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Xurxo Lobato

MERCEDES GOICOA:  
POR AMOR Á ARTE

Entre os seus fondos salientan a  
colección de gravados do S.XVIII, as 
súas cerámicas de Sargadelos, a súa 
obra escultórica, os seus valiosos  
gravados de cartografía nacional e 
unha gran colección de pintura. 

Conta cunha biblioteca especializada 
en arte, o “Arquivo Musical de Galicia” e 
o “Arquivo de Imaxes”, de importante  
valor para a Historia, a investigación 
e a documentación da arte gallega.

A Academia concede como a súa  
máxima distinción a “Medalla de  
Honra” en recoñecemento ao labor de 
envolvido por persoas ou entidades  
públicas ou privadas no cultivo,  
fomento, protección e defensa das 
Belas Artes en Galicia.

Tamén outorga a Medalla “Marcial del 
Adalid”, nas súas categorías de ouro 
e prata, para premiar a contribución  
ao auxe e mantemento artístico  
da música por corporacións e mem-
bros non profesionais das distintas 
agrupacións de Galicia. 

Ademais de publicar catálogos das 
exposicións realizadas, edita a revista 
corporativa “Abrente”, edición anual 
na que se informa das actividades  
académicas, con artígos, investigacións  
e ensaios sobre as distintas artes.

Mercedes Goicoa é unha muller de 
corpo fráxil, elegante no seu porte  
e nas súas maneiras, e de mirada firme  
e viva. Recíbenos no vestíbulo  
da Academia. Percíbese un suave 
cheiro mestura de óleos e xabón de 
flores; unha música de violín e piano 
relaxa el espírito ao entrar. Mercedes 
explícanos que procede do Salón 
de Actos onde uns xóvenes músicos  
ensaian para o concerto benéfico  
que ofrecerá a Academia ao día  

seguinte. Aproveitamos a ocasión 
para fotografiala xunto aos músicos 
antes de pasar ao seu despacho. 

Leva vostede dez años colaborando  
de xeito altruísta para achegar a 
cultura aos seus concidadáns e 
para conservar o noso patrimonio.

Comezo agora o meu terceiro  
mandato. Fágoo encantada, é un 
labor co que non soamente podes 
transmitir cultura aos demais senón 
que te axuda a cultivarte. 

Fan vostedes un traballo que inci-
de moito no contacto directo cos 
cidadáns. 

A Academia non pode ser unha  
entidade pechada en si mesma; a 
súa xustificación é prestar servicio  
á sociedade a través do mellor  
coñecemento do noso patrimonio 
artístico en todas as súas facetas. O 
ano pasado puxemos en marcha “As 
visitas á Academia” co fin de que os 
visitantes poidan coñecer os fondos 
artísticos da sede da Academia.

Unha das tarefas da Academia é 
o de elaborar informes e realizar 
unha valoración técnica cando hai 
que levar a cabo unha actuación  
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Real Academia de Belas Artes a 
Nosa Señora do Rosario. Fundada 
en 1849. 

Corporación oficial dependente da 
Xunta de Galicia e adscrita ao Instituto  
de España. É unha institución  
consultiva da Administración Pública  
en todo o relacionado co estudo, 
a conservación e a promoción das 
Belas Artes.

Os seus académicos son profesionais  
e especialistas de recoñecido pres-
tixio, pertencentes ás Seccións de Ar-
quitectura, Arqueoloxía, Museoloxía,  
Pintura, Grabado, Escultura, Música,  
Arte e Artes da Imaxe. Non reciben 
remuneración algunha polo seu labor.

A Academia organiza concertos, recitais,  
exposicións de belas artes, conferencias,  
ciclos de cinema e o Salón de Outono  
de Pintura, un certame de pintura  
contemporánea con carácter inter-
nacional e bienal. Algúns dos actos 
realízanse para recaudar fondos a favor 
de entidades benéficas.

sobre un ben do patrimonio.
Déixanse asesorar os responsables 
políticos cando hai un ben que  
necesita restauración?

En determinadas ocasións a Xunta, e 
tamén outros organismos oficiais  
solicitan informes sobre casos  
concretos. Realízanos os académi-
cos de diferentes seccións e son 
refrendados polo plenario. Ás  
veces é a propia Academia a que 
denuncia situacións de abandono  
ou deterioro que transmitimos  
aos organismos correspondentes. 
A Dirección Xeral de Patrimonio 
realiza o control sobre o estado dos 
bens artísticos do noso territorio.  
É un labor inxente e difícil xa que, 
felizmente, o patrimonio artístico-
cultural de Galicia é moi amplo e 
diverso. 

En que estado se atopa o patrimonio  
galego? A miúdo publícanse noticias  
sobre casos de abandono, por 
exemplo de algúns mosteiros, ou de 
enclaves arqueolóxicos singulares.

O estado do Patrimonio artístico  
galego é, en xeral, positivo. Porén, non 
podemos esquecer que contamos  
cun número moi considerable de  
pezas, diversas na súa singularidade  
e con niveis moi diferentes de  
conservación. Non pode estrañarnos 
que en determinadas ocasións se  
denuncie a situación precaria na que 
se atopan algúns monumentos. 

Recentemente vostedes fixeron 
público un comunicado no que de-
nunciaban unha diferencia de trato 
por parte da Administración entre 
a Academia de Belas Artes e outras  
academias. En concreto, o comunicado  
coincidiu co aumento de asignación 
á Real Academia Galega. Cre que se lle 
concede unha excesiva importancia 
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O estado do Patrimonio
artístico galego é, en
xeneral, positivo.
Non obstante contamos
cun número moi
considerable de pezas,
non pode estrañarnos
que en determinadas
ocasións denúnciese a
situación precaria en que
encóntranse algúns
monumentos
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e que os elementos patrimoniais  
forman un conxunto singular para 
comprender o ser propio dun pobo.

Ten habido unha certa tirapuxa 
arredor do coche oficial do Presi-
dente da RAG. Ten vostede coche 
oficial, Dona Mercedes?

Sorrí. Non. Se teño que desprazarme 
para asistir a un acto ou a algunha 
xuntanza pago eu o transporte. Cando  
vou, por exemplo, á Cidade da Cultura 
en Santiago, collo un taxi á estación, 

ao relacionado coa lingua galega en 
menoscabo do patrimonio que Be-
las Artes protexe e difunde? 

A diferente situación económica na 
que se moven as distintas academias 
é un feito coñecido e fácilmente  
comprobable. A Academia de Belas 
Artes emitiu diversos comunicados 
nos que reivindicou “equidade” en  
todas as institucións, o cal non quere 
dicir que pidamos a mesma cantidade  
de diñeiro para todas, senón que se 
apoie a cada unha delas segundo 

un tren, e outro taxi ao chegar alí. 

Sempre foi así?

Non, antes podía alquilar un coche. 

Os académicos da RAG reciben cen 
euros cada vez que se desprazan  
á Academia, algúns académicos 
de Belas Artes son de Ourense  
de Pontevedra, de Lugo de Vigo.  
Pagan eles os seus desprazamentos?

Si, páganos eles.

En que medida a Academia se abre 
a aportacións ou colaboracións 
doutros lugares? 

Estamos abertos e en contacto con 
organismos similares do resto de  
España e doutros países. Na defensa  
das Belas Artes e do Patrimonio  
atópanse implicadas moitas persoas e 
institucións. Tamén se fan congresos  
de Reales Academias nos que a de 
Galicia é distinguida; nós sempre  
colaboramos, por exemplo, cedendo 
cadros dos nosos fondos para facer 
exposicións noutras cidades.

Mercedes; cré vostede que a  
Academia é pouco coñecida en 
toda Galicia?

Un dos retos da Academia é a súa 
maior presenza en toda Galicia. O  

feito de que ata 1984 tivese a  
consideración de Provincial, tivo 
como consecuencia que a súa pre-
senza fose pequena noutras zonas  
de Galicia; pero estamos facendo 
un gran esforzo para acadar unha 
maior presenza e implicación co 
armazón cultural galego en todo 
o seu territorio. l

as súas necesidades e actividades  
a desenvolver. 

É necesario un apoio constante á lingua  
galega como un ben propio, ma-
lia que quizais no haxa que esque-
cer que os aspectos referidos á 
lingua adquiriron un compoñen-
te claramente político e ideoló-
xico, pero iso non debe facernos  
esquecer que hai outros moitos  
aspectos da cultura que tamén  
merecen unha atención constante 
por parte dos organismos públicos, 

Estamos abertos e en 
contacto con organismos 
similares do resto de 
España e doutros países, 
celébranse congresos de 
Reais Academias onde a 
de Galicia é distinguida.

 diferente situación 
económica das distintas 
academias é un feito 
coñecido e doadamente 
comprobable.  
Pedimos equidade,  
que se apoie a cada
unha delas segundo
as súas necesidades e
actividades a desenvolver.


