Gedichte/Poemas, de 

Ursula Heinze de Lorenzo (Sada-A Coruña, Ediciós 
do Castro).

Publica a tradución ó castelán de Hojas de sombras. Poesía, 
de Ursula Heinze de Lorenzo (Cuevas del Almanzora, 
Almería, Prensa Cicuta).

2004
Obtén o Premio Antonio López Ferreiro de Investigación 

Humanística 2004, dentro dos Premios Galicia de 
Investigación e Innovación Empresarial 2004.

Publica os Miragres de Santiago. Introdución, edición, 
notas, tradución ó castelán e versión en galego 
moderno (Valencia, Scriptorium).

Publica a tradución ó castelán de Mirarunas mexicanas, de 
Ursula Heinze de Lorenzo (Cuevas del Almanzora, 
Almería, Prensa Cicuta).

Actúa como vogal do tribunal para a obtención do título 
de professor associado do II grupo A (Linguística 
Geral e Românica) da Faculdade de Letras da 
Universidade Nova de Lisboa (en febreiro).

Xubílase anticipadamente e é nomeado Profesor Emérito.

2005
Publica “Emerxencia e decadencia do galego escrito 

(séculos XIII-XVI)”, en A lingua galega: historia e 
actualidade, Actas do I Congreso Internacional, 16-20 
de setembro de 1996, Santiago de Compostela (volume III: 
Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega-Con-
sello da Cultura Galega, pp. 27-153).
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Este libro,
RAMÓN LORENZO

SEÑOR DAS PALABRAS,
rematouse de imprentar
o 26 de xuño de 2011, 

día da Festa Literaria de Trasalba.
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