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Palabras na Entrega de Medallas 
 do Consello da Cultura 
MEDALLAS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA 2018 

 
RAMÓN VILLARES 

Santiago de Compostela 23 de maio de 2018 

 

Sr. Presidente da Xunta, 

Sr. Presidente do Parlamento  

Sr. Alcalde de Santiago 

Autoridades e representacións 

Premiadas e premiados 

Miñas señoras e meus señores 

 

Entregar premios é sempre alegre para quen os concede e confío que ta-
mén para quen os recibe. Creo non me enganar se digo que este é un acto 
tan grato como solemne para cantos formamos parte desta institución. 
Solemne porque a ocasión o demanda e porque, na compaña das primei-
ras autoridades de Galicia e de todos cantos acudistes ao noso convite, 
imos facer entrega das Medallas de Honra do Consello da Cultura Galega a 
persoas que moito as merecen, polas razóns que deseguido se dirán. Dúas 
das Medallas entregaranse a Pablo Figueroa Dorrego e a Ana Paula Labo-
rinho; unha terceira, a título póstumo, a Francisco (Paco) Lores Mascato, 
aquí representado pola súa filla Lorena Lores.  
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Premiar significa distinguir, que é unha das formas máis nobres de 
sinalar méritos e benfeitos de persoas ou institucións, pero tamén supón 
un recoñecemento mutuo e, por tanto, de gratitude correspondida, como 
acontece na amizade. É magoa que non dispoñamos dunha palabra que, 
noutras linguas, condensa estas dúas ideas: pensar (denken) e agradecer 
(danken), como en memorable ocasión dixera o excelso poeta romanés-
alemán Paul Anschel, dito Celan. Aínda que privados desta altura poética, 
isto é xustamente o que queremos expresar con esta iniciativa. Distinguir 
como operación intelectual, agradecer como operación afectiva.  

Estas son as primeiras Medallas que concede o Consello da Cultura 
Galega, nos seus case trinta e cinco anos de existencia. Non é do caso re-
parar nesta demora, senón máis ben de expoñer as razóns que nos decidi-
ron a crear estes premios. Nos acordos corporativos da Comisión Executi-
va e do Plenario da institución están condensadas as pautas que seguir 
para a súa concesión. Deben ser poucas ou “raras” –no sentido máis prís-
tino da escaseza–, deben carecer de compensación onerosa e deben ser 
atribuídas a persoas, galegas ou non de nación, que desenvolvan accións 
ou funcións relacionadas coa cultura galega no exterior, pero, en todo ca-
so, que as razóns da concesión non deriven da pertenza a esta institución. 
Dito doutro modo: quixemos fuxir do “auto-recoñecemento” corporativo, 
non tanto por orgullo mal entendido, senón por coherencia institucional.  

Esa coherencia deriva da propia evolución histórica desta institución, 
que foi combinando co paso do tempo a lexitimidade fundacional coa le-
xitimidade de exercicio. A marca de orixe está na Lei de creación do Con-
sello da Cultura Galega que, seguindo un mandato do Estatuto de auto-
nomía, aprobou o Parlamento de Galicia en 1983. Naquela lei dise que a 
misión central da institución é “preservar os valores culturais do pobo 
galego”. Esta foi a vontade dos “estatuíntes” e a dos primeiros parlamen-
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tarios galegos, que comezaron as súas primeiras tarefas lexislativas coa 
creación do Consello da Cultura Galega, canda a Lei de símbolos de Galicia, 
a Lei de normalización lingüística e a fixación da capitalidade.  

Aquel mandato “preservacionista”, tanto sobre o patrimonio cultural 
como natural, nunca foi esquecido polo Consello da Cultura Galega pois, 
de feito, esa segue a ser unha das súas marcas básicas, en tanto que órga-
no de alta asesoría en materia cultural da Comunidade Autónoma, como 
de forma expresa está recoñecido na Lei do patrimonio cultural de Galicia.  

Pero na evolución histórica do Consello houbo unha lenta transición, 
que non viraxe, cara a unha concepción máis proactiva da cultura, para ser 
considerada como un axente fundamental da acción exterior e da defensa 
da imaxe ou marca de Galicia. Foi un proceso gradual e complementario 
que fixo máis plural e rica a propia institución, alén de se ocupar de forma 
subsidiaria dunha tarefa que, a diferencia doutras autonomías españolas 
(Cataluña e o País Vasco), carece entre nós dun soporte institucional espe-
cífico, alén dos debates nominalistas sobre o seu nome, Castelao ou Rosa-
lía, que non chegaron a ningures.  

O primeiro paso foi dado co programa de recuperación do inmenso 
patrimonio das colectividades galegas do exterior, o que deu orixe a dous 
grandes repositorios documentais, o Arquivo da Emigración Galega e o 
Arquivo Sonoro de Galicia, ambos creados a principios dos anos noventa. 
O segundo paso foi considerar o legado migratorio como un factor de 
identidade de Galicia tanto entre nós como na proxección da imaxe de 
Galicia. E o terceiro paso, xa neste novo milenio, foi defender a incorpora-
ción activa da cultura galega ás estratexias de acción exterior, na liña mar-
cada polo que o politólogo estadounidense Joseph Nye definiu como “po-
der brando” (soft power), que está na base da chamada “diplomacia cultu-
ral” ou “paradiplomacia”.  
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Sabemos que a acción exterior non se improvisa. Necesita obxecti-
vos claros, continuidade de accións e vontade cooperadora. A definición 
de obxectivos foi obra, en especial, da Reflexión estratéxica sobre a cultura 
galega realizada nos anos 2009/2010 –que ten continuidade na máis re-
cente Diagnose da cultura galega. Datos para unha estratexia cultural no 
século XXI–, na que un dos grandes capítulos era e segue a ser a acción 
exterior. Nestes documentos están marcadas algunhas prioridades, entre 
elas o mundo da emigración e unha atención preferente aos países de lin-
gua portuguesa. A continuidade foi posible grazas á creación dunha área 
de Acción Exterior creada no seo do Consello, que foi a responsable de 
organizar ducias de actividades, nomeadamente fóra de España, desde 
cursos en universidades en Europa e América ata exposicións, ciclos de 
conferencias ou debates. Boa parte destas accións foron realizadas coa 
colaboración que nos prestou a Secretaría Xeral da Emigración para a iti-
nerancia das exposicións sobre temática migratoria. Algunhas están fe-
lizmente operativas, gozando de especial saúde a titulada Os adeuses, que 
está aceptada para ser exposta, a principios do ano próximo, no Museo da 
Inmigración de Ellis Island, na baía de Nova York. 

O camiño non está máis que iniciado, pero o que importa é ter unha 
Ítaca á que se dirixir, como cantara o Kavafis en inesquecible poema:  

Cando emprendas a túa viaxe a Ítaca, 

pide que o camiño sexa longo,  

cheo de aventuras, cheo de experiencias.  

Certamente ese camiño tamén será longo para nós, pero nunca re-
nunciando a traballar pola incorporación da cultura ao marco xeral da ac-
ción exterior. Porque a aventura dese camiño é a cultura, tramada pola 
experiencia. Se o profesor Nye definía o “poder brando” como a arte de 
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lograr que os demais aspiren a posuír trazos alleos, a cultura é unha das 
pasarelas máis acaídas para logralo. Facemos votos, e ningún día sería 
máis axeitado, por unha concepción integrada da acción exterior, na que 
converxan institucións que asuman ese desafío.  

Dicía no inicio que a concesión destas Medallas debía ser congruente 
coas estratexias da institución. E como estas son as primeiras –nunha es-
colla que non resultou dificultosa–, podemos considerar que as tres per-
soas premiadas encarnan cada un dos fitos a que acabo de aludir.  

O primeiro deles, a realidade da emigración. Se houbo un dirixente 
que defendese, da forma máis radical, a importancia da emigración para 
entender a Galicia contemporánea ese foi Paco Lores, quen desde unha 
das máis emblemáticas institucións fundadas polos nosos emigrantes, a 
Federación de Sociedades Galegas (FGS) de Bos Aires, gardou con agarimo 
un patrimonio de alto valor simbólico, defendeu os dereitos políticos dos 
emigrantes, favoreceu a investigación do feito migratorio e ergueu un faro 
que na Terra aínda non temos, que é o Museo da Emigración Galega (ME-
GA), na porteña rúa Chacabuco. El deixounos antes de que este día chega-
se, pero temos con nos a súa filla Lorena Lores e temos ben presente na 
lembranza a súa persoa e a súa obra... 

A emigración é un feito esencial para nos presentar no mundo, pero 
non chega con facelo nos propios medios societarios desta. É preciso co-
nectar con novas xeracións de descendentes de antigos inmigrantes e, 
sobre todo, colocar as migracións galegas no imaxinario das sociedades de 
destino, nomeadamente as iberoamericanas. E para lograr ese obxectivo 
son precisas moitas axudas, en especial de carácter diplomático. E aí foi 
onde resultou providencial o traballo desenvolto desde a Embaixada de 
España en Brasília por parte de Pablo Figueroa, que alí ocupou durante 
máis de catro anos un posto de responsabilidade. Con prudencia e tenaci-
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dade, logrou que os centros do Instituto Cervantes e outras institucións 
societarias acollesen múltiples actividades do Consello, institución á que 
mesmo representou en lugares tan distantes como Manaus, Recife ou Por-
to Alegre. Nunca tivo a cultura galega mellor cónsul que no desempeño de 
Pablo Figueroa. 

O terceiro fito, de grande alcance estratéxico, é a relación da cultura 
galega cos países de lingua portuguesa, irmáns de historia, de lingua e de 
cultura. Foi na primeira conferencia mundial da lingua portuguesa, cele-
brada en Brasília en 2010, cando eu coñecín a Ana Paula Laborinho, que 
estaba a estrear o seu cargo de presidenta do Instituto Camões. Era unha 
reunión marcada por diplomáticos e lingüistas, mais a súa sensibilidade 
para a causa da cultura galega foi entusiasta desde o inicio. Alí comezou 
unha relación institucional, e persoal, que nunca se turbou, o que facilitou 
presenzas periódicas dela ou do Instituto Camões nas actividades do Con-
sello, entre elas as que celebramos nesta institución cos representantes 
do Instituto Cervantes, do Raimon Llull e do Etxepare. Logo, chegou a for-
tuna de que o Parlamento galego aprobase, por unanimidade, a coñecida 
como “Lei Paz-Andrade”, que deu azos tanto ao ensino da lingua portu-
guesa como á promoción das relacións de institucións culturais galegas 
coas de países de lingua portuguesa. Nese ronsel débese entender a can-
didatura do Consello da Cultura Galega a ser Observador Consultivo da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na que o papel do 
Camões –e a diplomacia portuguesa– foi esencial. E así aconteceu que, 
desde a conferencia cimeira de 2016, celebrada en Brasília, o Consello 
forma parte desta organización multilateral marcada por falar unha lingua 
que ten as súas orixes neste recanto occidental da Iberia, berce do roman-
ce galego que logo se tornou en portugués... 
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Quero rematar coas expresións de acollida e agradecemento con que 
principiei a miña intervención. En primeiro lugar, quero agradecer o apoio 
do Plenario do Consello a esta iniciativa e ao persoal da institución o seu 
compromiso e axuda para a organización deste acto. En segundo lugar, 
agradézolles a todos os presentes este apoio e calor humano que, ´s custa 
dos premiados, tamén beneficia ao Consello. E, finalmente, quero recoñe-
cer o apoio entusiasta que en tantas viaxes feitas ao exterior puxo Emilia 
García López, responsable de Acción Exterior desta institución.  

Miñas caras Lorena e Ana Paula, meu caro Pablo, vós sodes non só os 
protagonistas deste acto, senón a súa mesma razón de ser. Coa recepción 
destas Medallas de Honra, estades a ser partícipes dunha institución ami-
ga e agradecida aos vosos benfeitos a favor da cultura galega. Sei que non 
é do caso falar do futuro, mais permitídeme que, polo menos de modo 
imaxinario, vos nomee representantes ou cónsules do Consello da Cultura 
Galega polos lugares onde andaredes, así como o vate Álvaro Cunqueiro 
imaxinaba a cidade de Vigo gobernada por “cónsules” cheos de experien-
cia, talvez fillos retornados de antigos emigrantes. A mobilidade, a inte-
gración transatlántica e a devolución ás terras galaico-miñotas do con-
quistado nas Américas presidiron a aventura dos emigrantes antes de re-
tornaren de novo á súa Ítaca. Agora, con estas Medallas concedidas a per-
soas que viviron ou viven fóra de Galicia, estamos a fortalecer aqueles vín-
culos e mostrar que o destino importa menos que os camiños percorridos.  

Moitos parabéns e que ben haxan todos.  

 


