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INFORME DO PRESIDENTE DA COMISIÓN DE GOBERNO ANTE A ASAMBLEA DO PADROADO 
DA FUNDACIÓN OTERO PEDRAYO

Trasalba, 30 de xuño de 2018

Bemqueridos amigos:

Un ano máis por estas datas, a figura irrepetible de D. Ramón Otero Pedrayo ven 
convocándonos a honrar a súa memoria e a súa obra na Casa Grande de Cimadevila de 
Trasalba na que nos atopamos, participando na festa anual que os Estatutos vixentes teeñen 
instituida, na que agasallamos concedendo o Premio Trasalba, o noso recoñecido galardón, a 
unha persoalidade ou institución destacada da vida e da cultura galega. Ao mesmo tempo, 
aproveitamos para celebrar unha xuntanza do padroado da Fundación, na que é tradición que 
se dea conta da xestión levada a cabo durante os meses trancurridos dende a celebración da 
festa literaria do ano anterior e da reunión entón celebrada. Do mesmo xeito, sometemos ao 
pleno a preceptiva aprobación do informe económico correspondente ao ejercicio do ano 
natural anterior (neste caso do ano 2017), que temos a briga de elevar ás autoridades 
competentes.

Nestes últimos anos viñemos recoñecendo, coa entrega do noso premio, a persoalidades que 
ao longo da súa vida destacaron en eidos tan dispares como os que van dende o espallamento 
e univesalización da nosa música e nosa cultura polos escenarios de todo o mundo, como é o 
caso da ourensá Cristina Pato, pasando por un escritor como o recentemente desaparecido 
Agustín Fernández Paz, por un artista plástico como Antón Pulido, membro deste padroado e 
veciño de Amoeiro, un intelectual cunha dilatada traxectoria profesional e política, como 
Camilo Nogueira, ata o ano pasado, no que fixemos o recoñecemento do labor dunha dilatada 
e fecunda vida de outro membro deste padroado, o pensador, filósofo e estudoso da obra e 
figura de D. Ramón, Carlos Baliñas.

Para a edición deste ano, que fai o número XXXVI, a Fundación, na reunión da súa Comisión de 
Goberno celebrada o día 23 de marzo, acodou por unanimidade agasallar a un colectivo, a 
Coral “De Ruada”, unha institución ourensana cunha xa centenaria historia, que conmemora 
neste ano a súa fundación no ano 1918, que conta no seu haber cun traballo sobresaínte encol 
da música e da cultura popular recoñecido expresamente polo propio D. Ramón.

Tradicionalmente, a festa viña celebrándose o último domingo de xuño, día festivo máis 
próximo á festividade do S. Pedro, patrono da parroquia de Trasalba. Este ano diversas 
circunstancias aconsellaron celebrar a festa na tardiña do sábado en troques da mañán do 
domingo. A Coral “De Ruada” é unha institución ourensá composta por un amplo colectivo 
humano, que conta cun elevado número de amigos e de seguidores aos que conviña dar 
facilidades para poder asistir, razón que nos levou a programar toda a actividade deste día na 
tarde do sábado máis próximo ao día de S. Pedro. Por tanto, na festa que vai ter lugar de 
seguido, Miguel A. Seixas, gran coñecedor da historia e do traballo que veñen realizando as 
agrupacións corais históricas de Galicia que fundan os seus alicerces nos principios que 
inspiraron ás Irmandades da Fala, coa Coral “De Ruada” entre elas, vai poñer de relevo os 



méritos dos que se pode gabar a institución que hoxe homenaxeamos. Eu só teño que decir 
que entre os argumentos que foron expostos e considerados pola Comisión de Goberno para 
tomar a decisión pesou a súa fidelidade aos valores da nosa cultura popular, que mantivo 
firmemente ao longo das distintas e dificeis situacións sociais e políticas que pasou a nosa 
Terra neste século andado da súa vida. Ademais do aprecio que expresamente D. Ramón lle 
amosou.

A Memoria que como Presidente da Fundación teño a obriga de expor ao pleno do Padroado 
está artellada en forma de informe do que dará conta cada un dos membros da Comisión de 
Goberno dende cadansua responsabilidade. Tamén é costume que o informe faga a análise da 
actividade da Fundación dende o plenario que se adoita ter no mes de xuño anterior. Pero 
como dende a do 25 de xuño de 2017 celebramos outras dúas reunións do Padroado, cuxas 
actas acabamos de apobar, das  que a da do 22 de decembro foi unha reunión ordinaria, na 
que se deu conta das actividades do período entre reunións, non se fará unha análise das 
actividades que coñecen os presentes e que foron espostas no seu día. Non farei mención das 
visitas, protocolarias unhas, como a que xiramos ao Presidente da Xunta de Galicia, ou a 
participación na ofrenda floral a Rosalía o 25 de xullo, outras de traballo, como a efectuada á 
Fundación Penzol có obxecto de tender pontes de colaboración entre as dúas institucións; nen 
das actividades orgaizadas nese período de tempo, como as Xornadas sobre Domingo Fontán, 
celebradas no mes de outubro. Somente quero recordar a asistencia á reunión preparatoria do 
Centenario de Nós, convocada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordeación 
Universitaria no mes de decembro, porque xerou unha nova reunión, e porque a Fundación 
Otero Pedrayo tén que ter unha presencia activa en calquera evento que conmemore a 
xeración que é o símbolo da cultura galega do século XX. E recordar tamén que da presenza, o 
día 11 de decembro, como representante do concello de Ourense, do secretario da Fundación 
no xurado dos premios Otero Pedrayo, e das suxerencias que elevamos á Xunta e ás 
Deputacións, fíxose realidade o feito de que a Fundación conte cun representante de pleno 
dereito no xurado que concede este premio, que este ano orgaiza a Deputación de A Coruña, 
para o que foi nomeado Afonso Vázquez-Monxardín.

Dende o 22 do pasado mes de decembro,, data da última xuntanza do padreado seguíronse 
producindo visitas, protocolarias, como a xirada ao Presidente do Parlamento de Galicia polos 
presidente e secretario da Fundación, e de traballo, como a feita á Casa da Matanza; 
orgaizamos actividades, tanto en Trasalba como fóra de Trasalba, como o Abril Oteriano, que 
este ano levamos a Santiago; homenaxes, como o do pasado 24 de decembro a Xavier Prado 
Lameiro; participamos en outras actividades alleas, pero que tiñan que ver con Otero Pedrayo, 
e estivemos en todo momento atentos a todos os eventos nas que a figura e a obra de D. 
Ramón fora considerada. De todo elo da cumprida conta o pormenorizado informe do 
Secretaio da Fundación, Afonso Vázquez-Monxardín.

Esta Memoria que comeza con este informe a modo de carta de presentación, contén 
asemade os seguintes documentos:

- Informe do Secretario sobre:

                                                 Actividade ordinaria organizativa.



                                                 Funcionamento da Casa Museo

                                                 Actividades da Fundación e da Comisión de Goberno

                                                 Xestións dos espazos e materiais.

- Informe do Arquiveiro Bibliotecario.

- Informe do Arquitecto.

- Informe do Presidente da Asociación de Amigos

- Informe do Tesoureiro.

Non debo analizar eu os documentos que compoñen a Memoria, que corresponde expoñer 
aos seus autores, quenes poden facer as aclaracións que se consideren necesarias. Sobre o 
exposto ata agora, como todos os anos, quédame poñer de manifesto que, tamén este ano, a 
Fundación somente se pode soster coas axudas que achegan as institucións que forman parte 
do seu padroado: a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (a través 
fundamentalmente da Secretaría Xeral de Cultura e da Secretaría Xeral de Política lingüística), 
á Deputación Provincial de Ourense, á que teño que recoñecer públicamente o agradecemento 
meu e da Fundación polo significativo aumento da súa contribución ao funcionamento e 
sostenemento desta casa, á Editorial Galaxia, sempre atenta cara as nosas posibles 
necesidades, e ao Concello de Amoeiro, sempre desposto a axudarnos con medios humanos e 
materiais. Tamén hai que facer mención dos pequenos ingresos que a casa obtén por medio 
das ventas ás visitas na tenda, e da distribución de libros Como recordei na Memoria 
presentada na xuntanza do pasado ano, necesitamos un teito anual de arredor de 60,000 € de 
gasto, só para menter a casa aberta; e máis para desenvolver un programa de actividades 
culturais de cualidade, que de todos modos tentamos levar a cabo cós limitados recursos dos 
que dispoñemos, como expón o informe asinado polo secretario. Porén, eu maniféstome 
optimista no senso de que, coa axuda de todos, seremos quen de acadar unha xestión digna e 
de prestixio.

Na xuntanza extraordinaria do pleno do padroado do día 24 de febreiro, aprobouse o borrador 
de Estatutos para iniciar os trámites administrativos ante o Protectorado, tal como esixe a 
vixente lexislación, nomeándose unha comisión para redactar as cuestións de detalle e de 
estilo que entón se suscitaron, antes de ser elevados á autoridade competente. A comisión 
entón constituida, despois dos oportunos intercambios de opinión e reunións, concretou as 
melloras posibles á súa redacción En consecuencia, solicito ao pleno a autorización para iniciar 
o proceso de tramitación administrativa, obrigatoria para a súa aprobación definitiva.

Con este último punto, e con todo o exposto ata agora, coido que se da cumprimento aos dous 
primeiros fins do meu mandato – manter as instalacións e bens materiais e raíces da 
Fundación así como as súas actividades tradicionais, e modificar os Estatutos -, que tiven a 
honra de expoñer ante o pleno hai un ano. O grao de cumprimento dos outros fins reflíctense 
nos informes que compoñen esta Memoria, asinados polos seus respectivos responsables. En 



canto estean aprobados os Estatutos, a Comisión de Goberno iniciará un proceso de 
renovación dos órganos de dirección e xestión conforme ao novo texto, que espero ter 
rematado para ser presentado ao pleno na nova xuntanza que será obrigatorio celebrar no 
vindeiro mes de decembro, preceptiva para a aprobación das actividades correspondentes ao 
ano que hai que elevar ao Protectorado.

E réstame soamente un capítulo de agradecementos. Agradecemento, en primeiro lugar, ao 
padroado, que ten respondido coa mellor disposición a todas as chamadas e convocatorias, 
cando lles foron formuladas, aportando lealmente as súas achegas e opinións cando se lles 
solicitou. Agradecemento a todos os membros da Comisión de Goberno, nomeadamente e por 
razón de proximidade, aos que teñen o seu domicilio en Ourense, que con lealdade e 
prontitude, ás veces con grande sacrificio persoal, me axudan e me arroupan neste labor de 
gobernar o barco da Fundación. Agradecemento, unha vez máis, ás institucións que nos 
axudan, e que sen a súa colaboración sería imposible coidar e manter este recuncho ourensán 
de Trasalba, lugar simbólico da Galicia universal e da cultura galega do século XX. Un 
agradecemento especial a Xosé Soutullo, da Editorial Galaxia, que deseñou o libro da 
homenaxe de hoxe á Coral e a documentación da festa; e a Manuel García de Buciños, 
padroeiro da Fundación, a quen tamén quero facer patente o sentimento meu e da Fundación 
polo recente pasamento de Chus, a súa dona, e que é o autor do “Ramonciño”, a figura de D. 
Ramón que representa o galardón do Premio Trasalba sustituíndo a xerra que deseñaba Isaac 
Díaz Pardo. E non quero esquecerme neste capítulo de agradecementos, de Susana González, 
Susi, que atende o día a día e ás visitas desta casa.

Quero rematar solicitando que conste en acta tamén o sentimento da Fundación polo recente 
pasamento de Carlos García Martínez, membro que foi deste padroado dende seus inicios, 
premio Trasalba 1999, que adicou toda a súa vida ao servizo da cultura galega, e foi a 
verdadeira alma do Museo do Pobo Galego.

Gracias a todos pola vosa presencia e atención, e un cordialísimo saúdo.

Juan Luis Saco Cid, Presidente da Fundación Otero Pedrayo.


