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NA MEMORIA DO PROFESOR RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ 

 

 

Xosé A. Liñares Giraut 

 

 

1. A VIDA NOS ANOS DO EXILIO 

O tempo do exilio comeza para o profesor Ramón Martínez López (Boiro, 

4/4/1907 – Pontevedra, 13/9/1989) xa no verán de 1936, cando principia a 

guerra civil española. A través de Salvaterra do Miño, pasa a Portugal, país irmán 

no que xa residía dende 1932, cando gañara un concurso-oposición á praza de 

profesor no Instituto Español de Lisboa. E conclúe esa experiencia vital do exilio 

no ano 1971, cando volve definitivamente de Texas (Estados Unidos) e pasa a 

vivir nun piso da rúa Xeneral Pardiñas, nº 7, en Compostela. Son, pois, 35 anos 

dunha ausencia obrigada do país, pola súa defensa do réxime republicano para 

España, nado na primavera de 1931, e a súa militancia galeguista, dende moi 

novo. 

Imos seguilo nesta andaina delongada, que podemos iniciar no seu 

primeiro refuxio de Caldas de Reis, durante os primeiros días da guerra aberta 

o 18 de xullo de 1936. Daquela, pasaba coa súa dona e compañeira –Isabel 

Castromán, unha moza de Carril-Vilagarcía– as vacacións do verán en Galicia, e 

sorprendeunos aquí a sublevación militar franquista. Coa axuda do avogado, 

xornalista e dirixente galeguista, Valentín Paz Andrade, logra o paso a Portugal. 

«Naquela noite pecha Martínez López esgazou as mans nunha silveira 

adentrándose en terra portuguesa...». Contamos polo miúdo este episodio no 

noso libro (Villaverde, E. e Liñares, G. (1992) esteo fundamental para a 

redacción do presente traballo. 

 En Lisboa, Don Ramón é nomeado agregado cultural da Embaixada 

Española, e non pasará moito tempo ata que o goberno salazarista o declare 

persoa «non grata» e se vexa na obriga de embarcar cara a Francia. Ata marzo 

do 1937 permanecerá en París, onde tamén exerceu o mesmo labor cultural na 
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embaixada do –aínda- goberno republicano español. Alí axuda ós refuxiados e 

vai dictar cursos á Universidade de Alxer (cátedra Marcel Bataillon). No ano 

1938 atópase en España, loitando nas fileiras republicanas, onde acadará o 

cargo de tenente de carabineiros (Academia de Orihuela). En Valencia e 

Barcelona manterá contactos con Castelao, Suárez Picallo, Otero Espasandín, 

Luís Tobío e Rafael Dieste. A súa fonda miopía non lle permitirá botar moito 

tempo no exército republicano, coas armas na man. No 1939 está en Perpignan 

e no campo de refuxiados de Arreles Sür Mer(Francia), onde recupera o 

contacto coa súa familia. Segue a traballar a prol dos refuxiados, movéndose 

entre Perpignan e París, outra vez. Nese mesmo ano viaxa a Arxentina (Buenos 

Aires e Pergamino). Será no 1940 cando chegue e se instale nos Estados 

Unidos, onde traballará como catedrático de Filoloxía Española na Universidade 

de Austin Texas, deica a primavera de 1971. 

 Aspectos salientables nesas décadas de 1940 a 1970 son: vai como 

profesor visitante á Universidade de Winsconsin, onde tamén se integra no 

Seminario de Estudios Medievais (1941); no Estado de Colorado pasa unhas 

vacacións co historiador Américo Castro (1942); a súa dona, Isabel, 

reencóntrase con el nos Estados Unidos e inicia a redacción dun diario cos 

sentimentos do exilio (1948); nace a súa única filla –Isabel Martínez Castromán, 

hoxe profesora de inglés en Galicia- e faise cidadán estadounidense (1950), fai 

unha viaxe a Portugal , nun intento de achegarse a Galicia (1951); no Nadal de 

1955, un grupo de amigos galeguistas tribútanlle unha homenaxe no Hotel 

Compostela; no 1963, gracias a unha bolsa Guggenhein, pode estar traballando 

en Madrid, onde asiste a tertulias cos intelectuais; xa no 1966 a súa dona e a 

súa filla volven definitivamente a Galicia, e mercarán a vivenda de Santiago 

(1968). Como xa indicamos, é no ano 1971 cando deixa de ser definitivamente 

un exiliado en Norteamérica, xubilándose oficialmente como catedrático no 

Instituto de Secundaria de Villajoyosa (Alacante). 

 As pescudas biográficas do profesor Elixio Villaverde, froito de moitas 

horas de conversa con Don Ramón e de investigación hemerográfica, 

permítennos afondar neses anos, deixando constancia doutros acontecementos 

salientables neste período de expatriación de Ramón Martínez López. 
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Foi o embaixador en Portugal, o intelectual Claudio Sánchez Albornoz, 

quen nomeou a Martínez López agregado cultural da Embaixada en Lisboa 

(agosto, 1936). Alí coñece á tamén escritora e diplomática chilena Gabriela 

Mistral, quen o axudará a pasar a súa valixa a un barco sueco, cando se dirixa a 

Francia (setembro, 1936). Tralo desembarco en Marsella, porase en contacto 

en París co daquela embaixador da República Española, Luís Araquistain, 

entregándolle unha carta de presentación de Sánchez Albornoz. Dende a capital 

francesa organiza escolas e consegue axudas para os nenos vascos fillos de 

combatentes, que chegan dende a guerra de España. Pero non é a única 

actividade nestes eidos: traballará no S.E.R.E. (Servicio de Emigración de 

Republicanos Españoles), organizado por Juan Negrín e Osorio-Tafall. Nese ano 

1939, no plano máis cultural, citemos que contacta co Cercle Celtique, 

integrado por moitos bretóns, amigos das relacións con Galicia. 

Será Xosé Núñez Búa (de Vilagarcía, pero xa en Buenos Aires) quen lle 

atope traballo como técnico asesor da Biblioteca Municipal de Pergamino, e iso 

xustifica a partida de Ramón Martínez cara a Arxentina, por pura supervivencia 

e fuxindo dunha Francia xa metida no trebón da Segunda Guerra Mundial, a 

piques de padecer a ocupación nazi. Funcionou aí a solidariedade e a 

irmandade galeguista. Na viaxe a bordo do Massilia (primeiro barco que levou 

emigrantes a Buenos Aires na posguerra) tivo como compañeiro ó recoñecido 

filólogo Corominas, a quen Martínez López chama «o Menéndez Pidal dos nosos 

días». No porto bonaerense agardábao Luís Seoane e o emprego na biblioteca 

de Pergamino, non lonxe da capital federal, permitiralle repoñer folgos durante 

tres meses («dos quebrantos físicos e morais que pasara», deixara dito o 

profesor boirense). En Buenos Aires, traballa na Universidade, xunto ó 

eminente filólogo español Amado Alonso, pronuncia conferencias, entra en 

contacto coa colectividade de emigrantes e desterrados galegos e é 

homenaxeado cunha cea, na que Martínez López, nun discurso da sobremesa, 

alude á dramática situación dos refuxiados en Francia, que tan ben coñecía. 

 Na partida cara ós Estados Unidos, convidado pola Universidade de 

Austin—Texas, produciuse un episodio que lle temos oído narrar a Don Ramón 

máis dunha vez, con aquela expresión tenra, nas que mesturaba un sorriso 
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infantil cos ollos húmidos. Cruzáronse no océano o seu barco co que levaba a 

Castelao de Nueva York a Buenos Aires, «mandámonos saúdos telegráficos, e 

xa non o volvín ver». Efectivamente, non o volvería ver, pero a mesma defensa 

dos ideais galeguistas, foi a que levou a Martínez López no 1984 a ser o 

máximo impulsor e primeiro presidente da Fundación Castelao, para gardar a 

memoria e espallar a obra e ideario do rianxeiro máis universal, guieiro do 

nacionalismo galego no século XX. No porto de Nueva Orleáns agardábao o 

historiador Américo Castro. 

 Xa instalado en Texas, o catedrático Ramón Martínez impartirá clases de 

Lingua e Literatura Española e Portuguesa. Será profesor visitante en 

Winsconsin, Nuevo México, Puerto Rico –onde se reencontra co galeguista 

tamén exiliado Sebastián González e co músico catalán Pau Casals-, Denver–

Colorado e no Mideelbury College, en Vermont. Por suposto, dende Austin, Don 

Ramón manterá unha abundante correspondencia con moitos lugares europeos 

e americanos, relacionada tanto co seu campo universitario como co 

movemento galeguista, asentado primordialmente en Arxentina, Uruguai, 

México, Cuba e Venezuela. 

Sobre a súa vida cotiá, cumpre reproducir un parágrafo do noso libro, no 

que E. Villaverde, escribe: 

 

Esta foi especialmente dura nos primeiros anos, mentres perfeccionaba 

o idioma sobre todo pola soedade e o desarraigo nun país estraño, con 

vantaxes económicas e profesionais pero sen a presencia da súa muller, na 

que pensa a cotío, ás veces con certa desesperación e coa separación da 

nai, pai, irmán e a dor dos amigos mortos ou encadeados pola dictadura. 

Ademais desto, no primeiro exilio francés e arxentino pasa penalidades, frío 

e fame pero conta co apoio moral dos compañeiros galegos; aquí, en 

Austin, a súa soedade, sobre todo nos primeiros anos, agrándase ante a 

imposibilidade da reunificación familiar, pois á súa dona néganlle unha e 

outra vez a saída do territorio español as autoridades franquistas. 

 

 No capítulo “A vida” do libro Ramón Martínez López. Pola universalidade 

de Galicia destácanse, así mesmo, outros aconteceres deste tempo do profesor 
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en Texas: a súa implicación na Universidade, anacos dun diario iniciado no 

1948, as arduas xestións para poder volver legalmente a Galicia e toda a 

actividade académica, á que nos referiremos máis adiante. 

 O retorno definitivo a Galicia produciuse cando Don Ramón sumaba 64 

anos e xa se xubilara da docencia nos Estados Unidos. O Ministerio de 

Educación español recoñécelle de novo a condición de catedrático de Instituto, 

adscribíndoo ó centro de Villajoyosa, onde xa non foi precisa a súa 

incorporación ás tarefas de profesor. 

 Para poñerlle cabo a este apartado, transcribimos un fragmento dunhas 

declaracións de Martínez López ó xornal coruñés El Ideal Gallego. Son do ano 

1976 e forman parte dunha entrevista publicada co gallo do seu ingreso na Real 

Academia Galega. Versa sobre o significado do exilio: 

 

 A ausencia física ten dous tipos de compensacións que a transforman: a 

perspectiva, ese ver a Terra dun desde un punto que por contraste é xa 

privilexiado e a carga emocional do recordo constante, que chega a facer 

tanxible o que non se ve. Diso saben moito os teorizantes da nosa 

saudade. De min sei dicir que trinta anos dedicado ó ensino nunha 

Universidade norteamericana en nada atenuaron as miñas vivencias 

naturais de galego. Nun vello madrigal castelán hai un par de versos que 

sempre me impresionaron e que quizais expliquen o que digo: Si no vio lo 

que soñó, soñó lo que ver quisiera. 

 

2. A OBRA NOS ANOS DO EXILIO 

Imos cinguir a seguinte relación de obras ó tempo no que Ramón 

Martínez López estivo expatriado. Coidamos que se enxergamos esta listaxe, 

podemos decatarnos da importancia e polifacecia do traballo desenvolvido no 

ámbito do ensino, tanto na investigación como na docencia. As disciplinas da 

Filoloxía, o Dereito e a Historia áchanse ben presentes no conxunto das súas 

publicacións. 

 

LIBROS 

— Concerning the Ownership of the Beds of Creeks in The Civil Law (Sobre a 
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propiedade das enseadas na Lei Civil), Austin, Texas, 1954. 

—Concerning The sea shore and The alluvion in The Civil Law (Relativo á costa 

e á enxurrada na Lei Civil), Austin, Texas, 1958. 

—Stylistics, Literary Criticism and Linguistics (Estilística, Crítica Literaria e 

Lingüística), New York, Institute of. Spanic Studies, Columbia University, 1961. 

—General Estoria. Versión Gallega del siglo XIV. MS. O.I.L. del Escorial. Edición, 

introducción lingüística, notas y vocabulario, Universidad de Oviedo, 1963. 

—Prosas y poesías olvidadas de Antonio Machado, París, Centre de Recherches 

de L´Institute d´Etudes Hispaniques, 1964. 

—Unamuno, Unamuno Centennial Studies, University of. Texas, 1966. 

—A Portrait of Valle Inclán, Austin, Valle Inclán Centennial Studies, 1969. 

 

COLABORACIÓNS EN REVISTAS E XORNAIS 

—“Alfonso Álvarez de Villasandino, poeta en galego do Cancioeiro de Baena”, 

en Galicia, Buenos Aires, xullo do 1940. 

—“Continental Solidarity” (“Solidariedade Continental”), en Southwest Review, 

verán do 1944. 

— No Columbia Dictionary of modern european literature (Diccionario Columbia 

de literatura moderna europea), New York, Columbia University Press, 1947 

publicou as voces Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Alfonso López 

Vieira, Joaquim Teixeira de Pascoaes, Eduardo pondal, Cesário Verde, Manuel 

da Silva Gaio, Antonio Correia de Oliveira e Augusto Gil (H. Smith Editor). 

—Bibliografía Hispánica”, en Inter-American Review of. Bibliography (Revista 

Interamericana de Bibliografía), VII, 2, abril-xuño, 1957. 

—Contemporary Spanish Literature” (“Literatura Española Contemporánea”), en 

The Catholic Enciclopedia (A Enciclopedia Católica), sección novena, 

suplemento II, 1958. 

—“La Universidad y el Derecho Hispánico”, en Arts and Sciences (Artes e 

Ciencias), The University of Texas, maio, 1958. 

—“Adiciones y rectificaciones al Diccionario Crítico-Etimológico de Corominas”, 

en Boletín de Filología, Instituto de Filología de la Universidad de Chile, XUI, 

1959. 
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—“Tense dito de cotío”, en Cincuentenario de Nós (1920-1970), A Coruña, 

1970. 

—En Austin (Texas), tamén elaborou Recuerdos de España no ano 1960. Son 

un conxunto de tres discos, escritos e narrados por Ramón Martínez López, que 

conteñen nove narracións. Publicados por Language Arts. 

A relación anterior, máis aproximativa ca exhaustiva, abonda para 

comprendermos canta fondura e interese hai no seu labor de investigador e 

creativo. E apuntamos outro dato relativo ás linguas: Don Ramón publicou en 

galego, en castelán, en portugués, en inglés e mesmo ollamos algúns títulos en 

francés e en latín, se transcribísemos aquí a listaxe completa das súas 

publicacións, entre 1925 e 1989, e non só na súa xeira de exiliado. Que ben 

cadra isto coas súas ideas de universidade e universalidade. 

E Martínez López foi tamén director de varias Teses de Doutoramento 

nos Estados Unidos: 

— Edmund Ludwig King, Gustavo Adolfo Bécquer: from painter to poet 

(Gustavo Adolfo Bécquer: de pintor a poeta), 1949. 

— Orline Clinkscales, Bécquer in Mexico, Central América and the Caribean 

Countries (Bécquer en México, Centroamérica e os Países Caribeños), 1957. 

O profesor galeguista ofrécenos algúns títulos máis, nos eidos da 

traducción e das recensións de libros. Ofrecemos as referencias puntuais no 

noso libro Ramón Martínez López. Pola universalidade de Galicia. E outra 

faciana de Don Ramón amósasenos no cultivo do xénero epistolar. Poderían 

citarse moitos nomes de intelectuais europeos e americanos que mantiveron 

correspondencia con el: Américo Castro, Teixeira de Pascoaes, Jorge Luís 

Borges, Luís Seoane, Castelao, Ramón Piñeiro... 

 

3. OUTROS DATOS BIO—BIBLIOGRÁFICOS 

 Debemos engadir outros datos verbo do noso personaxe, que completen a figura 

enteira de Ramón Martínez López; na infancia e mocidade en Galicia –antes do exilio 

iniciado no 1936–, e na vellez, entre 1971 e 1989. 

 

3.1. Antes do tempo do exilio (1907 – 1936) 
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O meniño nado no barrio de Cimadevila de Boiro (A Coruña) o 4 de abril de 

1907 –fillo do mariño Ramón Martínez Otero e de Concepción López Guerra-, 

despois de aprobar o ingreso no bacharelato no Instituto de Lugo, estudia no 

Colexio dos Escolapios de Monforte, ata 1919. Rematou os estudios de Secundaria 

por libre, matriculándose logo na Universidade de Santiago. 

Anos senlleiros na vida do escritor boirense foron amais,entre outros, 1923 

(co-fundador do Seminario de Estudos Galegos); 1925 (primeiros artigos no 

xornal El Compostelano, A Nosa Terra e na revista Nós); 1928-29 (licenciaturas en 

Dereito e Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago. Profesor en Vigo); 

1930 (profesor de bacharelato en Ibiza. Catedrático de Lingua e Literatura 

Españolas no Ensino Medio, no Instituto de Lugo); 1931 (candidato da ORGA nas 

Cortes Constituíntes da República –xuño-. Na creación do Partido Galeguista –

decembro-); 1932 (pula a organización xuvenil Ultreia e as Mocidades 

Galeguistas); 1933 (pasa a traballar no Instituto Español de Lisboa. Casa con 

Isabel Castromán, quen falecerá uns anos despois del, xa na década de 1990); 

1934 (colabora na prensa lisboeta, viaxe de estudios a Francia, imparte clases na 

Facultade de Letras de Lisboa); 1935 (recibe a Castelao –desterrado en Badaxoz– 

no Hotel Tívoli de Lisboa); 1936 (agregado cultural da Embaixada Española en 

Portugal, primeiro chanzo nos seus anos de transterrado). Vivira con toda a 

paixón a rica xeira política e cultural da Época Nós. No 1932 publicou en Lugo 

Portugal a través de la obra dramática de Tirso de Molina. E rexistramos diversas 

colaboracións súas –arredor dun cento- en A Nosa Terra, Boletín da Real 

Academia Galega, El Compostelano –serie «Lambizos», en lingua galega–, Nós, O 

Diario de Lisboa e El Pueblo Gallego.  

 

3. 2. Despois do tempo do exilio (1971 – 1989) 

Nos anos 1970-1980, xa en Galicia, non perdera Don Ramón os folgos de 

novo e participa ou fai inzar diversas iniciativas: ingresa na Real Academia Galega 

–1976–,resulta elixido secretario do Instituto padre Sarmiento –1977–, posta en 

marcha do anovado Seminario de Estudios Galegos –1978, con todo o alento dun 

amigo de vello, o artista e empresario Isaac Díaz Pardo-, recuperación do Partido 

Galeguista –tamén no 78; será o seu presidente, buscando a continuidade co 
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meritorio labor do histórico PG-, xestación, nacemento e primeiros pasos da 

Fundación Castelao –1984; fundador e primeiro presidente–...e é recoñecido con 

diversos galardóns: Pedrón de Ouro –1981–, Medalla Castelao –concedida pola 

Xunta de Galicia, 1984–, Medalla á Lealdade Galeguista –dos emigrantes galegos 

en México, coa importante presencia de Roxelio Rodríguez de Bretaña–, Premio 

Trasalba da Fundación Otero Pedrayo (onde publica A literatura galega no exilio 

(1987), que recolle a versión en lingua galega do seu traballo co mesmo título, 

publicado inicialmente en 1978, no volume VI de El exilio español –Madrid, Ed. 

Taurus–). A Casa da Cultura da súa vila natal de Boiro leva o nome de Ramón 

Martínez López, dende a súa inauguración no ano 1988. Alí montou a exposición 

gráfica e documental intitulada Ramón Martínez López e o seu tempo o profesor 

Elixio Villaverde, para mellor dar a coñecer a súa vida e obra, contextualizada na 

Galicia e no mundo da época que lle tocou vivir. Tamén o 17 de maio do 90, 

pouco despois da morte do profesor, a asociación Xoves Culturais do Barbanza, o 

Concello de Boiro e a Fundación Castelao descubríramos unha placa na súa casa 

natal, co texto «Nesta casa naceu D. Ramón Martínez López. Boirense ilustre, 

galego exemplar e grande cidadán do mundo». 

Foi Martínez López un verdadeiro bibliófilo e bibliómano, como tivemos 

ocasión de comprobar nas nosas conversas con el, nos derradeiros anos da súa 

vida. Sempre quixo que as mensaxes galeguistas e humanistas chegasen ás 

xeracións novas, das que de cote se viu rodeado na súa dilatada vida de profesor. 

Temos traballado xuntos no seo da Fundación Castelao, dende a súa creación. 

Esta tarefa e mais o seu trato de amizade xuvenil co escritor negreirés Xulián M. 

Magariños (1904-1934. Co-fundador do histórico SEG, no outono de 1923), 

posibilitaron a miña relación directa con el, dende finais dos anos setenta ata o 

seu falecemento. En moitos actos culturais. E rodeados de libros, na grande 

biblioteca que enchía salóns e corredores do seu domicilio familiar, en 

Compostela. 

Ramón Martínez López faleceu en Pontevedra –onde estivo coa súa familia 

nos derradeiros meses da súa vida– o 13/9/1989. Agora, tódolos setembros, a 

Fundación Castelao celebra un acto litúrxico en lembranza de Don Ramón e dos 

membros das Fundacións Castelao e Alexandre Bóveda, xa falecidos. Na Igrexa 
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de Sobradelo (Arousa) e no cemiterio de Carril, onde repousan os restos do 

benemérito profesor exiliado e galeguista («Galicia, célula de universalidade», 

gustáballe dicir), Ramón Martínez López (1907-1989). 

Conservamos copia de dúas longas cartas en lingua inglesa dedicadas á 

figura de Don Ramón. A primeira ten o remite do Department of Spanish and 

Portugues. The University of Texas at Austin. Está datada 0 16/11/1992. 

Escríbella Lee Fontanella, ex-alumno, á profesora Kathleen March –responsable da 

edición do S.E.G. de Homenaxe a Ramón Martínez López (1990)-. Contén 

bastantes alusións á vida, actividade universitaria e relación profesional súa con 

Don Ramón. Nela lemos: 

 

 Don Ramón was much loved in Texas (...). He was exceptional (...) his 

long stint in Texas was, truly, for Galicia; he never forgot that greatest love. 

(Don Ramón foi moi benquerido en Texas (...). Era excepcional (...) o seu 

longo traballo en Texas foi, en realidade, dedicado a Galicia; el nunca 

esqueceu ese seu máis grande amor). 

 

O segundo documento é o Memorial resolution committee for Ramón 

Martinez–López, Professor Emeritus (Memorial da resolución do comité para 

R.M.L., Profesor Emérito), do mesmo Departamento da Universidade de Austin – 

Texas. Certifícao H. Paul Kelley, secretario da Facultade. E titúlase In Memoriam. 

Foi redactado por un comité especial, integrado polos profesores Douglas M. 

Rogers, Miguel González–Gert e Carter Wheslock. Fai un repaso biográfico sobre o 

homenaxeado, que contén datos ben polo miúdo, e remata dicindo que se 

considera á familia de Martínez López como unha parte da institución universitaria 

texana. E subliña que a súa innate courtesy fortified his intelectual honesty (a súa 

cortesía innata afortalou a súa honestidade intelectual). 

Neste Memorial dise que en 1936 o alzamento do xeneral Francisco Franco 

marcou o comezo da Guerra Civil Española, que veu desestabiliza-lo país e 

conduciu finalmente ó exilio a un grande número de artistas e intelectuais 

españois (In 1936 the uprising of general F. F. marked the beginning of Spain´s 
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Civil War, which was to de-stabilize the country and ultimately lead to the exile of 

a vast number uf Spanish artista and intelectual). 

Un deses intelectuais exiliados foi o profesor Ramón Martagón López, 

galego de nación, fondamente universal e galeguista. 

 




