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Grazas por acudiren e
apoiaren coa súa presen-
za este acto institucional
chamado de “toma de
posesión”, tal e como
reza nos convites que
lles foron remitidos.
Curiosa denominación,
herdada doutros tem-
pos, pois é evidente que
non se me fai entrega
dunha propiedade nin
duns privilexios nin
duns atributos, nin
sequera para posuílos
temporalmente; o cargo
de que tomo posesión é
en realidade unha encar-
ga temporal, a de presi-
dir o Consello da
Cultura Galega para,
nunha nova etapa, afor-
talar aínda máis este
órgano estatutario e
facer que cumpra, da
maneira máis eficaz e
satisfactoria, os obxecti-
vos que demanda a
sociedade galega, en beneficio da súa lingua e da
súa cultura, seguindo o mandato do Estatuto de
Autonomía e a Lei de creación que o desenvol-
veu. 

Recibo esta encarga moi honrada pola con-
fianza depositada en min. Antes de desenvolver
diante de vostedes as liñas fundamentais que ao
meu xuízo deben guiarnos no próximo cuadrie-
nio, afirmo o meu compromiso de exercer como
presidenta do Consello da Cultura Galega con
dedicación plena, e de facelo gardando o princi-
pio de independencia e obxectividade que lle

recoñece e esixe o marco
normativo. Tamén coa
maior lealdade institucio-
nal.

Institución

Comprometinme diante
do Plenario no afán de
procurar unha xestión
participativa e en estudar
formas de colaboración e
asunción de responsabili-
dades que contribúan a
unha maior cohesión
interna e a unha maior
implicación de todos os
membros. 
Tamén a unha optimiza-
ción dos recursos huma-
nos, onde inclúo tanto o
cadro de persoal do Con-
sello da Cultura Galega
(non moi grande pero
ben formado, e cun alto
nivel xeral de implica-
ción) e as persoas desig-
nadas por distintas vías

para formar parte do Plenario, das Seccións, dos
Arquivos ou das Comisións. Este segundo colec-
tivo, cun alto nivel de especialización profesio-
nal, está formado na actualidade por arredor de
150 persoas, todas relevantes nos respectivos
campos, que prestan os seus servizos de forma
voluntaria; unha rede humana cun potencial
extraordinario que cómpre rendibilizar en bene-
ficio dos fins do Consello ao servizo da cultura
galega.
Vostedes non ignoran que este Consello foi crea-
do como un órgano de representación:

Discurso da presidenta 
do Consello da Cultura Galega
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n 14 membros representan institucións, orga-
nismos con cadanseu valor referencial dentro
do panorama cultural galego.
n 10 son personalidades: aínda que se escollen
polos seus méritos particulares, en realidade
representan un sector ou liña cultural que se
quere que teña presenza no plenario.

No día da elección, sostiven que debemos explo-
tar ao máximo esa fortaleza representativa, tanto
de cara á composición interna do CCG e á con-
gruencia da súa actividade institucional, coma de
cara ao establecemento de vínculos co ecosistema
cultural galego.

Creo firmemente, ademais, que a fortaleza da
institución se verá reforzada con accións que
contribúan a un maior equilibrio interno, tanto
en termos de xénero e de idade, como seguindo
outros parámetros, entre os que destaco o territo-
rial e o sectorial.

En definitiva, estará entre as nosas prioridades
repensar se o organigrama actual é o que mellor
atende os obxectivos presentes e inmediatos,
sobre todo tendo en conta as grandes mudanzas
producidas no ámbito da cultura nos últimos
tempos. 

Ecosistema

Cando nos referimos ao conxunto de actores que
interveñen no ámbito da cultura botamos man
de metáforas, entre as que non faltan termos
ensaiados noutras disciplinas. Falamos do tecido,
facendo referencia á fortaleza que se deriva de
cruzar a trama coa urda, cada fío dependente do
outro e sen ningún valor por si só, ou das redes,
aínda con maior fortaleza física, un fío anoado co
outro. Falamos tamén do sistema, ou mellor

aínda do ecosistema, poñendo o acento na inter-
acción e dependencia mutua de todos os organis-
mos que o integran e mais na influencia que
sobre o conxunto poden ter factores externos que
equiparamos aos ambientais (coma a crise, por
pór un exemplo recente). Como lingüista, creo
que tamén lle é aplicable o que nós dicimos sobre
a lingua: non é un sistema único, unitario, senón
un diasistema, unha arquitectura que contén
unha gran cantidade de sistemas que por un lado
manteñen cadansúa identidade e por outro se
correlacionan entre si, de modo que dentro do
diasistema que chamamos galego cabe tanto a
lingua das cantigas de Pero Meogo como a que
eu estou a falar agora, a dun boticario de Ribadeo
ou a dun mariñeiro de Baiona, a dun poema de
Manuel Antonio ou a dun whatsapp entre ami-
gos. Tamén a cultura é un sistema de sistemas e
nós, desde o Consello da Cultura Galega, debe-
mos facer o esforzo de atender a todos e cada un,
e non só os máis grandes ou máis visibles, porque
a crise ou fracaso de calquera deles repercute
sobre o conxunto.

Nesta concepción, chamarei a atención sobre
sete liñas ou enfoques:

l Debemos atender os distintos tipos de acto-
res dos distintos sectores culturais, todos con
problemáticas, aspiracións e características
específicas, todos con necesidades (diversas
pero xeneralizadas) de formación e profesio-
nalización, todos con carencias de articula-
ción nos respectivos sectores: creadores;
produtores, fabricantes, distribuidores; pro-
gramadores, xestores culturais; responsables
das políticas públicas; dinamizadores locais,
voluntariado, axentes da cultura de base…
l Debemos esforzarnos en chegar a novos
públicos destinatarios inmediatos do noso

Debemos seguir fomentando o diálogo entre as dúas culturas 

(humanística e científica). Prestaremos atención especial aos debates científicos 

de interese para a sociedade contemporánea e daremos un apoio especial á divulgación

científica. A sociedade galega, e en particular os actores do seu ecosistema cultural

(sempre as dúas culturas da man), deben percibir que o Consello da Cultura Galega

ten postas as súas antenas en toda a problemática da súa vasta complexidade.
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labor e en traballar para estender os valores da
cultura e da lingua do país a un espectro de
poboación cada vez máis amplo e diversifica-
do. Será por iso preciso seguir imaxinando
novos formatos de actividades e pensar en
novos modelos de comunicación: as novas
tecnoloxías dannos a posibilidade de romper
coas limitacións dos formatos presenciais,
sobre todo pexados pola imposición dun
horario e un espazo marcados. 
l Fieis ao mandato fundacional, debemos for-
talecer o CCG como un centro de análises e
informes, cunha marca autorizada non só
polas competencias fundacionais senón polo
rigor, actualidade e valor dos produtos; aten-
to ás demandas da sociedade e dos poderes
públicos de Galicia, en forma de investiga-
ción, asesoría, informes, propostas… Un
laboratorio de ideas de carácter público, que
non só asesora cando é requirido senón que
pretende nutrir o debate arredor da cultura e
mellorar a situación deste sector estratéxico;
porque, xunto a esa función de revisión e aná-
lise, cómpre desenvolver a actitude prospecti-
va: isto é, manternos atentos aos indicadores
externos e tentar adiantarnos cos nosos deba-
tes e análises aos feitos consumados.
l Debemos seguir fomentando o diálogo entre
as dúas culturas (humanística e científica).
Prestaremos atención especial aos debates
científicos de interese para a sociedade con-
temporánea e daremos un apoio especial á
divulgación científica. A sociedade galega, e
en particular os actores do seu ecosistema cul-
tural (sempre as dúas culturas da man), deben
percibir que o Consello da Cultura Galega
ten postas as súas antenas en toda a problemá-
tica da súa vasta complexidade.
l Debemos traballar a prol da igualdade. Por
suposto, da igualdade de xénero e non só
medida en termos de presenza feminina no
organigrama do Consello da Cultura Galega.
Salientei diante do Plenario que hai outro
tipo de igualdade que tamén nos debe preo-
cupar: a igualdade de oportunidades de acce-
so á cultura (á creación, á difusión, aos
servizos…), condicionada (hoxe e antes) por
influencia doutros factores, como poden ser a
idade, o territorio e o hábitat. 

m Está no ambiente a preocupación pola
infancia e a mocidade, moitas veces en
relación coa lingua: tamén nos debe preo-
cupar o seu acceso á cultura e a que cultu-

ra. 
m Debe preocuparnos o desequilibrio
entre a Galicia do eixe atlántico e a das
provincias orientais: ¿que significa desde o
punto de vista da cultura?, ¿como actuar en
contra da fenda?
m Finalmente, e por determe só nos tres
factores mencionados, é fundamental refle-
xionar sobre a igualdade de oportunidades
para a cultura dos cidadáns que habitan os
espazos urbanos e os espazos rurais. 

l Debemos aproveitar as oportunidades que a
revolución dixital pode traer en beneficio da
cultura galega. Unha das fortalezas do CCG é
ter xa unha boa presenza en Internet, cun
portal de gran potencial, innovador e moi
activo. Esta vía é fundamental para mellorar a
visibilidade da cultura galega (dentro e fóra
do noso ecosistema) e da acción do CCG,
para garantir a chegada da información e o
uso dos recursos por parte dos potenciais des-
tinatarios. Será preciso, por iso, deseñar un
plan estratéxico de comunicación e difusión
dixital, pois este é o mellor camiño para
lograr algúns dos obxectivos inmediatos.
l Finalmente, a sétima liña que quería salien-
tar ten que ver coa cultura galega no exterior,
proceda esta do exilio e das colectividades tra-
dicionais de emigrantes (a todos nos vén á
mente Cuba, a Arxentina, o Uruguai, Méxi-
co…, ou máis recentemente Suíza, Alemaña,
Cataluña, Euskadi…) ou proceda dos novos
emigrados, grupos de mozos e mozas que
actúan desde Londres, Berlín, Nova York,
Madrid… Debemos esforzarnos por contem-
plar a Galicia interior e a Galicia exterior
como partes dun único ecosistema cultural,
sen autoimpoñernos a limitación das frontei-
ras físicas.

Proxección 

E iso conecta coa proxección da cultura galega,
dentro e fóra de Galicia. Permítanme que por
non alongar esta presentación me refira sobre
todo á segunda, en catro eixes principais, en todo
caso de ida e volta:

l A Galicia espallada, da emigración (antiga e
moderna) e do exilio. As accións de difusión
da cultura galega deben ir dirixidas non só aos
propios emigrados e os seus descendentes
(galegos de herdanza) senón tamén ás socie-
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dades que os acollen, co ánimo de substituír a
visión de pobreza e atraso que levou consigo a
emigración económica pola imaxe da Galicia
contemporánea. Mais debe ir tamén dirixida
á valorización en Galicia da contribución dos
emigrantes tanto á construción da cultura dos
países de acollida como á construción da
Galicia moderna.
l Os países de lingua portuguesa, coa ponte
inestimable que nos dá a similitude e inter-
comprensión lingüística. Estamos en disposi-
ción de ampliar e estreitar, de maneira
especial, as boas relacións co Brasil e Portugal.
A entrada do Consello da Cultura Galega
como observador consultivo na CPLP permi-
tiranos ademais aproveitar a ampla rede insti-
tucional da Comunidade de Países de Lingua
Portuguesa.
l Galicia e Europa, salientando o europeísmo
como marca definitoria secular da cultura
galega. Por riba doutras vías, os camiños de
Santiago dannos unha rede excepcional para
difundir a cultura galega, non só a ligada ao
fenómeno xacobeo.
l Finalmente, a posición atlántica de Galicia,
que nos permite conectar, de novo, coa emi-
gración e o exilio, e cos países de lingua por-
tuguesa; mais tamén coa historia antiga de
Galicia e as raíces culturais máis fondas, e coa
cultura marítima galega (con frecuencia
esquecida), que levou o nome de Galicia por
todos os mares do mundo.

En todo caso, cómpre abrir un debate e unha
reflexión sobre as vías de internacionalización da
cultura galega: situación, determinación de
públicos albo, estratexias de comunicación, prio-
rización de redes/circuítos internacionais…

Agradecementos

Deixo para o final os agradecementos, como se
deixa o mellor viño, para que queden máis per-
manentes na vosa memoria. Querería que en
cada palabra estivese presente a enorme débeda
de gratitude que teño contraída con tantos e con
tantas. 

O meu agradecemento a todos os que fixeron
posible o día de hoxe, que non poderei citar indi-
vidualmente polos seus nomes nin sequera por
pequenos grupos.

m A Ramón Villares e aos seus equipos, pola
confianza durante todos estes anos, e polo

privilexio de aprender seguido deles, coma
nunha verdadeira escola. 
m Á miña familia, tanto aos que fixeron os
primeiros sacrificios coma aos que hoxe me
apoian máis de preto, sempre a base de
renuncias por parte deles. Sen a súa compren-
sión, a súa complicidade e o seu estímulo, e
por suposto o cariño, eu non estaría agora
aquí.
m Aos amigos: algúns acompáñanme desde a
adolescencia (todo un privilexio!) e outros,
adquiridos en Compostela na idade adulta,
convertéronse en irmáns case incondicionais.
Beizón.
m Aos meus compañeiros na docencia e
investigación universitarias, nos que sempre
atopei exemplo e apoio. Permítanme que des-
taque en especial os membros do ILG, cos
que compartín o día a día, alegrías e tristezas,
en irmandade, xeración tras xeración, desde
hai 45 anos. Nada sería igual sen eles. Nada
sería posible sen eles.
m Aos meus mestres: podería citar polos seus
nomes un rosario deles que deixaron fonda
pegada en min desde a primeira escola. Eles e
elas animaron sempre as miñas ansias de novo
e diverso coñecemento e fixéronme valorar a
importancia da súa transmisión, espertando
en min unha vocación docente que centrou a
miña vida e me puxo en contacto con ducias
de xeracións de mozos e mozas universitarios
dos que gardo o cariño e o recoñecemento.
Os alumnos (sobre todo os bos alumnos, e os
meus fórono) sempre dan moito máis do que
reciben. Eles fan que eu non desista de procla-
mar que Galicia ten o privilexio dunha moci-
dade extraordinaria, que merece o noso apoio
e a nosa confianza, tamén a nosa considera-
ción. Miren ben ao seu arredor sen prexuízos:
non son só o noso futuro; son tamén, por
sorte, o noso presente.
m Aos compañeiros do Consello da Cultura
Galega, en toda a súa extensión, e de forma
particular aos membros do Plenario que me
honraron con esta elección.
m Grazas tamén a todos os que, en presenza e
en ausencia, nos acompañades neste acto. De
todo corazón.

E déixoo quedar aí, por aludir só aos que son
inescusables. Desculpen aínda así a demorada
relación: pareceume importante non só para que
todos se sintan lembrados, senón tamén para que
se comprenda por que, mesmo salientando a
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importancia das individualidades, considero que
aínda é máis importante o equipo, a comunida-
de, a rede… que ampara e soporta a cada unha.
Reparen na cantidade e calidade de persoas que
co seu alento impulsaron e impulsan as velas da
miña nave. Porei todo o meu empeño en non
defraudalas —en non defraudarvos—: isto é, en
guiar esta institución no rumbo máis adecuado
aos altos fins para os que foi creada. Sempre en
beneficio, insisto, da lingua e da cultura galegas,
sempre na procura de arrequentar o precioso
legado creado polo noso pobo e depositado tran-
sitoriamente ao amoroso coidado das xeracións
presentes.

Son consciente da magnitude da tarefa e da
ambición dos obxectivos propostos, e tamén de
que alcanzalos non é posible sen a concorrencia
de sólidos compromisos entre institucións e da
contribución diversa de moitas persoas e organi-
zacións. 

Por iso apelo á intelixencia, experiencia, cola-
boración e complicidade de todas elas, e tamén
de todos os que, coma moitos dos e das presen-
tes, tendes responsabilidades, influencia e com-
petencias na materia n
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