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Cadaquén pode facer o xuízo de valor,
dende a perspectiva que máis se lle ache-
gue ao seu modo de pensar e sentir, sobre
persoas e institucións, feitos e acontece-
mentos,  que tiveron ou teñen un papel de
máis ou menos relevo na comunidade á
que pertencen. Sempre agardamos, natural-
mente, que isto se faga coa vontade de con-
tribuír a elevar o prestixio e autoestima
desta, poñendo de relevo calidades pouco
coñecidas ou esclarecendo escuros que
poidan falsear a realidade daqueles ou
daquilo que sexan obxecto das súas refle-
xións, estudos ou simples opinións. Só o
silencio representa a solución máis negati-
va fronte a aquilo que, polos seus méritos
ou, incluso, polos seus deméritos, debe
permanecer vivo na memoria de todos os
que cremos e nos atrevemos a soñar futuros
de esperanza.

Persoalmente sentín sempre unha pro-
funda debilidade polo papel pedagóxico do
xénero biográfico na escola en todos os
seus niveis educativos. Só moi tarde, por
razóns que entenderá perfectamente cal-

quera que pense na miña idade, entendín
que eran precisamente os fillos da miña
terra, os protagonistas do acontecer do que
eu formaba parte máis directa, os que
merecían un lugar de preferencia nas miñas
recomendacións de profesor interesado no
coñecemento da historia e, en particular, da
nosa propia historia. 

É unha inxenuidade pensar nunha vida
sen modelos. Cando estes non existen ou
simplemente se ignoran, o resultado pode
ser tan sorprendente como, se cadra, o
espectáculo desacougante que nos ofrece na
actualidade unha mocidade desnortada,
máis interesada en seguir o camiño dos
triunfadores na falsidade dun mundo cuali-
ficado como “rosa”, ca en descubrir os
esforzos, sacrificios e atrancos que tiveron
de superar aqueles e aquelas que, polos seus
propios méritos, mereceron un día a coroa
do recoñecemento público e da gloria.

Constituíu, sen dúbida, un grande
avance e un fito importante na moderna
historiografía o descubrimento do protago-
nismo do pobo no acontecer histórico da
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humanidade. Reducir, non obstante, o
papel dos grandes líderes a simples vocei-
ros dun sentir popular, colectivo, ademais
de deixar sen explicación figuras tan inde-
sexables como a do tirano ou ditador, ser-
viu, en moitas ocasións, para desdebuxar
ou anular o valor de exemplo daqueles que,
dende postos de especial responsabilidade,
souberon ademais alentar e reforzar a xene-
rosidade e solidariedade dos que, ás veces
dende os postos máis humildes, consagra-
ron as súas vidas ao desenvolvemento e ao
progreso dos seus contemporáneos. 

Por outra parte, sería interesante falar
menos da importancia da educación nos
valores e pensar máis no modo de personi-
ficalos en realidades da propia experiencia
dos educandos. O mundo da abstracción
non pode substituír na infancia os modelos
dos heroes dos xogos con que os tenta o
mundo virtual da informática ou o mundo
real da prensa rosa. A defensa da liberdade
dos menores non pode basearse no recoñe-
cemento dun dereito sen límites de elec-
ción, do que, de certo, non son donos, senón
na responsabilidade dos adultos de facilitar-
lles camiños que lles permitan andar eles
mesmos cara a un mundo de valores que
defendan precisamente esa liberdade, a
solidariedade, a xenerosidade, o respecto ás
diferenzas, a autoestima e o aprecio do
alleo, a xustiza, o ideal da igualdade...

Paréceme, neste senso, unha fermosa
iniciativa, intelectual e educativa, a creación
dos Cadernos Ramón Piñeiro como home-
naxe a unha figura humana que dedicou a
súa vida ao entendemento entre persoas de
ideas diferentes empeñadas no logro dunha
Galicia máis culta, máis rica, máis libre e,
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sobre todo, máis galega. Non pertence, pre-
cisamente, esta publicación ao xénero bio-
gráfico, pero non se me ocorre ningún repa-
ro ás palabras programáticas dos directores
desta iniciativa publicadas como breve
introdución ao número I desta que promete
ser unha publicación con vontade de conti-
nuidade. A súa brevidade conséntenos poder
reproducilas aquí literalmente. Escriben:

“Nacen os presentes Cadernos Ramón
Piñeiro como unha iniciativa propia do
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades. Nacen, tamén e funda-
mentalmente, como unha contribución ao
estudo e á análise do pensamento de Ramón
Piñeiro e, así mesmo, dos temas e proble-
mas que ocuparon as súas inquedanzas per-
soais e a súa reflexión; é dicir, Galicia.”

“Son “Cadernos galegos de pensa-
mento e cultura” nos que, dende o empre-
go da lingua galega como instrumento
expresivo –e sempre respectuosos coa nor-
mativa oficial– poderán ter canle de publi-
cación os ensaios breves, investigacións e
estudos encadrados no abano das humani-
dades, pero con especial atención ao pen-
samento filosófico. Son, en definitiva,
páxinas abertas que teñen só a limitación
espacial do que pode acoller un caderno;
que requiren o axeitado rigor expresivo e
metodolóxico dos traballos e, en definitiva,
están ao dispor de todos: galegos ou non,
dende calquera lugar onde estean.”

“A raíz galega dos Cadernos Ramón
Piñeiro quere ter vocación de universalida-
de: estudar e coñecer o noso pensamento, a
nosa cultura e achegarnos ao que vén de
fóra, receptivos a perspectivas propias e
alleas, a voces e ámbitos do noso país e de
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máis aló das nosas fronteiras. Esta é a von-
tade e o camiño para percorrer.”

Asinado: os directores.

A convocatoria anual dun certame ao
que poden concorrer todos os traballos que
dean resposta a algún dos amplos e variados
aspectos do pensamento galego que se
anuncia neste texto programático –fallouse
xa o primeiro en datas moi recentes– ten que
ser, sen dúbida, unha das fontes principais
para facer realidade a súa continuidade. Os
tres primeiros números, fóra de concurso,
Ramón Piñeiro: dúas lecturas, dos profeso-
res Anxo González Fernández e Ramón
López Vázquez, Ramón Piñeiro: cronobio-
grafía e cartas, de Luís Alonso Girgado e
Teresa Monteagudo Cabaleiro, e Bibliogra-
fía e hemerografía de Ramón Piñeiro: unha
contribución, de Luís Alonso Girgado,
María Cuquejo Enríquez e Teresa Montea-
gudo Cabaleiro, centran, como claramente
se manifesta nos seus títulos, as súas refle-
xións e estudos na figura de Ramón Piñeiro.
Tres achegamentos, dende tres perspectivas
diferentes, ao  pensamento, á vida e á obra
da figura que lles dá nome a estes cadernos.

Anxo Fernández González intenta
poñer de relevo a importancia da lírica e da
metafísica no proxecto filosófico de Ramón
Piñeiro de achegamento da singularidade
do pensamento galego á cultura universal,
debendo esta achega, no proxecto de Piñei-
ro, “estar, por un lado, en condicións de ser
apreciada por toda a comunidade filosófica,
ao contribuír a desentrañar aspectos do
grande e universal misterio da realidade e
do ser humano en xeral”, “debería, por
outra banda, articularse en concordancia
coas peculiaridades da nosa cultura, que

responden, en definitiva, ás que configuran
o home galaico”. Ramón López Vázquez,
dende “Para unha sistemática de Ramón
Piñeiro”, non pretende alcanzar conclusións
definitivas sobre determinadas propostas
filosóficas de Piñeiro sobre Galicia  e o
home galego, senón –¡e non é pequena a
pretensión!– precisar “con intención e
proba documental o camiño máis seguro
para quen teña que ver, ora co continente,
ora co contido da obra escrita por Ramón
Piñeiro”. Dous ensaios que, na súa brevida-
de, son perfectamente capaces de poñer de
relevo o profundo rigor con que traballan os
dous autores.

No número II, xunto a unha rigorosa
cronobiografía de Ramón Piñeiro, os auto-
res, Luís Alonso Girgado, creador e anima-
dor destes Cadernos Ramón Piñeiro, e
Teresa Monteagudo Cabaleiro inclúen,
xunto cun minucioso estudo sobre a impor-
tancia e significación na obra do autor do
xénero epistolar, un total de 48 cartas iné-
ditas, nas que Piñeiro amplía a coñecida
función da súa “mesa de braseiro” en ani-
mada conversa epistolar cunha ducia de
relevantes personalidades das letras e da
cultura galegas.

Luís Alonso Girgado, María Cuquejo
Enríquez e Teresa Monteagudo Cabaleiro
realizan, no Caderno nº III, o inxente
esforzo de poñer á disposición de todos os
investigadores unha importante contribu-
ción, moi completa, á bibliografía e heme-
rografía de Ramón Piñeiro.
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