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TEXTO ÍNTEGRO DA COMPARECENCIA DO PRESIDENTE DO CONSELLO 
DA CULTURA GALEGA, RAMÓN VILLARES, NA COMISIÓN PARA A 

REFORMA DO ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
 

(Sesión do 13/06/2006) 
 
  

 

Como representante, en tanto que Presidente, do Consello da Cultura 

Galega, agradezo a chamada desta Comisión parlamentaria, para participar no 

debate aberto arredor das liñas básicas de reforma do actual Estatuto de 

Autonomía de Galicia, vixente desde a súa aprobación en marzo de 1981.  

A composición do Consello é maioritariamente corporativa, ao 

representaren máis dos tres quintos do seu Plenario, persoas procedentes de 

diversas academias, universidades, fundacións, padroados ou centros 

especializados de estudo. Representantes de moitas destas institucións xa 

acudiron, ou  farano no seu día, a esta Comisión parlamentaria e, en 

consecuencia, boa parte das propostas que o Consello da Cultura podería 

achegar a esta Comisión xa é coñecida polos señores parlamentarios.  

Non obstante, hai algúns aspectos de orde máis global, que son os que 

en rigor lle corresponde propoñer  a unha institución de alta asesoría como é o 

Consello da Cultura, que van ser os que centren o groso da miña intervención. 

As ideas expostas, alén dalgunha contribución propiamente persoal debida á 

miña condición profesional de historiador, son o resultado dunha consulta 

previa aos membros do Plenario, cuxas respostas e opinións espero que teñan 

sido recollidas do modo máis acaído nas reflexións e propostas seguintes (*).  

Centrarei a intervención en tres apartados. Un primeiro, relacionado coa 

oportunidade histórica da reforma do Estatuto e a posición de Galicia no 

contexto do Estado das Autonomías. Un segundo apartado ocuparase de 
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aspectos relacionados coa cultura e a identidade de Galicia, nomeadamente no 

que se refire á súa lingua e os seus símbolos. O terceiro apartado, que será o 

máis cinxido ao ámbito de actuación da institución que represento, consistirá 

nunha breve reflexión sobre o propio concepto de Cultura e, naturalmente, a 

función que nese campo debe desempeñar o Consello da Cultura e o seu 

rango de alta institución do réxime autonómico galego. En consecuencia con 

esto, rematarei  cunha proposta concreta de redacción articulada da 

composición, competencias e funcións do Consello da Cultura.  

 

1. Sobre o contexto histórico da reforma do Estatuto de Autonomía 
 

 Sen entrar no asunto concreto de cómo proceder á reforma do actual 

Estatuto, resulta evidente que se trata dunha iniciativa que cómpre ollar no 

contexto actual de reforma doutros textos estatutarios de diversas autonomías 

españolas, que marcan ou irán marcando no futuro as pautas das súas 

definicións identitarias, niveis competenciais e fórmulas de inserción no Estado 

das Autonomías.  

Tamén é claro que, malia os adiantos conseguidos en materia de 

ordenación político-territorial de España desde os tempos da Transición, 

subsiste unha “cuestión nacional” que emerxe con frecuencia no debate político 

pasado, presente e, tal vez, tamén no inmediato porvir. A resolución deste 

asunto non é posible unicamente desde unha reforma estatutaria, pero é claro 

que é indispensable ter en  conta esta dimensión xeral da cuestión nacional na 

España contemporánea, alomenos desde principios do século XX.  

Por outra banda, tamén cómpre ter en conta novas realidades políticas, 

como a Unión europea, non contempladas no deseño das autonomías hai un 

cuarto de século. E alén da necesidade de encaixe que se precisa no contexto 

europeo, debe ser tido moi en conta a tendencia actual na ciencia política dos 

“gobernos multinivel”, no que os vellos conceptos de soberanía e de estados-

nacións xa perderon parte do seu significado e, por tanto, tamén de 

competencias e valores mesmo emocionais 

Tendo en conta esta situación, o debate sobre a posición de Galicia debe 

concretarse alomenos nas cuestións seguintes:  
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a) Definición de Galicia como unha nación, tanto en termos de “nación 

cultural” como mesmo de “nación política”, o que se podería condensar 

na fórmula de “nazón de Breogán”, que aparece no propio texto do 

himno escrito por Pondal. Esta afirmación do carácter nacional de 

Galicia sería a expresión actual do que, en 1978, se considerou 

“nacionalidade” na propia Constitución española e “nacionalidade 

histórica” no texto do Estatuto de Autonomía de Galicia. A xustificación 

desta posición podería fundamentarse no recoñecemento de que Galicia 

posue unha serie de “dereitos de seu”, fundados na súa historia e na súa 

tradición cultural, lingüística e xurídica propias, que a vontade libre e 

democrática expresada no texto estatutario non faría senón recoller e 

revalidar, reforzando así a idea de autogoberno de Galicia.  

b) Convicción de que este é un paso necesario, de forma paralela con  

propostas procedentes doutros Estatutos autonómicos actualmente xa 

reformados ou en vías de reforma,  para a consideración de España 

como un “Estado plurinacional” tanto desde o punto de vista político 

como tamén desde a perspectiva cultural. Por tanto, a aceptación desta 

identidade nacional non supón a creación de novos Estados, senón a 

reformulación do vello Estado centralista nunha solución de natureza 

federal, dunha forma más explícita do que se fixo no tempo da 

Transición democrática. A articulación desta posición pode efectuarse de 

modos diferentes, pero o importante será que a proposta estatutaria 

saída do Parlamento  galego se encadre no debate xeral da natureza 

xuridico-política de España, esto é, como unha contribución á 

construcción  proactiva desa España plurinacional e non como unha 

solución particular ao caso galego.  

c) Consideración da posición de Galicia na nova realidade da Unión 

Europea, o que motiva unha fixación dos procedementos para a súa 

presencia nalgúns ámbitos de decisión europea tanto no ámbito da 

representación política (circunscrición parlamentaria) como en sectores 

de especial importancia para Galicia (pesca, patrimonio histórico-

artístico, etc). Tamén sería preciso articular procedementos de 

representación exterior de Galicia, mediante figuras como a dun 

Deputado xeral ou denominación análoga.  
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2. Sobre algúns compoñentes identitarios e simbólicos 
  

 Dado peso que a cultura tivo e segue a ter na definición da identidade de 

Galicia, resulta fundamental fixar coa maior precisión algúns dos seus 

elementos máis propiamente identarios e simbólicos, non tanto para asentar 

un diferencialismo evidente, senón  tamén  para articular a diversidade 

cultural existente en España. Esta posición non sería máis do que unha 

concreción das posicións sostidas no punto anterior. Hai dous aspectos 

sobre os que resultaría pertinente que o futuro Estatuto se expresase con 

precisión: o “status” legal da lingua galega e,  en segundo lugar, o elenco de 

elementos simbólicos definidores da identidade galega.  

 Canto á cuestión da lingua, e sen entrar en apreciacións de carácter 

cuantitativo sobre os hábitos sociolingüísticos da poboación galega e o 

recoñecemento da existencia de dúas linguas oficiais no territorio de 

Galicia, o galego e o castelán, a proposta do Consello da Cultura é de dupla 

natureza: 

 

a) Consideración do galego como a lingua propia e oficial de Galicia e, por 

tanto, o recoñecemento da mesma como un dereito a ser usada polos 

cidadáns e un deber o seu coñecemento. Este dereito ao seu uso e esta 

obriga de ser coñecida (e usada de formas preferente) debe estenderse 

a todos os ámbitos da administración pública (incluídos os ámbitos 

notarial, rexistral e xudicial), dos medios públicos de comunicación,  e do 

ensino. De todo esto se deriva a necesidade de que os poderes públicos 

garantan e promovan os medios necesarios para o emprego da lingua 

galega en todos os seus eidos, tanto no territorio concreto da 

comunidade autónoma como nos territorios dos seus lindeiros ou no seo 

doutras comunidades galegofalantes (tal como xa se recoñece na Lei de 

Normalización Lingüística de 1983 e no Plan Xeral da Lingua Galega de 

2004).  

b) Introducción no debate político xeral español da cuestión da pluralidade 

lingüística, mediante procedementos de superación da actual situación, 
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na que hai unha estanquidade de cada unha das linguas non xerais 

(catalán, vasco e galego) no ámbito do seu propio territorio e unha 

desigualdade de consideración das mesmas respecto do castelán. Dado 

que actualmente arredor dun 40 % da poboación española fala ou, 

alomenos, ten acceso a dúas linguas, sería preciso instrumentar 

mecanismos que permitisen, a través das institucións educativas e dos 

medios de comunicación, unha política de familiarización de toda a 

poboación española con esta diversidade lingüística e, en termos máis 

amplos, de natureza propiamente cultural. A concreción desta proposta, 

alén de recoñecer a posibilidade de que os cidadáns de Galicia se 

poidan dirixir na súa lingua aos poderes públicos do Estado, suporía a 

reclamación de que a Administración xeral do Estado protexese as catro 

linguas existentes, do mesmo modo que as institucións autonómicas con 

lingua propia deben protexer e velar pola situación da  lingua castelán e 

os dereitos dos seus falantes.  

 

Canto aos elementos de natureza máis propiamente simbólica, dos que 

moitos xa están incorporados ao actual Estatuto de autonomía ou á práctica 

política ordinaria, alén de fixar a Bandeira, o Himno de Galicia, Día Nacional ou 

o Escudo de Galicia, deberían fixarse con precisión, nos seus correspondentes 

artigos 

a) Os procedementos para a concesión de recoñecementos ou 

condecoracións (premios, medallas…) por parte  dos poderes públicos 

de Galicia. 

b) A existencia de “lugares de memoria” de especial relevancia, como o 

Panteón de Galegos Ilustres.   

 

 

 3. Sobre a cultura e o Consello da Cultura no marco estatutario 
 

 No que se refire á presencia do ámbito cultural no diverso articulado do 

Estatuto, parece obrigado apuntar a necesidade de que se debe garantir unha 

competencia exclusiva dos poderes públicos galegos en materia de patrimonio 

cultural (museos, bibliotecas, arquivos…), de lingua e ensino, pero tamén de 
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comunicación, incluídos tanto os medios tradicionais como os máis novos, con 

soporte nas novas tecnoloxías.  

Neste mesmo sentido se debería considerar de forma expresa a natureza 

consultiva do Consello da Cultura no ulterior desenvolvemento lexislativo 

destas competencias.  

 

Como xa se dixo antes, a cultura forma parte esencial da identidade de 

Galicia. Esta é a razón de fondo da existencia dun órgano como o Consello da 

Cultura, proposta singular do noso actual marco autonómico que moitas outras 

autonomías están agora a demandar ou incorporar aos seus novos Estatutos. 

Sen embargo, as funcións previstas no seu día para este organismo poden ser 

agora revisadas e, desde logo, definidas con maior precisión. Esto esixe un 

breve “excursus” sobre o concepto de Cultura e a súa concreción nun texto 

normativo como o Estatuto.  

 

 A idea de cultura que subxace no actual Estatuto, cando propón a 

existencia dun Consello da Cultura,  é a propia dunha concepción basicamente 

estática, con grande peso dos ingredientes de natureza histórica, literaria e 

artística. Por eso alude en primeiro termo á idea de “preservar” ou protexer 

unha herdanza dos devanceiros que cumpriría administrar, defender e 

transmitir. Esta concepción non se pode desbotar de todo, pero debe ser 

matizada e ampliada, para unha mellor intelixencia das funcións futuras que se 

lle deben demandar a unha institución como a do Consello da Cultura. Esta 

revisión do concepto de cultura atende, alomenos, a dous presupostos básicos:  

 

a) A necesidade de concibir a cultura como un terreo da pluralidade, na 

que poden e deben convivir diversas concepcións da mesma, desde a 

propiamente “espiritual” no vello sentido, como  a cultura procedente do 

ámbito da ciencia e da técnica ou a expresada en novos soportes 

tecnolóxicos. Por tanto, baixo a denominación de cultura escóndense 

conceptos ben diversos, non só as clásicas “dúas culturas” (literaria e 

científica), senón mesmo as moitas culturas “adxectivadas” que hoxe 

son o máis común do debate sobre o significado de Cultura (cultura 

“política”, cultura “urbana”, cultura “medioambiental”, etc.). De feito, o 



 7

patrimonio natural de Galicia ou a ordenación do seu territorio son 

elementos imprescindibles dunha política cultural. 

b) A idea de Cultura como unha actividade que muda de forma constante, 

que se interrelaciona con outras, que define o modo en que un grupo 

humano determinado ordena a súa vida e toma as súas decisións, pero 

tamén que regula as súas diferencias intracomunitarias e forma parte 

dun universo multicultural. Esto obriga a pensar a cultura considerada 

“propia” como un conxunto de crenzas, prácticas e saberes que, máis do 

que definir un grupo cultural, contribúe a poñer en relación a este grupo 

ou comunidade con outros grupos.  

 

Aplicadas estas reflexións ao caso que nos ocupa, parece necesario 

asentar a idea de que a Cultura galega do século XXI debe ser entendida 

como unha manifestación da riqueza e da pluralidade da sociedade galega, 

como un modo de se proxectar no mundo e de se relacionar tanto interna 

como externamente, e non como unha expresión dunha “resistencia” 

histórica a un proceso de aculturación de procedencia exterior.  

En consecuencia, hoxe máis do que hai vinte ou trinta anos, é precisa a 

existencia dun organismo como o Consello da Cultura, que teña como 

funcións básicas as de ser un instrumento de mediación entre a sociedade 

e os poderes públicos, a de fomentar a reflexión e  o debate sobre políticas 

culturais que vaian alén das propostas políticas inmediatas,  e que contribúa 

a ordenar  os equipamentos necesarios para un acceso plural e universal 

aos bens culturais por parte da sociedade galega.  

Neste sentido, propoñemos non só a consideración do Consello da 

Cultura como unha alta institución do réxime autonómico, concibido con 

carácter independente e fortemente corporativo, senón unha reorientación 

das súas funcións, máis concibidas na dinamización, ordenación e 

proxección da Cultura e menos no sentido de defensa e preservación da 

mesma. Concibimos o Consello non como unha academia, nin unha 

institución de investigación, senón como un centro de alta asesoría no que 

estén presentes as máis relevantes institucións públicas e privadas de 

Galicia, cun orzamento público acordado polo Parlamento de Galicia e 
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como un “observatorio” permanente da cultura galega en todas as súas 

dimensións.  

 

   

  

 

(*) No texto recóllense achegas dos seguintes membros do Plenario: Francisco 

Díaz-Fierros,  Francisco Fariña, Víctor F. Freixanes, Francisco Fernández Rei, 

Xosé López, Ramón Máiz, Henrique Monteagudo, Santiago Nogueira e Helena 

Villar Janeiro 

 

  

 


