


A devota paixón por Galicia

Membro da Real Academia Galega (1999) e Doutor Honoris Causa 
pola Universidade de Vigo (1999).

Militante do Partido Galeguista durante a II República. Secretario 
xeral da Mocedade Galeguista de Vigo (1933), secretario de organi-
zación da Federación de Mocedades Galeguistas (1934) e fundador 
da Unión Galega de Estudantes (1936). Organizou os agrupamentos 
xuvenís Ultreya, en Vigo (1932), e colaborou co Seminario de Estu-
dios Galegos como alumno bolseiro nas xeiras de investigación de 
1935 no Deza e de xullo de 1936 en Fisterra. 

Conselleiro delegado da Editorial Galaxia (1950-1996) e presidente 
do seu consello de administración (1996-2012).

Fundador e director da pioneira Revista de Economía de Galicia (1958-
-1968), dirixiu tamén a Revista Galega de Estudios Agrarios (1979). 

Presidente do primeiro Partido Popular Galego (1976) e candidato ao 
Congreso dos Deputados nas eleccións xerais de 1977.

Fundador e presidente da editora católica SEPT (1966), responsable da 
introdución da liturxia en galego e da tradución da Biblia para o galego.

Presidente da Comunidade de Vida Cristiá Nosa Señora da Guía-
-Santiago Apóstolo de Vigo e da Comisión Diocesana de Xustiza e 
Paz de Tui-Vigo.

Presidente da Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste 
(AIMEN), da Fundación Fernández Flórez e do Instituto Galego de 
Estudos Comunitarios (IGESCO).

Nado en Santiago de Compostela o 23 de outubro de 1915, trasla-
douse a vivir a Vigo en 1923, residencia que alternou coa aldea ma-
riñeira de Raxó (Poio) até o seu falecemento, o 25 de abril de 2012. 
No ano 1947 casou con Cristina Nóvoa Pedreira. 

Iniciouse no galeguismo político e cultural pola man do seu irmán 
Ramiro, pioneiro do nacionalismo na emigración galega na Arxen-
tina. Alumno do colexio dos Salesianos de San Matías e da primeira 
promoción do Instituto de Vigo, onde proclamaría anticipadamente 
a República o 14 de abril de 1931.

Entre 1933 e 1936 estudou Maxisterio en Pontevedra, sendo in-
habilitado tras a Guerra Civil pola súa afiliación galeguista. Si-
multaneou estes estudos cos de Dereito, que remata en 1940 tras 
participar na guerra como oficial de artillería. No verán de 1945 
foi nomeado secretario técnico do Partido Galeguista reconstituído 
na clandestinidade. Xunto a Ramón Piñeiro e Francisco Fernández 
del Riego ideou a fundación da Editorial Galaxia, en 1950, dentro 

da estratexia de resistencia político-cultural do galeguismo á di-
tadura franquista.

Profesionalmente combinou a docencia universitaria co exercicio da 
avogacía. Foi catedrático de Dereito e Economía da Empresa na Es-
cola de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo, traballando como 
asesor xurídico da Caixa de Aforros de Vigo, do grupo Zeltia, Cor-
poración Noroeste e outras empresas e gremios económicos, como o 
conserveiro e madeireiro. 

A paixón pola lectura, a conversa, o debuxo —especialmente o retrato e 
a caricatura—, o teatro e a música marcaron as súas afeccións persoais.

En 1987, xunto coa súa dona e os seus irmáns Celso e Manuel, crea 
a Fundación Isla Couto en memoria do seu irmán Ramiro, co obxec-
tivo de “repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia” como 
unha sociedade e cultura abertas ao mundo desde a nosa identidade 
diferenciada como pobo.
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