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A figura de don Ángel María José Amor Ruibal (San Breixo
de Barro, Pontevedra, 11 de marzo de 1869 – Santiago de
Compostela, 4 de novembro de 1930) aparece coma unha gran
montaña no horizonte. Grande, pero descoñecida ou pouco coñeci-
da; en calquera caso, moi lonxe de entregar o seu segredo e de dei-
xar agromar o seu potencial de fecundidade. Grande, pero solitaria:
incomprendida no seu tempo, nun ambiente sen capacidade para
calibrar o senso e transcendencia das súas preocupacións; incom-
prendida no noso, que a ve xa distante e afastada, non sempre coin-
cidente coas nosas buscas nin respondendo ás nosas inquedanzas.

Non tivo sorte D. Ángel. A morte interrompeu o seu traba-
llo en plena febre creadora; despois, unha política revolta, unha
dura guerra civil e unha posguerra de rara precariedade cultural
impediron a recepción de todo o que na súa obra había de pulo
renovador: a rutina conservadora viuno como inimigo, acusándoo
de «escuridades xermánicas», e o pensamento que se abría ao futu-
ro non o descubriu como seu.

Por fortuna, houbo excepcións e o lume nunca se apagou.
O descubrimento das súas ideas constituía sempre unha sorpresa
–por veces impresionante– e acendía o entusiasmo, moitas veces
apaixonado. Non se impuxo no ambiente xeral, pero para os que o
descubriron –para os que o descubrimos– o herdo de Amor Ruibal
foi sementeira fecunda e fonte de independencia crítica. Isto suce-
deu, sobre todo, no eido da filosofía e da teoloxía: era o máis inme-
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diatamente afín para os descubridores e casaba de xeito máis
espontáneo coa súa fasquía de pensador eclesiástico. Non abondou
para evitar que todo ficase lonxe do que se podía ter acadado, pero
polo menos naceron algunhas monografías e, no centenario do seu
nacemento, mesmo se realizou un congreso1 que dalgún modo
levantou acta do significado da súa filosofía.

Non sucedeu o mesmo coa teoloxía e tampouco co dereito.
Así e todo, principalmente respecto da primeira, apareceron algúns
estudos que intentaron pór de relevo a importancia da súa achega
nestes eidos. No campo filosófico-teolóxico, o seu traballo consti-
túe unha das propostas máis fondas e creativas no marco xeral da
crise modernista: teño o convencemento de que, de ser coñecido,
aforraría moitos problemas e deixaría aberto o camiño para impor-
tantes solucións. Canto ao campo xurídico, á parte da análise dal-
gunhas cuestións secundarias, na súa obra principal2 Amor Ruibal
foi moi consciente de facer un labor pioneiro para elevar o dereito
eclesiástico á altura sistemática do dereito civil. 

Amor Ruibal puido lograr todo iso, en campos tan amplos
e diversos, porque a súa preocupación decisiva, aínda que axudada
por unha erudición verdadeiramente asombrosa, foi sempre a de ir
aos fundamentos. Aí despregaba o mellor do seu fondo sentido his-
tórico, da súa limpa independencia crítica e da súa poderosa forza
especulativa.

A lingüística e a filoloxía estiveron presentes na xénese de
todo o seu traballo e foron compañeiras inseparables ata a súa

1. Estou a aludir á Décima Semana Española de Filosofía (Santiago de Compostela, 24-30
de setembro de 1969), organizada polo Instituto de Filosofía Luis Vives (do CSIC) e
consagrada ao redescubrimento do pensamento filosófico (e, en menor medida, teoló-
xico) de Amor Ruibal, «una figura de la cultura española –din os responsables do
encontro– que por diversas razones había tardado en ser debidamente estimada»
(Anónimo, «Presentación», en VV. AA., Ángel Amor Ruibal en la actualidad, CSIC:
Instituto de Filosofía Luis Vives, Madrid, 1973, p. XV). Información sobre a composi-
ción dos comités «de Honor» e «Ejecutivo», así como sobre o programa das xornadas,
pódese atopar en Anónimo, «Crónica de la Semana-Homenaje», en VV. AA., Ángel Amor
Ruibal..., op. cit., pp. 559-562.
2. Á. Amor Ruibal, Derecho Penal de la Iglesia Católica según el Código Canónico vigente,
Tipografía de El Eco de Santiago, Santiago de Compostela, 1918-1924.



morte. Porén, de todos os seus campos de estudo, este foi o que
tivo menos sorte na recepción. Como ben mostra a evocación auto-
biográfica de Xesús Alonso Montero, que cerra este volume, houbo
traballos illados, alusións entusiastas, pero ningunha monografía
ou análise verdadeiramente competente e demorada. Esta era, a
todas luces, unha falta que cumpría cubrir. E tal foi o que o
Consello da Cultura Galega intentou con este primeiro paso: un
simposio internacional que debuxe o estado da cuestión e, de ser
posible, poña os alicerces para unha nova xeira de estudos.

As Actas falan por si mesmas e sería ocioso alongar este
prólogo. O curioso lector (como dirían os clásicos) comprobará
por si mesmo, unha vez máis, que non é retórico o ata aquí dito.
Poderá observar, sobre todo naqueles investigadores que nesta oca-
sión entraron por primeira vez en contacto con Amor Ruibal, a sor-
presa e a admiración ante unha obra de calibre tan insólito: pola
amplitude dos seus horizontes, pola súa «descomunal información
bibliográfica», polo seu dominio de tantas linguas, polo seu senti-
do crítico e capacidade de síntese. Unida a iso, a estrañeza de que
puidese ficar descoñecida durante tanto tempo e de que aínda hoxe
estea esperando a atención que sen dúbida merece, tratándose
como se trata dunha achega á que lle sobran méritos para perten-
cer, por dereito propio, á historia das ciencias da linguaxe.

Talvez nada mellor que expresalo coas palabras dun dos par-
ticipantes neste simposio, Johannes Kabatek, especialmente situado
para un xuízo obxectivo, por unir tanto a necesaria distancia cultu-
ral e xeográfica como a íntima e cordial vinculación con Galicia:

Calquera persoa con interese pola historia da lingüística que
entre por primeira vez en contacto coa obra lingüística de Amor
Ruibal e vexa a súa enorme amplitude, a bibliografía manexada e a
maneira aguda e crítica de argumentación, pensará que unha tal obra
non pode proceder de alguén alleo aos centros de discusión lingüís-
tica da Europa do amencer do século XIX, ás escolas de Leipzig ou de
París. Quen lea por primeira vez a Amor Ruibal preguntarase como é
posible que fose preterida unha obra de semellante importancia. Dá
a impresión de ser unha falsificación, unha fraude urdida por algún
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historiador de lingüística, xa que é dificilmente imaxinable que unha
obra así puidese pasar inadvertida. [...] Quero dicir xa de antemán, e
sen esaxerar, que estamos ante un dos lingüistas máis importantes da
historia de España, un lingüista digno de aparecer en todos os
manuais de lingüística europea e que aínda nos ten reservada algunha
que outra sorpresa, xa que algunhas das súas ideas teñen interese non
só para a historiografía, senón tamén para a actualidade.

Andrés Torres Queiruga

16 Prólogo




