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Palabras do secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia

Anxo M. Lorenzo Suárez

ómpre recoñecer na inauguración destas xornadas a iniciativa das fundacións Olga Gallego e 
Penzol á hora de centrar a atención na importancia dos arquivos privados de familias e per-
soas, co cal se pon en valor este campo tan apaixonante ao tempo que tan descoñecido, ao 
que só nos últimos tempos se lle recoñeceu a súa especificidade e o seu alto valor histórico.

Permítanme que teña, en primeiro lugar, un recordo para Pilar Gallego, falecida hai unhas 
semanas, farmacéutica e experta en filatelia. Ela creou e dotou a Fundación Olga Gallego 
Domínguez, en memoria do labor da súa irmá, a arquiveira e primeira académica da Real 
Academia Galega, especialista en arquivos familiares. De Olga Gallego é precisamente o ma-
nual para a organización de arquivos familiares, de referencia imprescindible nese ámbito 
de coñecemento.

A Xunta de Galicia, a través da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, é respon-
sable da protección, conservación e difusión do patrimonio documental de interese para Galicia, que inclúe 
documentos de titularidade pública e privada. E ten tamén a responsabilidade da organización, funcionamento, 
acceso e difusión do contido dos arquivos de interese para Galicia e do Sistema de Arquivos de Galicia. 

Os arquivos son, segundo marca a lei, servizos de máxima relevancia para unha sociedade democrática. A través 
deles asegúrase a reunión, conservación e consulta dos documentos que integran o patrimonio documental dun 
pobo nas súas diversas expresións. 

Así pois, a Xunta de Galicia, como responsable dos principais arquivos de Galicia (Arquivo de Galicia, Arquivo do 
Reino de Galicia e Arquivos Históricos Provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra) custodia tamén importantes 
arquivos de persoas e familias.

Ao Arquivo de Galicia foron incorporados recentemente o propio arquivo de Olga Gallego Domínguez, o da 
Familia Vilariño Pintos e o da deseñadora María Moreira. Neste mesmo momento estamos tramitando o da poe-
ta Luz Pozo e o da Casa Golmar en Lalín. Outros arquivos familiares que se custodian no arquivo cabeceira do 
Sistema de Arquivos de Galicia son os da familia Bustelo, a familia Pita da Veiga, a familia Freire e o arquivo do 
Pazo de Valiñas.

Estes fondos documentais chegan ás nosas mans de tres formas: a través de doazóns inter vivos ou legados tes-
tamentarios; mediante comodatos, é dicir, depósitos con dereito de uso; e compras, ben directamente ás familias 
ou ben a través de profesionais dedicados ao comercio de patrimonio documental.

Os arquivos privados teñen, xa que logo, un interese que transcende o seu ámbito familiar ou local, xa que son 
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testemuños da historia social, económica ou política de Galicia. Grazas a eles complétase a visión e a memoria 
da nosa sociedade, ao ofrecer datos da vida cotiá de persoas coñecidas ou anónimas, das súas relacións, das súas 
profesións e vivencias.

Como xa sostivo no seu momento Olga Gallego, a memoria da nosa sociedade quedaría incompleta sen a infor-
mación que nos achegan os arquivos privados, xa que contaríamos só coa visión que nos ofrecen os dos organis-
mos e institucións públicas.

Temos, pois, que recoñecer sempre ás familias a súa sensibilidade, tanto na conservación do patrimonio cultural, 
como na súa vontade de poñelo á disposición de toda a sociedade a través de doazóns ás institucións públicas. 
E mediante ese recoñecemento, tratar de concienciar á sociedade da importancia de conservar e transmitir un 
legado que reflicte a nosa historia.

Ademais da sensibilidade e vontade familiar, cómpre un maior esforzo de coordinación e de planificación desde 
as administracións públicas. A selección de fondos, así como a súa conservación e custodia, deben formar parte 
de iniciativas públicas que aseguren a subsistencia do patrimonio documental dentro do acervo público e común. 
E, ademais, a imprescindible dixitalización e posta á disposición do público interesado, como información aberta, 
debería asegurar a máxima reutilización e consulta por parte da sociedade. Trátase dun proxecto colectivo para 
o desenvolvemento cultural e social futuro, que implique ao conxunto das institucións da memoria, para poñelo 
ao servizo do conxunto da cidadanía.

A dinámica de traballo do Consello de Arquivos de Galicia, como órgano colexiado consultivo de asesoramento, 
cooperación e participación en materia de arquivos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, debe fa-
vorecer os obxectivos aos que veño de referirme no parágrafo anterior. Ademais, a Estratexia Galega da Cultura 
2021 incidirá, no que se refire a este ámbito, no remate do Censo de Arquivos e na formulación dun plan espe-
cífico para os arquivos integrantes do Sistema de Arquivos de Galicia.

Remato cun agradecemento expreso aos organizadores desta xornada. Á Fundación Penzol, gran referencia 
documentalista do noso país, tanto pola abundancia e calidade dos materiais que abeira, como pola pegada que 
garda das grandes figuras que construíron a galeguidade actual. A historia de Galicia está, sen dúbida, reflectida 
nos seus arquivos. E á Fundación Olga Gallego, unha vez máis pola doazón do arquivo da grande arquiveira e, 
sobre todo, polo seu compromiso coa conservación do patrimonio documental e o apoio á xuventude que se 
achega a este ámbito. 

E a todos vostedes grazas polo seu interese nesta xornada e por estar hoxe aquí, dispostos a aprender todo o 
posible dos especialistas de Navarra, Portugal e Galicia que lles explicarán a situación dos arquivos privados de 
familias e persoas a través de casos concretos.



http://www.fundacionolgagallego.gal
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