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Limiar
Isabel Neira e Gonzalo Rodríguez
Cultura é unha desas palabras que está permanentemente con
nós, profundamente incorporada ao noso disco duro, presente
en innumerables conversas aquí e acolá e que sen embargo non
sempre é fácil de definir. Nalgúns casos aparece a idea da educación e noutros a alta cultura, tal vez non en moitos un concepto
abranguinte. Non é estraño, é como a forza dos jedis, todos poden
sentila, pero é complicado de explicar.
Excede as posibilidades deste limiar desvelar os misterios da
forza, como tamén explorar a definición de cultura. Cómpre mellor aos nosos obxectivos movernos cara outras coordenadas, as
do cambio. Ese cambio materialízase, en primeiro lugar, no modo
en que os contidos culturais requiren crecentemente un proceso
de deseño, produción, distribución e xestión expreso. En segundo
lugar, na existencia de segmentos de demanda específicos constituídos por cidadáns ou clientes (segundo o caso) esixentes e que
procuran un bo uso dos seus recursos. Isto crea un sistema de institucións, empresas e usuarios que, a medida en que se terciariza
a economía tende a volverse cada vez máis complexo. Pensemos
simplemente na cantidade de infraestruturas precisas, dende as
casas de cultura, os teatros ou as bibliotecas ate as universidades
ou na lonxitude das cadeas de valor dende os guionistas ate as
produtoras, as consultoras de contidos audiovisuais ou os críticos,
por ilustrar aínda que sexa precariamente esta idea.
A cultura supón por tanto un grande reto como sociedade, en
tanto que se relaciona coa idea de progreso, de igualdade de oportunidades, de cambio ou de innovación, na medida en que supón
un sector produtivo con elevado potencial de crecemento e consecuentemente unha oportunidade para o emprego. De feito, neste
contexto o recurso escaso empeza a ser a capacidade de xestión.
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Xa sexa dende a iniciativa pública ou dende a iniciativa privada, responder a unha demanda cada vez máis esixente require
un coñecemento máis preciso das características e atributos dos
públicos ou usuarios, das metodoloxías de análise, das canles e
circuítos, dos axentes, das industrias, etc. Ese é o reto que vén
a asumir o Curso de Expert* Universitari* en Xestión Cultural da
Universidade de Santiago de Compostela. Un curso que mergulla
nas prácticas colaborativas que foron propias historicamente da
produción cultural, desprega as ferramentas de xestión e produción, explora os vieiros da creatividade e debulla as características
dunha cultura contemporánea que zigzaguea entre a tradición e
o consumismo acelerado, entre a hiperconexión e a identidade,
resultando a veces en diversidade e mestizaxe e algunhas outras
en confusión.
Contén este libro as achegas dun nutrido grupo de expertas/os
que dende diversos ámbitos de especialización foron completando as pezas de construción imprescindibles para armar o aparello
metodolóxico e conceptual. Falta nel o coñecemento compartido
nas aulas, o creado colectivamente, as faíscas que durante un instante alumearon a sesións ou as viaxes. Esperamos, sen embargo,
que este formato abra novas posibilidades de diálogo, tal vez por
vías indirectas, pero diálogo ao fin e ao cabo, xa que a cultura non
fala tanto do saber, como do convivir ou, se queredes, do saber
para convivir. Deixámosvos, en fin, este libro coa esperanza de
que vos invite a mover as ás. Hai outro cambio que pode comezar
aquí.
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Introdución
Sergio Lago e Marcos Lorenzo
En febreiro de 2014 os editores desta publicación, Sergio Lago e
Marcos Lorenzo, ambos profesionais de longa traxectoria, decidimos acometer o intento de pór en marcha unha oferta formativa
no eido da xestión cultural e centrada nas particulares características (sociais, económicas e habitacionais) de Galicia, escasamente
equiparables ás doutros territorios.
Primeiramente pretendíamos paliar a escaseza no noso país de
formación práctica e aplicada neste campo, unha anomalía a respecto doutras comunidades autónomas do Estado español. Pero
ademais queríamos que os contidos e ferramentas a transmitir se
axustasen á nosa realidade cotiá. Até entón moitas e moitos profesionais galegos da xestión cultural accederamos a formación de
posgrao deseñada desde os grandes núcleos urbanos do Estado,
nomeadamente Madrid e Barcelona, e baseada como é lóxico nas
prácticas culturais desas cidades.
Con este enfoque de partida contactamos con Isabel Neira,
profesora da Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de Santiago, quen inmediatamente se prestou a dirixir unha
proposta de posgrao e formación continua, o Curso de Expert*
Universitari* en Xestión Cultural. Tempo despois incorporaríase
como codirector Gonzalo Rodríguez, tamén profesor na mesma
Facultade.
A primeira das aulas tivo lugar en outubro de 2014 e desde
entón vense celebrando ininterrompidamente. Agora marcámonos
o reto de editar unha publicación que mostrase unha visión panorámica da xestión cultural en Galicia, da súa evolución recente, da
situación actual e das perspectivas futuras, así como dos principais
dilemas e desafíos que enfronta. Buscabamos dispor dun documento didáctico que puidese complementar a formación recibi9
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da polo alumnado, pero tamén entendíamos que podía espertar
o interese da ampla comunidade de profesionais da cultura. Ao
fin, aquela anómala ausencia de formación especializada estaba
acompañada dunha igualmente anómala escaseza de reflexión escrita sobre a materia.
Con tal obxectivo elaboramos un guión no que identificamos
as principais dimensións e sectores da cultura galega e buscamos
aos profesionais de referencia que puidesen abordar a redacción
de cada un dos capítulos. O resultado está á vista das lectoras e
lectores.
O libro está dividido en dous grandes bloques: un primeiro
dedicado ás dimensións transversais da cultura (políticas culturais,
animación sociocultural e iniciativas asociativas, financiamento da
cultura, turismo cultural e desenvolvemento, novos enfoques expositivos e comunicación cultural) e un segundo no que se analiza
o estado dos diferentes sectores culturais (música, artes escénicas,
edición e libro, artes plásticas, audiovisual e cultura dixital).
O primeiro capítulo, escrito polo economista e consultor cultural Marcos Lorenzo, foi publicado orixinalmente en novembro
de 2017 en Revista Grial e supón unha aproximación crítica a 35
anos de políticas culturais en Galicia. Preséntase agora corrixido e ampliado. O segundo dos textos é obra de Alberto García,
politólogo e presidente da Asociación Galega de Profesionais da
Xestión Cultural (AGPXC). Nel achéganos ao concepto de sociocultura e argumenta a súa plena vixencia actual a partir dunha
análise histórica das políticas culturais. No seguinte apartado o
tamén politólogo e emprendedor cultural Uxío Novoneyra describe as diferentes canles de acceso a financiamento para proxectos
culturais. O cuarto capítulo corre por conta de Manuel Gago,
xornalista, profesor da USC e director do portal culturagalega.gal,
quen apunta á necesidade de dotármonos de relatos atractivos
que permitan activar o triángulo patrimonio – turismo – desenvolvemento. O quinto apartado foi escrito por Encarna Lago, comisaria de arte e xerente da Rede Museística Provincial de Lugo.
Defende que os museos deben ser reformulados en clave de diversidade, igualdade e maiores cotas de participación social. O
sexto capítulo é obra de Sonia Díaz, xornalista e experta en comunicación cultural. Fálanos da necesidade de reflexionar máis
sobre os públicos aos que se queren dirixir os proxectos cultu10
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rais, e faino a través da súa experiencia creando pontes entre a
creación cultural e a sociedade galega.
O segundo bloque, dedicado á análise dos diferentes sectores
culturais, comeza polo apartado de música, a cargo de Marián
Fernández, xornalista e socia da cooperativa O Cable Inglés, organizadora dos Premios Martín Códax da Música. Detense especialmente nos novos desafíos e tendencias de Galicia como destino
musical, algúns deles comúns ao conxunto do sector, como son
as novas lexislacións de recente implantación. O capítulo oitavo
analiza a situación das artes escénicas en Galicia da man de Paulo
Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña e expresidente de RED (Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos
y Festivales de Titularidad Pública). Realiza unha aproximación
panorámica sobre o estado do sector, cunha ollada crítica pero
tamén apuntando unha batería de ideas cara onde poder camiñar.
No seguinte apartado Henrique Alvarellos, xornalista e vicepresidente da Asociación Galega de Editoras, aborda os impactos sobre
o mundo do libro e da lectura que se derivaron da crise económica e da revolución dixital, ao tempo que avoga pola conversión
das empresas editoras en “factorías de contidos”. O décimo capítulo é obra de Paula Cabaleiro, xestora cultural e directora de exposicións na Fundación Florencio de la Fuente. No seu texto fai un
repaso pormenorizado da evolución recente do ámbito das artes
plásticas en Galicia, no que tamén inclúe unha reflexión sobre as
mudanzas experimentadas polos espazos expositivos a partir da
crise. O apartado dedicado ao sector audiovisual foi escrito por
Andrea Villa, xornalista cultural, produtora de contidos e xestora
de redes sociais. Achégase á actualidade do sector, deténdose especialmente nas axudas á creación, no mapa de entidades sectoriais e nas máis de corenta mostras e festivais de cinema que se
celebran anualmente en Galicia. O penúltimo capítulo corre por
conta de María Yáñez, xornalista especializada en contidos dixitais. Explica dun xeito sintético como se teñen transformado os
modos de produción e consumo de cultura, como se ten xerado
un novo folclore dixital, e por que o noso patrimonio dixital está
en risco. E pechamos os contidos deste libro cun texto de Sergio
Lago, xestor e consultor cultural, no que traza unha panorámica
sobre o contexto laboral e profesional da xestión cultural en Galicia.
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A todas e todos os autores queremos agradecerlles a súa receptividade e compromiso. Agardamos que a publicación deste
libro axude a espallar o coñecemento sobre o mundo da xestión
cultural de Galicia, e que ese maior coñecemento contribúa a estimular novos debates e reflexións que lle permitan á cultura galega
marcarse metas e desafíos máis ambiciosos, desde uns cimentos
teóricos e metodolóxicos máis sólidos e actuais.

DIMENSIÓNS

AS POLÍTICAS CULTURAIS EN
GALICIA
1

Marcos Lorenzo
Ao longo deste artigo realizaremos unha reflexión xeral sobre as
políticas culturais en Galicia, sobre os seus principais destinatarios e axentes, os seus obxectivos (implícitos e explícitos) e a súa
evolución recente. Deixaremos indicados algúns problemas, abriremos preguntas para suscitar o debate e apuntaremos posibles
solucións. Non se trata dun texto académico senón ensaístico, e
polo tanto non aspiramos a sentar cátedra senón a mostrar un
conxunto de informacións e opinións persoais desde un estilo
libre e con certa orde.
Como é ben sabido, a política é unha forma de canalizar o conflito social. Ningunha política é neutra: favorece a certos segmentos de poboación en detrimento doutros. O mesmo sucede coas
políticas culturais. Se queremos coñecer quen sae beneficiado e
quen prexudicado da acción cultural pública, teremos que observar cales son os obxectivos manifestos de política cultural das
administracións. E aquí xa atopamos o primeiro escollo: en moi
contadas ocasións os obxectivos culturais son explícitos, e cando
o son adoitan expresar boas intencións e vaguidades difíciles de
cuantificar e que a pouco comprometen. Di Arturo Rodríguez Morató (2012):
Se partimos da clásica distinción en socioloxía das organizacións,
entre organizacións que operan con tecnoloxías e obxectivos ben
definidos e están sometidos a estritos controis dos seus outputs (organizacións baseadas na eficiencia) e outras cuxos obxectivos e procedementos son máis vagos e carecen deses controis (organizacións
baseadas na lexitimidade), vemos que as administracións e institu1
Versión corrixida e ampliada do artigo publicado en Revista Grial, nº 215
(novembro de 2017).
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cións culturais, que canalizan a política cultural, se sitúan claramente
do lado das segundas.

Aínda que podemos identificar numerosas excepcións na contorna estatal e europea, cremos que este principio xeral é particularmente acaído para as institucións culturais galegas. No noso
país, a planificación da cultura é unha rareza, así como a elaboración previa de diagnósticos que xustifiquen unha política ou a
posterior avaliación de resultados. Polo tanto, se non dispomos de
documentos oficiais a partir dos cales discernir que grupo social
está sendo priorizado ou subordinado, recorramos aos expertos.
Di Pau Rausell (2016):
O gasto local en cultura en España mostra os maiores niveis de ineficiencia, sucumbiu, como noutros casos, ao modelo clientelar e, en
xeral, mostra poucos niveis de transparencia e participación.

E a respecto das tomas de decisión dos responsables políticos
da cultura, engade:
En primeiro lugar, hai que superar a aproximación ocorrencial e presentar certa racionalidade instrumental. O contexto das políticas culturais viviu baixo unha retórica onde o argumento “culturalista” e a
repetición de clixés e lugares comúns foron suficientes para xustificar
decisións ocorrenciais. Estas decisións, en moitos casos foron froito
da incompetencia, pero noutros moitos serviron para que axentes
interesados e lobbies secuestrasen o interese colectivo.

Tamén, ao falar das políticas culturais en España a partir da
Transición, Lluís Bonet (2016) sinala que estiveron “orientadas á
oferta”, foron “manirrotas”, “pouco sustentables a longo prazo“,
“miopes a respecto das dinámicas socio-comunitarias” e “clientelares cos produtores”. Polo tanto xa podemos deducir algo. Houbo unha tendencia xeral ao clientelismo e á relación privilexiada
entre decisores públicos (responsables políticos ou técnicos da
administración) cos produtores de cultura (artistas, empresas, lobbies sectoriais), que secuestrou o interese colectivo e que desatendeu a cidadanía e as dinámicas sociais. O retrato encaixa á
perfección co que a nosa experiencia indica para o caso galego.
Un dos síntomas da escasa ou nula orientación en Galicia das
políticas culturais cara á cidadanía podémolo atopar na demanda
cultural. Os consumos culturais galegos son sensiblemente inferiores á media española (201,9 €/ano por persoa en Galicia, fronte a 260,1 € en España, para o ano 2014) e non recortamos esa
16
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distancia na última década. Non só gastamos menos, senón que
o facemos en moita maior proporción en equipos audiovisuais e
informáticos que en bens e servizos culturais (asistencia a espectáculos, adquisición de libros, visitas a museos…). E iso se falamos de forma agregada, porque se analizamos os consumos dos
diferentes segmentos de poboación en función das rendas, niveis
educativos, idades ou hábitats, veremos como a sociedade galega
está máis polarizada que a española e hai un subgrupo social máis
amplo que apenas consome cultura.
Neste sentido, resulta particularmente inspirador o documento
“Política cultural 2011-2016”, elaborado polo Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes de Chile, no que se distingue entre cinco
subgrupos sociais a respecto dos consumos, hábitos e prácticas
culturais. En efecto, se non diferenciamos os comportamentos de
cada subgrupo dificilmente poderemos perfilar estratexias adaptadas a cada caso, e polo tanto as políticas corren o risco de ser
inútiles. Desde outro ángulo, o profesor Manuel Gago vén insistindo dun tempo a esta parte en que quizás non exista un único
“público galego da cultura”, senón máis ben diferentes públicos
ligados cadanseu a determinada disciplina artística (música, cine,
literatura, teatro, plástica…) e con escasa conexión coas outras.
Conclusión: mentres non dispoñamos dun diagnóstico refinado,
non lograremos implementar políticas eficaces de estímulo da demanda.
Por suposto, o fomento da demanda é unha liña máis, nin sequera a principal, dunha política que sitúe a cidadanía no centro.
Hai outras liñas de actuación posibles que teñen que ver co sociocultural e coa participación das persoas no feito creativo. Neste último caso, falariamos do paradigma da democracia cultural,
presente en Europa desde maio do 68 e consagrado en conferencias internacionais a partir da década dos 80, pero que a Galicia
semella non ter chegado (salvo contadas experiencias locais). A
este respecto cómpre destacar, como unha valiosa excepción, o
traballo teórico despregado polo profesor Héctor Pose, quen afondou no enfoque sociocultural adaptado á nosa realidade, e cun
particular acento no papel da educación cultural na cidadanía.
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As administracións públicas
Se non hai obxectivos explícitos, se non hai planificación propiamente dita, se as decisións de política cultural son basicamente
ocorrencias ou resultado das conversas e negociacións con axentes produtores de cultura, entón interésanos coñecer quen son
eses axentes e cal son os seus intereses. Quizás así poidamos
discernir quen son os beneficiarios da política cultural.
O axente dominante do mercado da cultura en Galicia (outra
cousa é o ecosistema cultural) é a administración pública. As súas
decisións condicionan unilateralmente o conxunto do sector. As
empresas, os artistas e profesionais, e o asociacionismo de base
non teñen a dimensión suficiente para definir as regras de xogo
nin as liñas mestras de desenvolvemento cultural do país. É ben
sabido que como mellor se expresan as administracións e os gobernos, alén da consabida retórica, é mediante os boletíns oficiais
e os orzamentos. Pois ben, se analizamos o gasto liquidado en
cultura pola Xunta de Galicia, e polo conxunto de administracións
locais (deputacións e concellos de máis de 5.000 habitantes), obteremos os gráficos 1 e 2.
Gráfico 1

Fontes: MECD. Estadística de financiación y gasto público en
cultura, MHAP. Estadística de liquidación de los presupuestos de las
comunidades autónomas | Elaboración propia
18
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Gráfico 2

Fonte: MHAP. Estadística de liquidación de los presupuestos de las
entidades locales | Elaboración propia

O gasto en cultura reduciuse drasticamente a partir da última
crise económica, crebando unha dinámica ascendente de dúas
décadas (Xan Bouzada, 2008). No caso da Xunta de Galicia, entre 2008 e 2014 a caída foi dun 62,9 por cento. Entrementres, o
orzamento xeral da Xunta minguou no seu conxunto entre un 12
e un 15 por cento, segundo a fonte consultada. No que atinxe ás
administracións locais, o descenso para o mesmo período foi dun
28,1 por cento, menos da metade que a administración autonómica. Ademais, nas administracións locais observamos un repunte
recente mentres que na Xunta se mantén unha caída constante.
Se comparamos a evolución do gasto liquidado da Xunta co
resto das comunidades autónomas do Estado, veremos que a nosa
administración se aplicou nos recortes culturais con maior contundencia (50,8 por cento de baixada media nas comunidades autónomas), a pesar de dispor Galicia dunha lingua propia e dunha
cultura diferenciada. Debemos notar que entre 2008 e 2014 non
só vivimos unha crise económica, senón tamén un cambio na cor
política que goberna San Caetano.
No ano 2014, a Xunta de Galicia destinou un 0,61 por cento do
seu orzamento a cultura. Esa cifra contrasta fortemente coa achega
do sector cultural ao emprego da Comunidade: un 2,8 por cento
19
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do total. O que nos permite cuestionar o mito de que a cultura é
un sector hipersubvencionado. Se queremos tomar unha cifra de
referencia na nosa contorna, froito da análise comparada de políticas culturais, o profesor Pau Rausell considera razoable que os
gobernos autonómicos asignen a cultura arredor do 2 por cento
do seu orzamento, e os municipais entre un 5 e un 10 por cento.
Chegados a este punto cabería preguntarse en que se gastaron
eses recursos. Pois ben, neste asunto Galicia leva mostrando un
comportamento netamente diferencial a respecto doutros territorios. Se en autonomías como Madrid, Cataluña e o País Vasco o
habitual nas últimas décadas foi que os gastos de capital supuxesen un 15 por cento do total e os gastos correntes un 85 por cento,
en Galicia as proporcións foron inversas. Até o ano 2012 os gastos
de capital en cultura da Xunta de Galicia movéronse arredor do 70
por cento. Iso vén a significar, nunha tradución simplificada, que
dous terzos do gasto en cultura se encamiñou á construción de
equipamentos en vez de a persoal e actividades. A política de inauguracións e cortes de cintas é grata para o responsable político
e encobre a falla de ideas e de proxecto estratéxico. Noutro artigo
resumiamos a situación cun slogan para o futuro: máis equipos
(persoal cualificado) e menos equipamentos. Para sermos xustos,
convén matizar que nos anos 2013 e 2014 se vén detectando un
xiro nesa tendencia, e na actualidade os gastos correntes xa superan aos de capital. Claro, a cuestión é que co escaso orzamento
existente (Pau Rausell, 2016):
Nestes momentos os recursos destínanse basicamente á supervivencia da administración cultural e ao mantemento dos equipamentos
ao ralentí.

En coherencia con esta distribución de gasto, a Xunta de Galicia, pero tamén as deputacións e a meirande parte dos concellos,
adoece dun severo déficit de persoal. Resulta complexo, por non
dicir imposible, deseñar e implementar políticas de medio e longo
prazo, con capacidade transformadora, cando se carece do mínimo número necesario de persoal cualificado. A vía da subcontratación a empresas prestadoras de servizos ten sentido cando se
trata de cubrir necesidades puntuais, pero mostra as súas costuras
cando substitúe labores esenciais do servizo público, como definir
prioridades e obxectivos, fixar as metodoloxías e os destinatarios,
impulsar proxectos en común co tecido cultural ou realizar tare20
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fas de control e seguimento. Unha administración descapitalizada,
sen cadros técnicos intermedios, é volátil, inestable e ignorante
(non aprende da súa propia experiencia).
Todo isto ten moito que ver cunha “clase política” que descoñece a importancia das políticas culturais nas sociedades contemporáneas. De feito, con honrosas excepcións, os cargos en cultura
adoitan recaer en políticos de perfil baixo, sen peso suficiente
para determinar a acción de goberno.

Outros axentes
Ademais das administracións públicas, hai outros axentes que
desempeñan un papel relevante no noso mercado cultural. A súa
dimensión e dinámicas de funcionamento son moi dispares. Ao
longo deste apartado faremos unha breve aproximación valorativa á situación dalgún deles, en particular do tecido empresarial,
do asociacionismo de base, do galeguismo cultural e dos lobbies
mediáticos. Estes axentes adoitan posuír unha característica común: producen cultura en primeiro lugar para as administracións
públicas, en calidade de cliente único ou preferente, e só de forma
secundaria para os públicos. Tal e como indicamos liñas atrás, as
administracións ostentaron un rol hexemónico no mercado cultural. Falamos en pasado porque a tendencia está a virar (por
simple incomparecencia do sector público), provocando un fondo
proceso de reformulación en moitos destes axentes, nas súas vías
de financiamento, na súa organización interna, na selección dos
seus destinatarios, etcétera.
Empresas

O tecido empresarial da cultura en Galicia presenta un debuxo
extremadamente atomizado. En 2008, un 92,2 por cento das empresas tiñan entre cero e cinco asalariados. En 2013, xa era o 94,4
por cento. Nese mesmo período, o número de empresas con cen
ou máis empregados reduciuse á metade: de vinte a dez. Polo
tanto, a crise contribuíu a acentuar esa atomización. A redución
dos orzamentos públicos para cultura, sumado ao descenso nos
consumos culturais das familias e á contracción dos patrocinios
empresariais (incluída a liquidación das caixas de aforros), explican en boa parte esa evolución.
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A xibarización do sector cultural e a diminución do traballo
asalariado empurrou a moitos profesionais á vía do autoemprego.
A meirande parte destas microempresas unipersoais foron creadas
por artistas e xestores culturais que precisaban dunha plataforma
para facturar ou que compaxinaban o seu labor creativo con outras tarefas “alimenticias”. Polo tanto, non é de estrañar que, dada
a compoñente vocacional do traballo en cultura, moitos destes
emprendedores á forza acabasen por asumir condicións precarias
e prezos irrisorios polos seus servizos. Ese carácter resiliente explicaría que a caída do emprego non fose máis violenta. Tamén é
certo que outros non puideron aguantar o tirón e sucumbiron á
emigración ou á hostalería.
Gráfico 3

Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Medias anuales | Elaboración propia

Con anterioridade á crise, foron moitas as empresas culturais
que subsistiron grazas á súa proximidade ao poder político, ao
amparo de contratos ou subvencións. Sen esa respiración asistida
terían desaparecido. De feito, algúns promotores culturais foron
na práctica unha especie de funcionarios encubertos que percibían ano tras ano as axudas, con independencia da calidade artística ou do tirón comercial das súas propostas, e a cambio dunha
certa pax sectorial. Neste sentido, os autores do artigo La política
cultural en la comunidad autónoma gallega: de la dependencia a
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la autonomía (2012), referíndose aos gobernos de Fraga Iribarne,
sinalan que as relacións entre a administración autonómica e o
resto de axentes culturais tiñan un carácter “case persoal”. Tamén
nesta época se deron casos singulares, como o da compañía de
teatro Chévere, cun enfoque máis independente e unha constante
preocupación pola xeración e fidelización de públicos. Con todo,
non deixa de ser outra das excepcións que confirman a regra. Na
actualidade, e por efecto da crise, a situación mudou para todos
e a nova realidade obriga a un maior achegamento aos públicos,
a unha maior diversificación dos ingresos e a un meirande coñecemento en xestión. Só de forma moi recente comezou a xurdir
oferta formativa para atender esas carencias.
A capacidade do tecido empresarial á hora de incorporar os
seus desafíos e problemáticas á axenda política é hoxe moi cativa.
O grao de asociacionismo profesional e empresarial é desigual,
nalgúns casos moi feble, chegando a ser incentivado desde a propia administración, como nos tempos do goberno bipartito PSOEBNG. É certo que se constituíron dous clústers, o Clúster Audiovisual Galego, que até onde sabemos goza de boa saúde, e o Clúster
do Produto Gráfico e do Libro Galego, hoxe reconvertido no Clúster da Comunicación Gráfica. Pero no seu conxunto semella que as
empresas culturais optaron por concentrar os esforzos na súa propia supervivencia a través de accións particulares e non colexiadas.
Faltou, ao noso xuízo, un diagnóstico compartido, unha batería de
propostas non corporativistas e unha maior unidade de acción.
Outro aspecto relevante é o da nula cooperación intersectorial.
Se exceptuamos a Asociación Culturgal, que agrupa diversas entidades sectoriais co obxecto de organizar a feira anual das industrias
culturais, non coñecemos exemplos de iniciativas en común entre
as asociacións empresariais da música, da edición, do audiovisual,
das artes plásticas ou do teatro. De feito, resulta chocante por que
non colaboran, usando a súa lexítima capacidade de presión, para
defender obxectivos comúns e para darlle visibilidade social ás demandas do sector cultural. Será, como dicía Manuel Gago, porque
son mundos que viven de costas, sen apenas vasos comunicantes.
Tecido asociativo e comunitario

Outro dos axentes que convén salientar é o asociacionismo de
base e as redes culturais comunitarias. Non sabemos se no ámbito
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do mercado, pero desde logo no ecosistema cultural galego son
parte esencial do humus e do caldo de cultivo da nosa creatividade. Cando falamos de “redes culturais comunitarias” referímonos a unha miríade de iniciativas de base local, sexan formais ou
informais, que canalizan as inquedanzas estéticas da poboación.
En concreto estamos a falar das bandas de música, agrupacións
folclóricas, corais polifónicas, comisións de festas ou os colectivos
informais de creadores. É curioso como tendo Galicia unha sociedade civil e un terceiro sector tan fraco e fráxil, presenta, con
todo, unhas redes comunitarias tan vizosas. Estas redes son invisibles ou permanecen semiocultas a ollos do establishment artístico,
pero moven inxentes recursos, con frecuencia desde o voluntariado e as entreaxudas, e no caso particular das comisións de festas,
descontando as súas prácticas fiscais, sustentan a única “industria
cultural” galega apenas dependente dos fondos públicos.
O galeguismo cultural

O seguinte axente a destacar tamén presenta unha contorna
difusa. É o que a convención veu en denominar “galeguismo cultural”, unha amálgama onde caben persoeiros, asociacións e fundacións, empresas senlleiras, pequenos medios de comunicación
e, sobre todo, certas institucións e organismos públicos. Esa constelación é dalgún xeito depositaria do legado intelectual de homes
e mulleres comprometidas coa nosa lingua e cultura, e polo tanto
atesoura un capital simbólico que supón o seu principal activo.
Dada a súa composición plural, non exerce un poder monolítico
senón que máis ben inflúe, na medida da súa capacidade para
xerar opinión e para representar os valores dunha identidade común. O galeguismo cultural tivo un peso notable canda os primeiros gobernos autonómicos, en especial nos tempos de Fraga
Iribarne, quen traduciu ese recoñecemento con axudas públicas e
concedéndolle o rol de interlocutor válido para pactar iniciativas e
normas, como os contidos da Lei de Normalización Lingüística de
Galicia, hoxe derrogada na práctica.
Nos últimos anos, o seu peso foi declinando. Pola menor consideración que a nova dereita política lle outorga, si, pero tamén
polas súas dificultades intrínsecas para lograr un maior respaldo
e adhesión social. Historicamente, o galeguismo cultural administrou as súas cotas de influencia mediante un coidadoso sistema de
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cooptación e reprodución de elites, moi ao gusto universitario (de
onde proceden boa parte dos seus cadros), onde prima a endogamia sobre o mérito, e con escaso aperturismo ás dinámicas sociais.
Con frecuencia semellou máis guiado por lóxicas internas, de familias, que pola ambición de expandir e actualizar a nosa cultura
cara a futuras xeracións, cara a segmentos da poboación non afíns
ou cara ao exterior. Un dos síntomas desa forma de proceder é a
cativa renovación de caras e de estratexias.
Os lobbies

Dentro das empresas que operan no eido cultural hai canto
menos dúas que escapan ao escenario debuxado para o conxunto do tecido empresarial. Referímonos aos dous grandes grupos
privados de comunicación autóctonos, e máis en concreto ás súas
produtoras filiais. A concentración de audiencias arredor destes
medios, ou dito doutro xeito, a falla de pluralismo informativo no
país, outórganlle unha capacidade de presión política e negociación que lles facilita obter pingües contratos da Televisión de Galicia, de diferentes departamentos da administración autonómica
e de numerosos concellos. Tamén outros medios estatais ou con
forte implantación local gozan desas vantaxes.
Ademais do continxente empresarial que orbita arredor da
prensa, existe outro pequeno grupo de grandes compañías que
tradicionalmente viñan ofrecendo servizos de administración e
mantemento de espazos culturais, como teatros e museos, e que
dun tempo a esta parte ampliaron o seu catálogo de servizos incluíndo o deseño e a xestión das programacións. Esa prestación
de 360 graos ou “chave en man” supuxo nalgúns casos que a toma
de decisións sobre aspectos moi relevantes da oferta cultural municipal fose delegada en mans privadas.

A (non) proxección exterior
Os devanditos axentes culturais, tomados no seu conxunto
e con sinaladas excepcións no ámbito empresarial (Kalandraka,
Nordesía e Vaca Films, por citar algúns exemplos), producen, no
mellor dos casos, para o mercado local e apenas participan en
proxectos europeos nin se insiren en redes internacionais. Sabemos que a saída ao exterior é un proceso complexo, para o que
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cómpren recursos, perseveranza e moita proba-erro. Tamén somos
conscientes de que a escala mundial hai grandes operadores que
controlan moitos dos trampolíns e circuítos, impoñendo severas
condicións aos neófitos que carecen de certa dimensión. Por iso
o apoio e soporte da administración é un factor particularmente
sensible. Sen ela, o noso enxame de microempresas ten remotas
opcións de éxito.
Nun dos estupendos cadernos sobre estatísticas culturais que
edita periodicamente o Consello da Cultura Galega, mostrábase a
táboa 1:
Táboa 1

Entre 2011 e 2015, o valor económico das nosas exportacións
en bens e servizos culturais mantívose, con lixeiras oscilacións, ao
redor dos cinco millóns de euros. Diciamos noutro artigo (2017)
que, para un sector como a cultura, eses pírricos cinco millóns
son a constatación dunha derrota. Se as exportacións da economía
galega ascenden a 18.000 millóns de euros, e se o sector cultural
representa o 2 por cento do PIB e o 2’8 por cento do emprego,
entón a cultura debera exportar dez mil veces máis do que o fai.
Sabemos que esa comparación é esaxerada polo feito de que o
sector cultural español presenta un grao moi baixo de internacionalización. Aínda así, eliminando ese nesgo, cómpre saber que só
representamos un 0,7 por cento do conxunto das exportacións
culturais do Estado (para un 5-6 por cento de poboación e PIB).
A proporción é suficientemente elocuente e informa de dúas cou26
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sas: que a Xunta de Galicia non mantivo de forma sostida unha
política de internacionalización que nos proxectase no mundo, e
que, ante esa desidia, non é de estrañar que as nosas empresas
se refuxiasen no ámbito local. Na actual situación, aqueles artistas
e empresas que conseguen traspasar as nosas fronteiras, deberan
ser celebrados como heroes.
O dramático de todo isto é a invisibilidade das nosas creacións
e expresións culturais na escena global. Se apenas existimos para
terceiros, se non mostramos un perfil recoñecible, non só nos
diluiremos como identidade senón que a nosa economía perderá o seu meirande factor de singularidade e diferenciación. Se a
cultura non fai as súas propias achegas á “marca Galicia”, desaproveitamos oportunidades para o desenvolvemento, ou como se
adoita dicir en xerga popular, pegámonos un tiro nun pé. Por iso
no mencionado artigo avogabamos por xogar con intelixencia as
nosas bazas, apoiándonos en embaixadores (artistas galegos recoñecidos mundialmente) e activando as nosas redes potenciais,
como as comunidades galegas no exterior, o universo lusófono,
a conexión atlántica ou celta e as novas camadas de emigrantes
cualificados.

Hai política cultural en Galicia?
Pois depende. Se lle concedemos a etiqueta de “política cultural” a unha panoplia de decisións tácitas e inconexas, entón si,
temos unha política cultural. Se, pola contra, elevamos a esixencia
metodolóxica e pedimos que as políticas culturais se homologuen
ás sanitarias, industriais ou educativas, entón non, nin por asomo
temos unha política cultural. Nós situámonos nesta segunda interpretación, na do maior rigor e esixencia. Para nós, unha política
cultural digna de tal nome “debe partir dun diagnóstico realista,
fixarse uns obxectivos explícitos e factibles, dispor dunha dotación
orzamentaria estable, desde medidas ben articuladas e coherentes
entre si, con indicadores de avaliación claros, e que, en definitiva,
responda a un deseño racional e non á suma de ocorrencias ou
intereses dos responsables de turno” (2015).
Din Lluís Bonet e Emmanuel Négrier (2011), falando do tema
que nos ocupa, que tanto en Francia como en España cada vez hai
máis racionalidade, profesionalidade e eficiencia na avaliación de
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axudas e na provisión de postos directivos (mérito, capacidade),
se ben no caso español aínda existe moita opacidade, elección a
dedo e fidelidade política.
É posible que o caso galego siga a tendencia xeral de España,
só que a certa distancia histórica e desde unha dinámica propia
(os avances son máis lentos e esporádicos, e os retrocesos máis
agudos). Se nos fixamos no ámbito do diagnóstico e da produción
de información sectorial (peza clave para deseñar políticas), salvo
a feliz excepción do Observatorio da Cultura Galega, que emite
de forma regular pequenos informes temáticos, vemos como nos
últimos cinco anos as administracións públicas do país non impulsaron ningunha investigación sobre as principais magnitudes
da cultura en Galicia. Que saibamos, desde que existe a Xunta de
Galicia, só na época do bipartito se chegou a encargar un estudo
específico sobre os públicos, concretamente das artes escénicas. E
tamén até onde nós sabemos nunca se fixo ningunha investigación
sobre o retorno social e económico do investimento en cultura.
Tamén sorprende que as asociacións profesionais e empresariais
da cultura non o demandasen (ou polo menos non nos consta).
No campo da planificación, resulta ostentosa a ausencia en
Galicia de plans estratéxicos de cultura ou de cidades acollidas á
Axenda 21 da Cultura. En España, nunha rápida busca en Google, atopamos plans estratéxicos en Huelva, Burgos, Cádiz, Vitoria,
Álava, Pamplona, Barcelona, Madrid, Castela-A Mancha, Andalucía, Comunidade Valenciana, e está en marcha o de Aragón. En
Cataluña dispoñen de plans de acción cultural en Arenys de Mar,
Hospitalet, Manresa, Igualada, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallés, Vic, Vilafranca del Penedés e un longo
etcétera.
Tamén a nosa participación en proxectos europeos é raquítica,
moi inferior á media do Estado. Os proxectos europeos teñen a
virtude directa da achega de recursos e a indirecta de que obrigan
a dotarse de certas ferramentas de planificación e a habituarse ao
seu uso. Corolario: nin temos planificación cultural nin cultura da
planificación. Por iso cómpre valorar, como unha iniciativa meritoria e excepcional, a recente aprobación do proxecto “Wom@
rts”, liderado polo Auditorio de Galicia (Concello de Santiago) e
cofinanciado polo programa Europa Creativa. Oxalá sexa o signo
dun novo tempo.
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Se pensamos nos nosos municipios, cabería preguntarse cantos
concellos, seguindo as recomendacións da Axenda 21 da Cultura,
incorporan obxectivos culturais na definición dos seus modelos
de cidade ou vila. E viceversa, cantos inclúen na súa planificación
cultural obxectivos de desenvolvemento territorial ou de cohesión social. Ou cantos promoven iniciativas transversais con outras
áreas (educación, saúde, turismo, promoción económica…). Con
frecuencia, tampouco os gobernos de esquerda elaboran políticas
culturais propiamente ditas, limitándose a dotar con máis recursos
o departamento correspondente para nutrir a programación.
A risco de resultar reiterativos con anteriores textos nosos quixeramos agora salientar unha idea: a programación, poñer artistas diante dun público, así sexa con bo criterio e segmentando
audiencias, non é o obxectivo central das políticas culturais. As
políticas culturais deben primeiramente estimular a creatividade
da cidadanía, facilitando a libre expresión da súa conciencia crítica, ademais de colaborar na mellora da calidade de vida da poboación e no desenvolvemento económico do lugar. Facer énfase
na programación só evidencia que aínda estamos nos parámetros
paternalistas da chamada “democratización da cultura”, é dicir, de
achegar a alta cultura (a que producen os artistas) ao pobo. Un
concepto de hai máis de medio século.
Segundo Eduard Miralles, as políticas culturais baséanse na actualidade en catro principios: a promoción da identidade, a protección da diversidade, o fomento da creatividade e a consolidación da participación cidadá. Entre nós, do primeiro punto cada
vez menos, e dos tres restantes, case mellor esquecerse.
Porén, esta nosa decantación pola ausencia de políticas culturais en Galicia non se basea só en argumentos formalistas, da falta
de método. Tamén en cuestións substantivas, do lado dos contidos. Vexamos algúns aspectos sensibles que botamos en falta.
Para comezar, resulta asombroso que en Galicia, un país cunha
elevada dispersión de poboación e altas taxas de envellecemento,
non existan liñas específicas de acción cultural no rural. É dicir,
existen oasis de boas prácticas locais, pero non un corpus autonómico de intervención nese contexto, non unha metodoloxía
testada que atenda as necesidades dese amplo colectivo.
En segundo lugar, temos no país un rico e denso patrimonio
cultural que contrasta coas cativas medidas adoptadas para o seu
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coidado e preservación, pero sobre todo coa carencia de iniciativas para a súa posta en valor. Di a Guía para la evaluación de
las políticas culturales locales (2009) que a protección do patrimonio non é suficiente senón que este debe ser “interiorizado,
asumido, sentido e vivido pola cidadanía”. Pois ben, hai un burato
clamoroso en termos de divulgación do que temos e o que somos
(divulgación interna, cara a nós, e externa, cara aos visitantes foráneos). Por fortuna, unha morea de iniciativas cidadás e asociativas
procuran paliar esa carencia.
En terceiro lugar destacaremos a cuestión da gratuidade na
programación pública. O vicio tan expandido de ofertar actividades culturais de balde ten consecuencias nocivas para os artistas e
para as empresas culturais: maleduca os públicos ao desvalorizar
o traballo artístico e supón unha competencia desleal para os promotores privados da cultura. Por suposto, é tamén o modelo que
mellor garante o lucimento do responsable político, como “conseguidor” que reparte pan e circo entre a poboación. É o atallo
que empregan algúns xestores culturais públicos, a falta de ideas
mellores, para lograr encher o patio de butacas e presentar uns
números favorables.
Por suposto, poderiamos engadir máis puntos, como a falla
de programas integrais para a promoción das carreiras artísticas
dos novos talentos, ou o nulo seguimento e aproveitamento dos
nosos creadores emigrados, ou a inexistencia até hai ben pouco
dun programa de formación superior en xestión cultural en Galicia. Todos estes puntos transparentan, ao noso xuízo, a falla de
visión estratéxica e de ancoraxe na realidade do país das supostas
políticas culturais impulsadas desde o nacemento da autonomía.

Algunhas boas prácticas
E agora cabe preguntarse: foi sempre así? Todo o que fixemos
en política cultural foi tan desganado e mediocre? Por suposto que
non. Podemos citar un bo número de boas prácticas que conforman a nosa mellor tradición, unha caste de “xurisprudencia” que
nos pode servir de inspiración para alumear futuros camiños. É
certo que son “iniciativas soltas ou descontinuas, decotío froito do
voluntarismo e da visión de individuos ou pequenos equipos, e
non chegaron a fraguar nun corpus de acción a escala autonómi30
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ca que asentase unha política cultural pensada desde, por e para
Galicia” (2015). Con todo, cómpre destacalas. Seleccionaremos só
seis, a risco de resultarmos inxustos, para non estendérmonos innecesariamente.
Por orde cronolóxica, mencionaremos primeiramente a etapa
de Luís Álvarez Pousa como director xeral de Cultura da Xunta de
Galicia. Durante a mesma, de corta duración (1983-85) e baixo o
goberno do PP, creouse o Centro Dramático Galego e o Arquivo
da Imaxe. Pero non só iso, tamén foi probablemente o primeiro
intento de estruturar unha política cultural no país (Agar Ledo,
2013), tomando como referente o labor de Jack Lang no Ministerio de Cultura francés. Nese período celebrouse o primeiro congreso galego de animación sociocultural, dinamizáronse algunhas
programacións culturais que foran a menos, como o Festival de
Ortigueira ou a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, e
puxéronse os alicerces da Escola de Imaxe e Son da Coruña.
A segunda das experiencias que queremos salientar é o Proxecto Interea (2001-09), froito da colaboración entre a Deputación
da Coruña (gobernada dous anos polo PP e seis polo PSOE) e as
Universidades da Coruña e de Santiago de Compostela. O Proxecto Interea tivo un papel pioneiro e crucial na formación dos técnicos municipais de cultura da provincia da Coruña. Abriu liñas
de investigación aplicada para a mellora das políticas, xerou espazos de encontro e foros de reflexión entre profesionais, artistas
e responsables políticos, impulsou unha liña de publicacións de
guías e manuais, e serviu de escaparate para novas fornadas de
creadores coa revista Interea Visual. Durante os seus oito anos de
vida foi unha iniciativa recoñecida a escala estatal e internacional.
Quizás a mellor práctica cultural do ámbito municipal galego,
ou polo menos a que obtivo uns mellores e máis perdurables resultados foi a das bibliotecas públicas da Coruña. Impulsada na
época en que José Luis Méndez Romeu (PSOE) era concelleiro
de Cultura da cidade, logrou consolidar e incrementar os hábitos
de lectura nunha dimensión incomparable a ningún outro territorio galego. En 2010 a bisbarra da Coruña prestaba medio millón
de libros a usuarios. Nesa mesma anualidade, a segunda bisbarra
galega en número de préstamos era Ferrol, con pouco máis de
50.000. Así mesmo, traballaban daquela nas bibliotecas da área
metropolitana da Coruña 420 persoas, fronte ás 82 do Salnés e ás
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71 do Morrazo (segunda e terceira bisbarra con maior dotación de
persoal). As cifras de usuarios inscritos, de visitas a bibliotecas ou
de acceso dixital seguen a mesa liña.
Tamén na esfera local destaca o labor realizado pola Rede Museística Provincial de Lugo, nacida en 2006 baixo a presidencia da
Deputación de Francisco Cacharro (PP) e posteriormente desenvolvida polos gobernos de coalición PSOE-BNG, presididos por
Xosé Ramón Gómez Besteiro (2007-15). Con todo, este proxecto
non se comprende sen a determinación e o empeño da súa creadora e actual xerente, Encarna Lago. A Rede aglutina a catro museos (Museo Provincial de Lugo, San Paio de Narla, Pazo de Tor e
Museo Provincial do Mar) e posúe unha forte impronta social na
que prima a función pedagóxica, a participación da comunidade e
a atención aos principios de igualdade, diversidade e accesibilidade. Por este motivo, unha recente tese de doutoramento situouna
como “o museo español socialmente máis valorado”, por diante
do Museo del Prado, Thyssen ou MNCARS.
Pero sen dúbida, do noso punto de vista, a etapa dourada das
políticas culturais do país foi a lexislatura en que gobernou o
bipartito PSOE-BNG. Non chegou a haber un plan estratéxico de
cultura, pero si se lle deu un peso relevante na acción de goberno,
medrou notablemente a actividade, incrementouse a transparencia nas axudas, e sobre todo dotouse dun criterio de intervención
coherente e integral. Desde a Consellería de Cultura, dirixida por
Ánxela Bugallo (BNG), puxéronse en marcha a AGADIC e a Axencia Audiovisual Galega, creáronse a Rede Galega de Música ao
Vivo, a Rede Galega de Salas e a Rede Galega de Locais de Ensaio,
xurdiron liñas orientadas á internacionalización de artistas, como
o Galician Tunes (música) e o Galician Way, redactouse un Plan
Galego das Artes Escénicas, consensuado co sector, e unha Lei do
Libro e a Lectura, e tentóuselle dar viabilidade económica ao complexo da Cidade da Cultura de Galicia mediante a constitución da
Fundación Gaiás. Tamén é debedora desta época a creación do
Observatorio da Cultura Galega, no seo do Consello da Cultura
Galega, primeira iniciativa de elaboración regular de estatísticas
culturais.
Non queremos rematar este apartado sen mencionar outra boa
práctica que, aínda que non se pode considerar unha política cultural, si que contribuíu seriamente á vertebración do tecido cultu32
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ral galego. Estamos a falar do Culturgal, a Feira Galega das Industrias Culturais, nacido en 2007 (en pleno mandato do bipartito),
e desde entón o principal escaparate e punto de encontro anual
da nosa produción cultural. A Asociación Culturgal que xestiona
a feira está composta por diversas asociacións profesionais representativas do sector, a saber, a Asociación Galega de Editores
(AGE), a Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), a Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM),
as Empresas Galegas Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías
(Eganet), e a Asociación Galega de Produtoras Independentes
(Agapi). Quizás o Culturgal sexa o único espazo estable de diálogo e cooperación entre distintas disciplinas artísticas do que
dispomos no país.

A nova dereita e a cultura
A partir da publicación en 2001 do libro de Jon Hawkes The
Fourth Pillar of Sustainability: culture’s essential role in public
planning, na esfera internacional a cultura está considerada como
o cuarto piar do desenvolvemento, xunto coa economía, a sociedade e medio natural. Algúns autores corrixen, con razón, que é o
máis débil dos catro, e que por ese motivo precisa dun maior esforzo lexitimador, de argumentar con máis énfase as bondades do
investimento público en cultura. Como ben subliñan Lluís Bonet e
Emmanuel Négrier (2011):
O campo de intervención cultural e os paradigmas que dirixen as
súas políticas, así como os beneficiarios das mesmas, son moito máis
etéreos (baseados nas externalidades) e de impacto directo máis reducido ou a longo prazo que o doutras políticas sociais, como a
sanidade, educación e servizos sociais, que teñen un carácter moito
máis universal (bens públicos). Esta é a razón pola que as políticas
culturais teñen unha maior necesidade de lexitimación; situación especialmente patente en momentos de recorte orzamentario.

Xa dispoñemos de evidencias científicas (Pau Rausell) que demostran que os territorios que posúen industrias culturais e creativas máis puxantes presentan maiores taxas de crecemento económico. E ao parecer non é unha mera correlación (algo lóxico
en termos intuitivos) senón que o vínculo é causal: se medra o
primeiro elemento, medra o segundo. A cultura, como a propia
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ciencia, son un factor de prosperidade nunha economía de servizos cada vez máis baseada no coñecemento e na creatividade.
Aínda así, é razoable pensar que, ante a emerxencia da crise e
o seu estarrecedor impacto social, os responsables políticos vexan
a cultura como un gasto prescindible e non como unha oportunidade. Até aí todo ben. Porén, cabe a sospeita de que no caso
español non se trate dunha simple decisión aséptica e pragmática.
O entusiasmo da dereita política chapodando os orzamentos públicos en cultura insinúa certo grao de resentimento e vinganza, e
de aí a inane (pero fortemente simbólica) medida do incremento
do IVE nalgunhas actividades culturais. Por certo, cualificámola de
inane porque algúns destacados economistas da cultura afirman
que esa medida non produciu grandes efectos, nin na destrución
de tecido cultural nin nos ingresos da facenda pública española.
A hostilidade entre a dereita española e o sector cultural vén
de vello e foise actualizando nas últimas décadas. Unha confrontación alimentada por ambas partes. A liturxia dos intelectuais comprometidos abaixoasinantes permitiu afianzar entre os dirixentes
e partidarios do PP a imaxe da cultura como inimigo político, ou
polo menos como bolsa de votos inexpugnable. Por suposto hai
mil excepcións, tanto militantes de dereitas amantes da cultura
como artistas conservadores, pero ese imaxinario foi callando de
tal forma que hoxe o Partido Popular no mellor dos casos ignora,
desatende ou non considera o sector cultural. E o mesmo sucede
en Galicia, só que aquí o fenómeno é máis recente. Nunca en trinta e cinco anos de autonomía política a Xunta de Galicia se permitira desprezar con tal displicencia o galeguismo cultural, e por
extensión o conxunto da cultura galega. Sinal, quizás, da fraqueza
do sector, unha fraqueza que provén en parte da endogamia, da
desunión e da inercia clientelar que denunciamos liñas atrás.
Noutros países non é así. En Francia, Inglaterra ou Estados Unidos, aínda que persisten reticencias históricas entre as artes e o
diñeiro, existe unha poderosa burguesía cultural, propietaria de
grandes empresas multinacionais, que impide que os políticos esquezan os seus asuntos cando deseñan a axenda de prioridades. Alí
si teñen política cultural. Outra cousa é a orientación e o enfoque
ideolóxico desa política. Nas últimas décadas distinguimos en termos teóricos entre unha tradición anglosaxoa de corte máis liberal
e unha tradición francesa (ou continental) máis social e cun maior
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peso do Estado. É certo que, na práctica, esas diferenzas fóronse
esvaecendo, e que agora as propostas son moito máis híbridas e a
casuística máis plural. Con todo, aínda hoxe un economista liberal
cuestionará, en coherencia co seu ideario, que o Estado interfira na
cultura, ou polo menos tenderá a propor límites a esa intervención.
O noso punto de vista é ben distinto. Cremos, con Pau Rausell, que
o mercado puro non asigna de forma eficiente recursos á creación,
á pluralidade e á formación, porque a escasa demanda dificulta
a viabilidade económica das expresións culturais minoritarias, e
porque os potenciais receptores de formación non son conscientes
das súas carencias. De feito, no artigo 11 da Declaración Universal
sobre a Diversidade Cultural (Unesco, 2002) indícase que:
As forzas do mercado por si soas non poden garantir a preservación
e promoción da diversidade cultural, condición dun desenvolvemento humano sustentable. Desde este punto de vista, convén fortalecer
a función primordial das políticas públicas, en asociación co sector
privado e a sociedade civil.

Con todo, por suposto respectamos a visión liberal cando esta
é argumentada sen sectarismo, e mesmo pensamos que algunha
das súas propostas deberan ser aplicadas entre nós. Un dos exemplos máis citados é o do Arts Council, un organismo creado en
Inglaterra en 1946 para a concesión de axudas a artistas, e que
se rexe polo principio do “arm’s lenght”, é dicir, dun brazo de
distancia entre o Estado e o beneficiario. Na decisión do reparto
de subvencións participan membros dos sectores culturais xunto
con expertos independentes, pero nunca representantes políticos.
Dese xeito evítase que os partidos políticos cultiven a súa propia
clientela artística. Unha solución similar foi a adoptada en 2009
en Cataluña, coa constitución do CoNCA, o Consello Nacional da
Cultura e das Artes. En Galicia segue a primar a discrecionalidade
(modulada por consellos asesores) e a intervención directa. Como
xa vimos, ser ti quen concede as axudas ou quen organiza as actividades dáche réditos políticos.
En calquera caso, cremos que é unha pésima noticia que un
partido de goberno faga abandono de funcións neste asunto. Nos
últimos oito anos de goberno conservador só lembramos unha lei
relevante (Lei Valentín Paz-Andrade), algunha lexislación rutineira
e unha intervención de calado (Cidade da Cultura de Galicia).
Mesmo no espiñento asunto do Gaiás, vemos como se está a achi35
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car a súa dimensión cultural en favor da emprendedora e tecnolóxica, desandando pasos anteriores e renunciando a desenvolver
o seu potencial no sistema cultural do país. Tamén cabe situar no
haber deste goberno certos avances na provisión de postos directivos en institucións culturais mediante concursos sustentados no
mérito e a capacidade. Polo demais, ningunha idea forza, nin unha
soa fórmula imaxinativa, nada memorable, só a simple administración dos recortes e a decadencia. Precisamos un interlocutor
na dereita do arco parlamentario que lidere ou se comprometa a
acordos de política cultural a medio e longo prazo, á marxe dos
ciclos electorais, e non unha Penélope que se limita a bocexar
mentres destece o que outros teceron.
Se as e os dirixentes do PP precisaren exemplos máis próximos
que os indicados, e se aceitasen o noso consello, suxeririámoslles
que visitasen os municipios portugueses de Santa Maria da Feira e
de Tondela, dúas boas prácticas en políticas culturais e ambos gobernados desde o albor da democracia polo PSD (centro-dereita).
E xa de paso, aproveitando a viaxe, tamén lles recomendariamos
que fixesen unha parada técnica en Guimarães, outra magnífica
experiencia, neste caso impulsada baixo gobernos do PS (centroesquerda).
En datas recentes, a Consellería de Cultura vén de anunciar a
elaboración dun documento titulado “Estratexia da cultura galega
2021”. A omisión da palabra “plan” xa semella anunciar unha rebaixa no grao de concreción do que aí resulte. Con todo, aplaudimos a iniciativa e desexámoslle o maior dos éxitos. Só agardamos
que o proceso estea rexido polo rigor metodolóxico e non se trate
dun simulacro que queime o terreo por anos e desmoralice os
participantes. Que a resignación e o escepticismo non venzan a
esperanza.

Que facer?
O sector cultural atravesa en Galicia e Europa a súa enésima
crise, nesta ocasión máis aguda ca outras anteriores pola concorrencia de canto menos dous factores. Por unha parte, a chamada
revolución dixital, que desbaratou os modelos de negocio das vellas industrias culturais, en particular da fonográfica e do cinema,
ademais de modificar os procesos de creación, produción e con36
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sumo cultural cara fórmulas máis colaborativas. Por outra, a crise
económica, que implicou un brusco descenso nos orzamentos públicos de cultura, a contracción nas partidas de patrocinio cultural
das empresas e a caída dos consumos culturais da poboación.
Segundo os nosos cálculos, en 2014 circulaban polo sistema cultural galego cincocentos millóns de euros menos que ao inicio da
crise. Esa merma de recursos trouxo emparellada a minoración
do sector cultural, cunha perda de entre sete mil e doce mil empregos, segundo a anualidade, ademais dunha intensificación na
precariedade laboral conxénita do sector.
Porén, o novo escenario non se caracteriza só polo encollemento cuantitativo senón polos retos cualitativos que presenta, de
cambio de paradigma. A dobre crise que acabamos de mencionar conduciu a unha especie de reconversión sectorial que esixe
novas formas de traballar a cultura. No espazo cultural europeo
estase a xeneralizar un novo modelo menos dependente do financiamento público, e que obriga a unha maior diversificación de
recursos, a unha maior énfase no traballo cooperativo, á incorporación ineludible das novas tecnoloxías e a unha maior implicación dos públicos.
O conxunto do sistema cultural galego debe prepararse para
este desafío, a comezar polas administracións públicas, en tanto
que axente central dese sistema, pero tamén incluíndo os restantes
axentes privados e sociais. Noutro lugar diciamos que no actual
contexto “a responsabilidade primordial das administracións públicas debera ser facilitar o tránsito cara ao novo modelo, acompañar os axentes culturais na mudanza, proverlles de ferramentas
e coñecementos para reciclarse no novo escenario, e así garantir
unha aterraxe suave, o menos traumática posible”.
Pois ben, ao noso xuízo, esa reorientación das políticas culturais
debera pasar por unha batería integral de medidas que atendan o tecido empresarial e profesional, o asociacionismo cultural, o conxunto da cidadanía e a reformulación do papel do sector público.
No tocante ás empresas, os profesionais e os artistas, pensamos
que cumpriría:
Fomentar a economía social entre os profesionais do sector.
Facilitar a colaboración entre empresas culturais para acometer proxectos de maior dimensión, impacto social e
proxección exterior.
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Garantir a concorrencia competitiva no acceso a postos de
dirección de espazos culturais públicos, primando o mérito
e a calidade dos proxectos presentados, e ofrecendo remuneracións dignas.
Mediar con entidades financeiras para facilitar a concesión
de préstamos a empresas.
Favorecer o investimento privado en cultura mediante
exencións fiscais.
Propiciar a colaboración comercial entre empresas culturais
e doutros sectores.
Protexer os artistas cun novo réxime laboral e marco de
cotización;
Potenciar a conexión con axentes e operadores internacionais.
No que respecta ao papel que xogan as administracións públicas no mercado cultural, cremos que sería necesario:
Impulsar a elaboración de plans e programas culturais participados pola cidadanía e os axentes da cultura;
Racionalizar a rede de equipamentos culturais e xerarquizar territorialmente os seus usos e programacións;
Rematar coa gratuidade xeneralizada na oferta cultural pública, empregando prezos políticos naqueles casos en que
a finalidade sociocultural o xustifique;
Reducir paulatinamente a oferta pública de programación
comercial que supoña competencia desleal para outros
axentes.
E na esfera sociocultural, entendemos que sería imprescindible:
Incrementar a contratación de profesionais dedicados ao
labor sociocultural de proximidade, en especial no ámbito
rural e nos barrios periféricos das cidades;
Deseñar novas políticas orientadas á protección da diversidade cultural e ao fomento da cohesión social;
Ampliar as canles de colaboración co tecido asociativo e
coas agrupacións amadoras, facilitando a coxestión dos espazos públicos culturais de proximidade e promovendo a
mutualización de recursos;
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Ofertar un ambicioso programa de formación, en clave profesionalizante;
E, por suposto, “traballar a canteira”, o que debera ser a
súa misión principal, mediante iniciativas que conxuguen a
cultura e a educación, en todas as franxas de idade e nos
diferentes segmentos de poboación.
Obviamente estas recomendacións de política cultural non obstan para que os axentes sociais e privados deban acometer cambios profundos nas súas formas de facer e nos seus modelos de
negocio para adaptarse aos tempos, pero o rol preponderante das
administracións públicas fai que calquera movemento seu provoque unha mudanza nas regras do xogo e un reposicionamento
dos restantes xogadores.
A capacidade tractora do poder político, sumada a unha intensa renovación do tecido cultural, permitirá que o ecosistema cultural galego estimule a creatividade cidadá, incentive o talento, xere
prosperidade, reforce a nosa identidade e contribúa á cohesión
social. Cousas todas que vén recomendando a Unesco desde 1982
(hai 35 anos!) a partir da célebre Conferencia Mundial de México
sobre as Políticas Culturais - Mondiacult.
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DE MALRAUX Á CULTURA
CIDADÁ, UNHA VIAXE NO
TEMPO QUE NOS LEVA DE
NOVO AO INICIO
Alberto García

A caída das ideas do profesor Florida sobre as clases creativas,
o pouco desenvolvemento das “industrias” culturais, as trampas
que agocha a teoría do emprendemento en xeral e do creativo en
particular e a gravísima e continuada precarización laboral á que
se nos levou na última década ca excusa da chamada crise, fixéronnos remudar valores e formas de facer en cultura, voltando a
poñer o foco de novo na proximidade, no colaborativo, no social
e no relacional.
E volvemos falar da cultura como un dereito máis que coma un
recurso. E paramos as obras das grandes infraestruturas (de momento), e criticamos os macro-festivais e premiamos aos pequenos. E os grandes congresos de Madrid aos que iamos no pasado,
volveron a chamarse “de cultura e cidadanía”.
Mais comecemos polo prinicipio. En 1959 André Malraux é a
primeira persoa que dirixe un ministerio de cultura como hoxe o
entendemos, nunha Francia que por intereses estratéxicos e non
humanísticos (pero esa é outra historia) decidiu crear un ministerio e unhas políticas públicas que facilitasen á cidadanía o acceso
universal á cultura. Desta maneira naceron as casas da cultura
como rede de equipamentos descentralizados e pensados para
achegarse ao pobo. E, desta maneira, o Estado converteuse no
actor principal do que emanaba a cultura.
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1968
A Malraux e a De Gaulle colleunos o Maio do 68 en París, e
non lles gustou nada, mais non puideron evitar que se convertira
nun punto álxido de cidadanía, de implicación social e política,
de activismo e participación. A década que inaugurou aquel Maio
veu marcada dos Pirineos para abaixo polas nosas propias circunstancias. Morreu un ditador. E respirouse liberdade (igual máis
que agora). E en cultura primaba o sociocultural, a base, as asociacións, o amador, a cidadanía.
“Ámbito sociocultural” encabeza este texto. Que é o sociocultural? Pois dende aquelas décadas dos 60/70 e até hoxe é, segundo
di a UNESCO, “o conxunto de prácticas sociais que teñen como
finalidade estimular a iniciativa a participar das comunidades no
proceso do seu propio desenvolvemento e na dinámica política na
que están integradas”.
O sociocultural é participar, é implicarse, é ser parte activa do
proceso en vez de ser espectadoras das políticas culturais que o
poder deseña para nós. O sociocultural é exercer a cidadanía. É
xerar a cultura dende abaixo cara arriba e non ao revés. É facer
unha cultura distribuída entre moitas persoas, que como a practican e a senten, xa non necesitan convocar a audiencias que as
contemplen, porque a propia cultura está inserida na vida das
persoas, e os aforos sempre se enchen.
O sociocultural é a cultura de base comunitaria, baseada nas
teorías da educación social e popular que incidían en que o coñecemento (e o cultural) non debía ser só transmitido, senón xerado,
popular e colectivamente.
O sociocultural é ampliar, superar e desbordar o dereito de acceso á cultura recoñecido na Constitución española. Máis alá dese
dereito de acceso, do dereito a ser espectadoras, está o dereito a
ser protagonistas, o dereito a participar, a facer cultura. A sociocultura é o exercicio activo dese dereito. Un exercicio transformador en canto incide na evolución social e política dos territorios.
A capacidade de auto-organización cidadá e de espíritu crítico
que favorece o exercicio sociocultural non a acadaron os macroequipamentos máis espectaculares aos que temos acceso pero dos
que estamos tremendamente afastadas.
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O sociocultural é converter a democratización cultural de Malroux nun estadio máis avanzado e conectado ca xente: a democracia cultural. Porque a sociocultura é, sobre todo, unha ferramenta
para avanzar na democracia.

1987
Sigamos con esta liña do tempo estimulante e pouco académica. En 1987 un engominado Michael Douglas enamoraba ao
mundo ca erótica do dóllar que representaba Wall Street e os
brokers da bolsa. Aquela estética conquistaba o planeta e tamén
o esquema de valores de Occidente, e claro, a cultura non quería
ser menos. E comezamos a falar de xestión (cultural), de industria
(cultural), de emprego e de turismo (cultural), de marca territorio,
de Guggenheims e Calatravas, de Xacobeos e macro-festivais, de
creatividade e innovación, de economía e cultura. Richard Florida
sentaría as bases dunha nova clase social, a creativa, que dúas
décadas máis tarde é exemplo de precarización e de “desclase”
que diría Jaron Rowan. “Fuimos neoliberales y nos encantó” dicía
o seu amigo Rubén Martínez. O paradigma da economía e a cultura (da economía e todo) segue vixente na nosa sociedade, como
continúa o sistema capitalista, parece que por momentos esgotado
pero cunha enorme capacidade de reinvención e supervivencia.

1998
Neste ano naceu Google, icona dunha das revolucións máis
importantes do último século, como é a revolución dixital, Internet
e tódolos cambios socioeconómicos que isto desencadeou.
Internet veu a cambiar a nosa maneira de relacionarnos, de comunicarnos, de consumir. Cambiou estratexias de sectores enteiros e cambiou tamén as formas da participación cidadá. Pode ser
que con obxectivos perversos, como se pode entender na teoría
da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, pero o feito é que
a vontade de participar hoxe trasládase a través das redes sociais e
da altísima conectividade á que temos acceso. Unha participación
virtual, extremadamente cambiante e que implica pouco compromiso, pero que a través de facilitar a conexión (real ou non) entre
persoas, empuxou a que cambiaran moitas cousas. Esta “partici45
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pación líquida” cambiou e fixo máis complexas as estruturas nas
que nos relacionamos. Cambiou o punto de vista emisor-receptor
en moitos eidos, favorendo a participación das multitudes. Por
exemplo, no eido do coñecemento, no paradigma anterior, había
un emisor claro: os gardiáns do coñecemento, a academia, a enciclopedia, as persoas que definían o significados das palabras. A
día de hoxe, a enciclopedia máis consultada en Occidente xa non
é unha obra pechada firmada por uns poucos senón que é unha
construción colectiva dunha multitude de persoas que, a través da
conectividade de Internet, co-escriben a Wikipedia.

2008
A crise. Unha vez desencantados do manifesto Holstee e a febre do emprendemento, démonos conta de que a precarización
laboral era a realidade final da que non nos falaban nin Richard
Florida nin Michael Douglas. E remudamos os valores, e volvemos
centrar o foco nas persoas, e desenvolvemos novas teorías.
“O decrecemento en termos xerais aboga por repensar o desarrollismo e o crecemento económico e produtivo como único paradigma
da sociedade. As propostas decrecentistas falan da redistribución e
relocalización dos recursos a partir de experiencias de autoxestión
cidadá, que dean opción a outro tipo de relación entre medios, sistemas e modos de supervivencia. O decrecemento reformula polo
tanto a produción cultural en termos de ecosistemas socioculturais
onde diversos axentes entran e deben soster un ritmo de relacións
nun entorno e cunha biodiversidade específica. O reto é non caer no
colonialismo e no monocultivo das grandes corporacións globalizadas tamén na produción cultural. Evitar este sistema de produción de
grandes proxectos centralistas nos que non se permite a produción
local e a biodiversidade. O decrecemento cultural propón a redistribución dos recursos, con outras lóxicas de xestión, con outros orzamentos, con outros axentes e outros tempos e ritmos. Póñense agora
en dúbida os macro-eventos, as grandes programacións de alto custo,
as grandes infraestruturas…a cultura transxénica. Ante isto, modelos
de cooperación local, xeración de grupos de traballo, transversalidade e colaboración entre diferentes axentes de cada territorio onde se
traballa, espazos de cidadanía directa”.

Transductores. Plataforma interdisciplinar.
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2011
Nos últimos anos toda unha serie de condicionamentos que
non imos analizar aquí desembocaron nunha crise de representación política que se fixo visible o 15 de Maio de 2011 en prazas
e lugares de todo o Estado, e noutras partes do mundo. Moitas
persoas, fartas dos sistemas políticos que as gobernaban ata ese
momento, berraron que esos sistemas xa non as representaban.
E a partir de aí non só se desencadearon cambios institucionais
e electorais, senón que sobre todo se remotivaron moitos movementos de autoxestión e participación cidadá. A teoría dos comúns cobrou forza e está a definir moitas formas de facer que se
están institucionalizando en certa medida dende a sociedade e
dende algunhas administracións.
“Se houbese que crear un museo adicado a honrar a cultura da aprendizaxe, cal sería o seu contido? Primeiro habería que despedagoxizalo; é dicir, sacar dos seus deseños ao expertos na fábrica do currículo,
aulas, libros de texto, test de control e cadros de honra. O seu lugar
deberan ocupalo a xente do barrio, os músicos de rúa, as artistas
urbanas e os contadores de historias. Tamén estarían as mestras, as
que tivemos na aula e as que nos atopamos na rúa. Invitaríamos aos
profes para que deixaran espazo aos mestres. A radio, o centro social, o clube de sendeirismo, a sala de espera do médico, as festas do
pobo, o mercado, e sobre todo a praza pública. En calquera sitio, de
calquera persoa e en calquer momento sería o lema do noso museo”.
Antonio Lafuente (2015) investigador do CSIC na área de estudos da ciencia, especializado en procomún.

Ante esta realidade actual á que chegamos logo desta viaxe
exprés polas últimas décadas, as persoas que traballamos en cultura debemos repensar unha vez máis o noso papel.
O “libro branco da xestión cultural” a nivel estatal fala dun/ha
profesional da cultura fronteirizo, unha sorte de axente individual
e comunitario, intersectorial (público, privado, terceiro e cuarto
sector, mixto...) transversalizado por tódolos campos potenciais e
activos da creatividade, mediador/a para a imprevisibilidade das
tendencias culturais.
As institucións públicas deberan ser tamén híbridas, garantes
do acceso á cultura recollido no artigo 44 da Constitución, mais
tamén facilitadoras da produción, da participación en cultura, con
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vocación de servizo e poñendo os recursos públicos a disposición
do ben común.
Esta realidade actual á que chegamos por diferentes motivos
está polo menos na miña opinión máis preto que nunca das teorías socioculturais clásicas. Hoxe en día priorízase o facer da cidadanía, sexa esta expresada en colectivos, asociacións, entidades
ou empresas. Xerando un ecosistema cultural moi vivo, con moita
diversidade de “especies”, públicas, privadas e comunitarias que
interactúan entre si para ofrecernos unha riqueza e dinamismo
enormes. É reto da administración redistribuír os recursos públicos de forma xusta para que este ecosistema sensible se manteña e medre na medida que a cidadanía demanda. E é reto das
persoas profesionais da cultura entender esta realidade e axustar
a súa maneira de facer ao momento histórico no que nos atopamos. As profesionais da Administración pública, porque temos
ou debéramos ter obxectivos claros en canto ao retorno social do
noso traballo, mais tamén as profesionais privadas da cultura acadarán máis éxito e sostibilidade para os seus proxectos -na miña
opinión- canto máis se acheguen a esta realidade actual da que
falan foros, congresos e centros de decisión como o Ministerio de
Cultura, que nos encontros de cultura e cidadanía fala de novo de
políticas culturais da participación e a colaboración, de pasar do
eventismo aos procesos, do consumo cultural á implicicación e
dos públicos ás comunidades coas que hai que facer mediación,
esa palabra que renomea agora, o que sempre fixo a animación
sociocultural.
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O FINANCIAMENTO DA
CULTURA
Uxío Novo
“Todo o mundo está a buscar algo. Que fas aí parado?”
7 notas 7 colores con Amparanoia, “Hacer dinero”
youtube.com/watch?v=_Z4-D8pqyNY

“Eu penso que pode saír ben”, “Eu, se saíse, mercaba un”, “Eu
podía colaborar con...”, seguido por un “E a pasta?” é das frases
que máis pode escoitar un profesional da xestión cultural. Logo
“Todo é silencio”, como o libro de Manolo Rivas, algunha mirada
melancólica, o asentimento recoñecendo o acertado dunha idea...
O valumbo creativo de ideas posibles é un dos grandes valores
engadidos do noso mundo cultural que choca coa falta de recursos, materiais e financiamento para ser traídas á realidade.
O noso país, cuns indicadores de consumo cultural baixos e
afogado pola redución de rendas do agora, ten cada vez menos
diñeiro para desfrutar da cultura e tamén para facela.
Lonxe quedan os anos da “Cultura logo da Transición”, e logo
da grisalla fascista de “Viva la muerte!”, no que o inicio dun Estado social, do acceso da sociedade á cultura, abriu ás ventás a
unha cultura moderna e lle puxo vento nas velas, ou sexa, financiamento. O desenvolvemento económico faría o resto e a xente
quixo mercar cultura material, obxectos, experiencias: a cerámica
de Sargadelos, a banda deseñada de Reimundo Patiño, os discos
de Siniestro Total, Os Resentidos, o Herdeiros que logo coreaban
no concertos, a roupa de liño, as camisolas de Aduaneiros, a subscrición a Espiral Maior para invitar a Lupe Gómez “á casa”.
O profesional cultural apoiábase, dependendo do proxecto
e a oportunidade, nunhas administracións novas que competían
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pola visibilidade do seu bo goberno, no cal os proxectos culturais
actuaban como lazo vermello. O desenvolvemento institucional
avanzou, do Xacobeo 93 a poñernos na cabeza do audiovisual estatal, e á creación do AGADIC. Fundacións de mecenado de familias ou grupos empresariais con ligazóns ao territorio (ou interese
en basearse nel) seguiron o mesmo proceso de branding. Tamén
as caixas de aforro e os bancos, cunha obra cultural que apoiaba determinadas artes porque consideraban que era proveitoso
asocialas á imaxe de marca de quen che garda dos cartos, segundo simpatías, filias e fobias. O tecido de asociacións, multiplicado, tanto as que desenvolveran a política cultural en ausencia da
institucional na España negra en ausencia das institucións como
outras novas orientadas aos novos usos culturais. Tamén algúns
cartos no peto da xente, de tanto en canto, para gastar na parte
máis alta da pirámide das necesidades vitais.
Dependendo do proxecto, un profesional podía identificar dúas
ou tres fontes de financiamento que acabarían concretándose, no
mellor dos casos, nun único padriño que dera pulo a totalidade
ou parte da iniciativa, logo de fiar a outra á bendición da xente
que asistise ou comprara. “Un libro ten que estar pagado antes de
vender o primeiro exemplar”, escoiteille dicir un día a un editor
como boa práctica de financiamento.
O 2007 quitou o tapón desa bañeira, xa sen vibromasaxe, e só
nos quedou navegar en mar aberto, ou non, coma a BSO da serie. A crise dos bancos deu na do orzamento das administracións
que acudiron ao seu rescate e nada quedou para a Cultura. O
axuste fiscal, innecesario, so viu empeorar as cousas, minorando
o consumo e con el a recadación. Máis custes, menos ingresos. A
alternativa e os retos: unha lei estatal de mecenado, xa anunciado
polo novo ministro e que nunca acaba de chegar, a sanadora redución do IVE, e novos programas de apoio ao audiovisual, artes
escénicas e lectura.
Alguén que faga xestión cultural sabe que o financiamento da
súa actividade é o máis dificultoso. Cales serán as canles de financiamento da actividade cultural? Que metodoloxías e tecnoloxías
poderemos usar para o mesmo? Identificalas e elixir entre alternativas até acadalas é o momento determinante de xestación dun
proxecto cultural, o cal condiciona facelo, máis alá do xeitoso
dossier infográfico que pode quedar no cemiterio de proxectos
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que hai en cada disco duro. O financiamento determina tamaño,
duración, alcance e beneficio.
Para isto hai unha ferramenta que vai cambiando durante o
proxecto. Previamente será un orzamento base, que marcará o
mínimo financiamento necesario para poder lanzar o proxecto;
e tamén un financiamento óptimo segundo os estándares de calidade que o profesional ou as propias canles de financiamento
lle requiran. É conveniente que a maior parte dos ingresos estean
garantidos, asinados, para reducir riscos e desviacións, as cales se
identificarán durante o seu desenvolvemento en paralelo, tornando o orzamento como ferramenta de control do anterior plano.
Nel sempre podemos identificar catro fontes tradicionais:
1. O financiamento privado:
a. Recursos propios: se hai ferro na casa e confianza
terá que ser o orzamento base.
b. Bancos: pois o seu tradicional medo polo descoñecido está a cambiar. O sector da cultura non só ten
acreditado unha das menores morosidades medias da
economía senón que tamén lles permite ampliar a súa
cota de mercado: prados a gañar á bouza. E por riba,
Unión Europea e Estado garántelles parte do que che
deixen.
c. Patrocinios, por publicidade ou como mecenado corporativo: empresas que apoian proxectos para desenvolver a súa responsabilidade sociocultural. A tradicional visibilidade que aporta charme a empresas de
tamaño grande e medio, que esponsorizan a outras actividades de maior interese social ca propia. Falamos de
Coren e Red Bull, do Grupo Cuevas e Monbús, de SONEstrella Galicia e Jagermeister, pasando por Dinahosting
ou a antiga Blusens.
d. Ingresos directos. A xente valora a Cultura: cómpraa
se pode, en persoa e en liña. Os proxectos, bens e servizos culturais e o seu merchandising están feitos para
ser exitosos. Os ingresos prevense nas contas, mais os
cálculos poden fallar e son os derradeiros fondos en
chegar, responsables das temidas desviacións nos orzamentos. Coidado coas contas da leiteira. Pódense
amortecer pactando coas administracións cobertura de
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perdas nesta fonte tan variable: cobertura de custes por
baixo de determinados ingresos desta natureza.
2. O financiamento público: directo, pola tradicional empatía, ou por concurso. Son axudas, subvencións, apoios, bolsas
dos catro niveis administrativos que deben apoiar proxectos
culturais. Habitualmente a metade dese financiamento vén
da administración local, e na metade restante tres cuartas
partes autonómica, e unha, dividida entre estatal e europea.
A Lei Montoro complica a súa xestión coa non reposición do
persoal que o administra, polo que xunto a un moito menor
orzamento logo da crise, a desaparición do seu persoal adía
e impide executalo directamente ou distribuílo entre o seu
tecido cultural de referencia. Ademais, grande parte do mesmo é dedicado ao mantemento de infraestruturas culturais
construídas antes da crise e ao patrimonio espiritual privado,
dunha grande concentración polo Camiño de Santiago.
Xunto á tradición a modernidade, outras fontes que veñen das
anteriores, con metodoloxías potenciadas pola revolución dixital:
3. O financiamento colaborativo.
• Colecta: Apoios financeiros puntuais a proxectos. Pedra
angular metodolóxica das Comisións de Festas, o maior
subsector das Industrias Culturais e Creativas patrias, agora
convertido en botóns de Paypal en webs como a de Praza
Pública: Apoia este proxecto!
• Subscricións: Apoios financeiros temporais, reiterados ou
regulares. Dende a Revista Nós, pasando pola Nova Estampa Galega, á Nova Enciclopedia Galega ate a editorial Espiral Maior e as actuais Luzes, Hugin e Munin e Chan da
Pólvora.
• Prevenda: Apoio previo na forma de pagamento por adiantado, como as entradas de concertos musicais de sempre ou
agora proxectos de edición de libros.
• Micromecenado (Crowdfunding): Prevenda condicionada
a obter un orzamento predefinido, normalmente usando
plataformas en liña especializadas. Dota dun plus de transparencia financeira á actividade cultural, posto que reflicte
os ingresos diversificados e mesmo os custes, polo que calquera pode verificar partes e totais. Ao mesmo tempo ser52
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ve de base de lexitimación, da necesidade da acción, pois
só é posible cun fanbase previo: cantos máis “nativos” e
“migrantes” dixitais teñas na túa rede, maior financiamento
poderás acadar.
O crowdfunding cobra vitalidade e evoluciona, achegándose
ao financiamento público no matchfunding: administracións que
cofinancian actividades de xeito proporcional ao que recaden os
crowdfundings. Estas experiencias xa están presentes en territorios como Euskadi, Catalunya ou Madrid.
Esta modalidade do financiamento colaborativo permite predicir (parcialmente) o impacto das iniciativas, o que permite axustar
orzamentos ao tempo que contribúe á súa publicidade. Esta, que
foi tradicionalmente presencial (face to face ou a porta fría) está
a experimentar unha fonda evolución con plataformas TIC que
facilitan os procesos de financiamento ou mesmo de creación,
facendo circular información aberta e contactos (crowdsourcing
e open funding).
Acostumados a buscar financiamento para proxectos pequenos e de emprendemento —un street workout sempre necesario—
non podemos obviar que as administracións compiten tamén por
fondos para acción cultural a nivel estatal e europeo. Do éxito na
captura destes dependen ducias de proxectos a nivel local e galego que serán logo contratados ao sector.
Se o orzamento público destinado a cultura está xeado, o reto
das administracións é manter unha postura activa na captura de
financiamento, acudindo a todas as posibles convocatorias de financiamento. Os programas europeos, por exemplo, non poden
ser xa desbotados por considerarense demasiado “papeleo” ou
empregar procedementos e idiomas diferentes. Non sempre foi así.
Atopamos excepcións na etapa de Miguel Martín como xerente da
AGADIC ou no Concello de Santiago de Compostela (Capitalidade
Europea da Cultura, Creative Europe Wom@rts). Universidades,
centros de investigación e o sector privado e asociativo comparten
tamén este reto, con de novo honrosas pero puntuais excepcións
en forma de proxectos desenvolvidos pola USC co campUSCulturae e a UVigo, socia hoxe do Horizon 2020 Cross Culture, ademais
das propostas do Grupo de Estudos Territoriais da UDC encol do
Turismo Cultural ou a mención de boas prácticas na execución
dun Culture 2007 de OQO Editora.
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Dada a atomización do orzamento real dispoñible, o profesional hoxe debe pensar o financiamento dun proxecto dun xeito
orquestral: unha estrutura que integre diferentes fontes, públicas
e privadas, pagamentos, e plans de continxencia ante a posible
minoración dalgunha delas.
Así, tórnase urxente que estes profesionais adquiran unha serie
de competencias:
• Coñecementos sobre a dimensión económica do sector e
tratamento de información e estatísticas para validar a pertinencia e viabilidade dos proxectos.
• Métodos de integración de capital privado en proxectos,
identificando a rendibilidade, xunto aos mecanismos de
mecenado existentes hoxe. A rexeneración financeira cobra
protagonismo, con novas fórmulas de desgravación e exención fiscal que achegan algo de aire mentres non chegue a
futura Lei de Mecenado.
• Un coñecemento administrativo (lexislación, contratación,
procedementos, facturación, tributación...) para traballar
con orzamento público dos diferentes niveis administrativos, dende as convocatorias locais para a programación
cultural, ate Europa Creativa, Erasmus+ ou URBACT. Tamén
a posibilidade de acollerse ao investimento cultural complementario das obras públicas (1’5% cultural) e as alianzas
con empresas doutros sectores para contratos por lotes que
permite a nova Lei de Contratos.
• Coñecemento das novas formas de financiamento como a
achega en especie, a participación mixta, os créditos brandos, ou o risco compartido ou minorado; ademais da xestión de financiamento consorciado entre diferentes entidades dos programas internacionais.
Aquilo tan manido de que o coñecemento é o capital da nosa
era semella bastante acaído, e é algo ao que ningún profesional
pode renunciar: hai que asexar a oportunidade coma un lobo no
penedo e explorar todas as rutas posibles que nos acheguen un
pouco máis a posibilidade da acción. Competitividade no mellor
sentido da palabra, capacidade para a multitarefa, algúns azos da
comunidade e moita teima. Nunca choveu que non escampase.
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SEIS IDEAS AO REDOR DO
PATRIMONIO CULTURAL E O
TURISMO
Manuel Gago
Todo profesional da xestión cultural de Galicia deberá afrontar,
con relativa frecuencia, proxectos que vinculan patrimonio cultural
e desenvolvemento turístico. A proximidade dos dous elementos,
que podería parecer “natural”, non o é: trátase dunha construción
que fala de numerosas cuestións que non son necesariamente turísticas, como a identidade, a memoria ou a percepción do contorno. Da tensión entre todos estes elementos xorden os elementos
clave na planificación de destinos que contan con compoñentes
de patrimonio cultural. Quería compartir algunhas ideas ao redor
desta ecuación de elementos.
1. A sombra do Camiño non é tan alongada. Sen dúbida
ningunha, o Camiño de Santiago é un dos modelos máis
exitosos das últimas décadas en Europa nunha estratexia de
combinación de recursos, do cal se poden aprender importantes leccións positivas e negativas. A clave do Camiño, ao
meu ver, estivo na combinación entre o patrimonio cultural
material, inmaterial, e unha certa oportunidade europea. O
destino de Santiago medrou e prosperou ao abeiro dunha
autonomía con competencias crecentes e importantes recursos, unha Europa que precisaba símbolos comúns e o
descubrimento de que a clave do recurso estaba en facer ao
usuario partícipe da experiencia (ser un peregrino). Aínda
que o magnífico patrimonio cultural inmoble estaba aí (Pórtico da Gloria), non se activou efectivamente ata que existiu
un relato contemporáneo que puidera ser compartido. As
redes sociais, nos últimos anos, retroalimentan a experien55
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cia coma se fora fan fiction con respecto a lenda da Traslatio e a inventio da tumba do Apóstolo. O problema do
relato é que se esgota en si mesmo. Nun estudo que fixen
sobre a incidencia de Galicia na prensa anglosaxona, puiden observar como nos últimos anos o propio país galego
desaparecía porque a marca Camiño de Santiago abondaba
en si mesma: un roteiro, un final, adeus. Isto é un problema
coa cada vez máis acusada mobilidade dos turistas experienciais. A sombra do Camiño, en Galicia, non é alongada.
Non está a vertebrar unha oferta máis ampla. No contexto
turístico actual, estes relatos autónomos, case como hashtags, son efectivos, intensos, e xeneran amplas cifras, pero
difíciles de encaixar con políticas públicas orientadas ao
desenvolvemento do territorio.
2. Os destinos exprés. Relacionado co anterior, nos últimos
anos puidemos ver como estas formas de distribución da
información sobre destinos a través de redes teñen unha
incidencia directa, espectacular e aínda pouco comprendida sobre puntos concretos. Se cadra un dos aspectos máis
chamativos é o que acontece coa Mariña luguesa. Zona tradicionalmente periférica do turismo de Galicia, a afortunada combinación de fotografías e eslóganes revolucionou
a procedencia de turistas na área: a Praia das Catedrais, o
banco de Loiba ou o Fuciño do Porco son exemplos de microdestinos que pasaron dunha taxa de visitantes moi baixa
ou inexistente a cifras propias da Toscana. Visitas curtas,
tamén baseadas no testemuño gráfico e dixital, das que
non sabemos como se relacionan co resto do territorio ou
da comarca. Este fenómeno é habitual en países cun abundante territorio do rural, como Irlanda, na que os visitantes
conducen ducias de kilómetros para visitar microdestinos,
como illas no medio dun verde e deserto mar de herba,
apenas polo sentido de lugar. As cifras de visitas a estes
microdestinos adoitan crear confusións (moitas veces interesadas) entre visitas ao microdestino e ao territorio. Pero,
sen dúbidas, abren a posibilidade para un xestor cultural de
que é posible, nestes momentos, activar zonas e áreas con
niveis orzamentarios mínimos. Outra cousa é a súa estrutura e vertebración.
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3. As marcas sociais. Sen embargo, un aspecto moi relevante
que cómpre destacar é que boa parte destes destinos de
éxito nos últimos anos en Galicia non foron creados a partir
de programas de planificación turística promovidos desde
o ámbito institucional. Un dos exemplos máis relevantes é
o Camiño dos Faros, programado e popularizado inicialmente por unha entidade civil, e dun enorme éxito para
comprender algunhas das dinámicas do turismo actual. O
notable éxito do roteiro espertou posteriormente un importante apoio institucional, así como notables dúbidas -especialmente en asuntos medio ambientais ou de seguridadeentre os técnicos locais. Con todo, o éxito destas “marcas
sociais” teñen que ver case sempre coa capacidade de crear
unha conexión entre ese relato e outros máis amplos. E
seriamos inocentes se atribuiramos isto de xeito lixeiro ás
“redes sociais”. Unha boa parte destes microdestinos foron,
en realidade, propagados desde medios de comunicación.
En concreto, La Voz de Galicia e a actividade das súas delegacións comarcais, produtoras dese gran tractor de tráfico web que son as galerías de paisaxes locais. É dicir, hai
profesionais da comunicación que verbalizan estes sitios
como parte dunha actividade editorial: ese é un elemento
clave para entender o auxe dos microdestinos. Non xorde un xeito informal, da “serendipia” dunha rede social. É
un proceso explicable en termos da industria dos contidos
contemporáneos. E esta é outra importante ensinanza. A
propagación da mensaxe nos medios sociais precisa dun
punto de partida con capacidade de chegar a moita xente.
4. A secuencia e os relatos universais. A característica que
teñen todos estes destinos, cando van alén dunha mera fotografía, é a capacidade de encaixar con relatos universais,
historias consumidas polo visitante en múltiples ocasións e
maneiras. Escribo sobre pequenos destinos do país desde
2003 no meu blog Capítulo Cero. Sen dúbida, aqueles con
máis éxito son sempre aqueles que encaixan nestas grandes
estruturas narrativas que os usuarios teñen internalizadas.
Castro Candaz, o castelo que emerxe das secas do encoro
de Belesar representa a Cidade Mergullada; o illote arousán
de Guidoiro Areoso, a Máxica Illa á que se retirou o rei Ar57
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tur; a igrexa de Ventosa, en Agolada, o Secreto Agochado
no rural galego máis fondo. A tensión entre o que conta a
historia e o seu encaixe nun relato universal é o aspecto
máis complexo, sen dúbida crítico na construción de destinos. Ata que punto é posible? É de verdade sempre posible
ou correcto? Non, non o é. Non todo pode ser encaixado
nun meme universal, nin debe, pero o turismo cultural non
vai tanto do Outro en realidade, senón da nosa relación co
Outro. En que medida nos poñemos na posición do Outro
para comprender o noso. En que medida lle servimos ao
Outro.
5. Resistir ao asedio dos argumentos morais. Na praxe
da xestión cultural local en Galicia, gastamos boa parte dos
fondos públicos recibidos en desenvolvemento turístico
nunha enorme confusión: a de que “os turistas” están interesados nas mesmas cousas ca os locais. A relación dos
galegos co seu patrimonio cultural pode chegar a ser moi
intensa porque esa materialidade é un elemento crítico para
a forma na que definimos a nosa identidade contemporánea. Neses plans acometeuse obra pública de restauración
de bens por criterios moitas veces máis “morais” que técnicos. A consecuencia foi o desastre total: o esquecemento
do recurso o día despois, a súa falta de xestión e a creación
dun novo problema, ao non ser xestionado nin mantido.
A manía de restaurar muíños dos 90 ten que ver con esta
sensación de ‘débeda’ e herdanza, porque os muíños aínda
estaban na memoria dos votantes.
Hai demasiado peso destes factores de herdanza e de memoria local na construción ou articulación de destinos turísticos, en parte debido a certa relación culpable co pasado
que describimos Xurxo Ayán e máis eu no ensaio Herdeiros
pola forza (2.0 Editora, 2013) e a ausencia dunha política
pública de recuperación do patrimonio cultural. Dito doutro xeito: non sabemos para que vale o patrimonio cultural
máis alá do seu uso turístico.
Os concellos aproveitaron a liquidez económica dos fondos
turísticos para satisfacer demandas locais sobre a recuperación de patrimonio. Moitas veces, os actores locais son moi
sinceros cando consideran que o seu recurso patrimonial
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vai xerar de seu inxentes fluxos de visitantes ao municipio;
o que acontece é que non adoita haber técnicos -ou capacidade de decisión dos técnicos- para calibrar esa relevancia
desde o punto de vista do turismo. Habitualmente son moi
entusiastas, non profesionais, e parten da base do descoñecemento doutras ofertas turísticas.
Os planos turísticos adoitan estar feitos sen criterios técnicos realistas: en parte porque non están feitos por especialistas. Resistir a esa presión política e social, que ademais
é da peor porque se tenta asociar a valores morais e a retóricas de traizón, é un dos maiores desafíos diplomáticos
dos técnicos locais. A situación tamén cambiou, con todo,
nos últimos anos. Cada vez percibo máis fastío nos alcaldes
ante os argumentarios locais dos usos turísticos dun castro
ou dun conxunto de mámoas. Saben a verdade pero non se
atreven a dicila aos seus veciños.
6. Porén. E sen embargo, desde a miña perspectiva, non podemos negar o gran peso que ten xa o patrimonio cultural
material e inmaterial na imaxe de marca do país e na configuración da imaxe deste destino; coido que se pode afirmar
que é apenas un punto de partida para un desenvolvemento máis amplo e ambicioso, que ademais contribúa á dinamización de zonas de país cunha paradoxa de seu: grandes
potencialidades de desenvolvemento turístico e forte decadencia do sistema económico agrario tradicional.
O país é aínda un diamante por explotar, de algún xeito
unha tabula case rasa para a construción de produtos turísticos innovadores. Desde a miña experiencia no sector
gastronómico, sabémolo ben, por exemplo. A existencia
dunha vibrante realidade cultural ao redor da gastronomía
en Galicia, os valores diferenciais e cautivadores de toda a
experiencia gastronómica no país en comparación coa outras ofertas europeas, é un exemplo destes potenciais aínda
pouco explotados.
E non debemos buscar os motivos só nas eivas da oferta
(que as hai e moitas). O gran cambio do turismo galego
-o cambio cualitativo- conseguirase cando consigamos desenvolver un relato integral, que non remate nunha app e
nunha esquecida conta de Twitter. Desde a investigación
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científica en humanidades, ata a ficción e as artes. Competir
nun mercado cada vez máis sofisticado de produtos turísticos só é posible cando este produto de turismo cultural é
parte dun esquema máis amplo, dun relato que dialogue,
no seu principio, directamente co usuario, sen intermediarios. Eis o reto.
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UN MUSEO OU É SOCIAL OU
NON É MUSEO
Encarna Lago
“No futuro a autoridade que un museo pretenda […]
garantirase ao ter unha misión clara e distintiva ben executada
e unha conexión implacábel cos seus públicos
nunha atmosfera de confianza mutua”.
Harold Skramstad

O presente artigo ten por obxecto visibilizar a lentitude na
transformación institucional dos museos e a necesidade de incitar
ás institucións museísticas e aos profesionais dos museos para enfrontárense aos desafíos actuais, a xerar accións patrimoniais coas
súas comunidades e a participar nos debates das colectividades
nas que están implicados como mediadores. En definitiva, a ser
“museos”, porque un museo que non está ao servizo das persoas
non é un museo. Os espazos vedados a unha parte importante
da sociedade durante anos, pasan a ser ocupados por colectivos
diversos que, aos poucos, vanse visibilizando, empoderando e reclamando a pasaxe de estatuas de pedra a actores de carne e óso.
Protagonistas das súas propias historias, en disposición de achegar
as intrahistorias que definen os construtos histórico-temporais coa
achega de todas as miradas. Os profesionais que defendemos a
Museoloxía Social —Socio-museoloxía—, a museoloxía crítica, a
alter museoloxía, somos conscientes de que a sociedade está en
mudanza, en cambio continuo, e a definición de museo debe mudar, transformarse e evolucionar, á par desa sociedade. Ir cara a
unha nova institución con responsabilidade social que incorpore á
comunidade na construción do proceso museolóxico. Na procura
do museo palabreiro (mediador), actor, que interveña na xeración
de procesos de comunicación comunitarios, procesos de empode61
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ramento e de intervención social. A socio-museoloxía ou alter museoloxía é hoxe un compromiso na busca dese novo modelo de
museo que construímos entre todas e todos, dando un paso máis
no concepto defendido por Pierre Mayrand: a Alter museoloxía.
Atopámonos ante a innovación institucional: fronte a museos, espazos socio-afectivos que xeran cohesión social e xestionan a exploración do desenvolvemento sustentábel e a igualdade. Dende
o nacemento do MINOM, a Nova Museoloxía ou Museoloxía Social, para estar ao servizo da sociedade, tentouse a transformación
integral da institución. O museo deixa de ser un espazo adaptado
para se converter no lugar accesíbel a calquera voz. Un papel
activo na comunidade e unha responsabilidade social que non se
pode eludir. Creamos e xeramos pensamento, custodiamos memoria colectiva, memoria social, e, como relatores e medios de comunicación con credibilidade, como espazos de consumo cultural
recoñecido e lexitimado socialmente, temos unha grande responsabilidade no que decidimos contar e en como o contamos. Non
se trata de empatía senón de escoitar cos cinco sentidos, permitindo que o outro ou a outra sexan, á vez, narrador/a e narración
do seu propio discurso. O conflito xorde da homoxeneidade que
non deixa ser nin permite o heteroxéneo, impoñendo a través do
discurso oficial e oficialista un poder que non empodera. Por iso
é necesario traballar dende cinco liñas: etnia, clase, xénero, discapacidade, e diálogo intercultural; as cinco liñas de desigualdade
máis evidentes dentro do discurso de calquera institución.
Dicía José Luis Sampedro que a vida medra nas fronteiras, e estamos logo para advertir desoutras voces que xorden na marxe
dos folios e que alteran a pauta de escritura. Os museos deixaron
fóra á comunidade, non contemplaron a desigualdade, non lle
puxeron rostro ao outro e á outra. Atrincheiráronse no seu propio
discurso convencidos de que se traballaban por e para a comunidade podíanse chamar a si mesmos comunitarios. E esqueceron facelo “coa” comunidade. Por iso, a resposta é que o museo
se converta nun espazo de reivindicación de narrativas relegadas.
Débense amosar os microdiscursos incorporando ás e aos suxeitos das historias, mostrar o papel público e privado das mulleres
a través dun percorrido entre as nosas coleccións, ao redor de
cinco áreas temáticas: obras realizadas por mulleres, discursos e
modelos de feminidade, traballos e saberes das mulleres, rupturas,
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transgresións, ausencias e silencios, e mulleres ante a adversidade.
Só coñecendo e interpretando o noso patrimonio desentrañaremos as claves históricas das desigualdades.
Unha ollada cara atrás amosa os fitos para seguir na museoloxía social, a máis de 48 anos da Declaración da Mesa de Santiago de Chile (DMS), en 1972, que expuxo a reflexión e crítica
permanente sobre o rol e a importancia social dos museos, ou o
Artigo 27 da Declaración dos Dereitos Humanos: “Toda persoa ten
dereito a tomar parte libremente na vida cultural da comunidade,
a gozar das artes e a participar no progreso científico e nos beneficios que del resulten”. Ou, sen ir máis lonxe, a propia definición
do ICOM: o museo é unha institución sen fins de lucro ao servizo
da sociedade.
Dende o nacemento do MINOM moitos profesionais demostraron a necesidade dun museo responsábel, o que só é posíbel se é
concibido coma un rol cívico e político explorando o pasado, iluminando o presente, imaxinando o futuro. Entendemos os museos
como institucións funcionando en rede que negocian novos significados culturais, a procura de alternativas ao modelo construído, e que contan con profesionais encargados de introducir aos
diversos grupos sociais. Museos accesíbeis para todas as persoas.
Museos cun discurso en continua transformación, que calquera
poida reescribir. Facémolo dende a celebración do conflito, entendéndoo como o nacemento dunha discordancia que redefine
os conceptos de sempre. Cremos que a cohesión social devén da
alegría de sabernos diversos e de felicitarnos por iso. Debemos
desfacer os discursos hexemónicos e guerrear palabra a palabra,
dende a fronteira das mil linguaxes, un discurso novo.
Dende a Rede Museística Provincial de Lugo reivindicamos,
dende hai 19 anos, a necesidade dun museo accesíbel en arquitectura física e do pensamento, que redefina o concepto de arte
situándoo na idea de alteridade proposta por Lévinas (1993) e
desenvolvida, entre outros, por Ortega (2013, 2016). Innovar non
é só crear individualmente da nada algo para mostrar a un público determinado. Consiste en xerar patrimonio común valorizando cada proceso creativo conxunto, no lugar e o momento da
súa creación: tecer entre todas/os o fío invisíbel da comunidade
xerando lugares de sabedoría compartida con linguaxes accesíbeis globalmente. Esta necesidade reconceptualizadora enmárca63
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se no paradigma do pensamento posmoderno que introduce cambios na coordenadas físico-temporais, nos discursos filosóficos
centristas, nas interpretacións globais do mundo e nos suxeitos
creativos. Dende esta perspectiva obsérvase como o Museo deixa
de ser só un espazo expositivo, para se converter nun lugar socioafectivo, casa común da expresión humana. Debemos establecer
a co-creación comunitaria e o partenariado social, provocando
a sinerxía entre as diferentes institucións e suxeitos, que garanta o
fluxo entre a idea e a súa concreción.

Repensar o concepto de accesibilidade universal
Antes, na sociedade moderna, tempo e espazo se concretaban
nunhas coordenadas posíbeis e abarcábeis ao paso humano, mais
a posmodernidade, caracterizada polo desenvolvemento tecnolóxico, des-localizou ao ser humano ao achegalo a realidades antes
inabarcábeis e agora próximas (Vidal 1 e Vidal 2, 2006). Neste contexto, a comunidade global faise cada vez máis presente no noso
mundo e, en consecuencia, xorden outras necesidades como a de
empatizar cos procesos que non sempre comprendemos, que nos
interpelan e aos que debemos responder (Ortega, 2013 e 2016).
Non se trata pois de gañar ou incorporar públicos, antes excluídos e agora posíbeis, senón de sermos lugares de creación onde
comunitariamente pasemos, á vez, de espectadores a pensadores, creadores, e xestores de iniciativa. Evidentemente, isto supón
afrontar riscos, dialogar con outros alleos, crear linguaxes comúns
e accesíbeis, saír á rúa para observar a expresión artística que alí
sucede, repensar os espazos, para que nazan as iniciativas creadoras, e xerar un patrimonio distinto que, despois, vai valorarse ou
non, mais que existe e é per se.

A palabra como tecido colaborativo
Nesta nova alter-museoloxía a palabra entendida non só
coma ponte comunicativa senón como simple expresión, é clave.
Xa non é necesario posuír unha habilidade ou destreza artística
espacial para poder dicir a través da linguaxe o que sentimos e o
que nos une ou desune na idea, na emoción, no concepto. A linguaxe é unha ferramenta común ao xénero humano, que constrúe
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a realidade, tipifica o mundo que habitamos, nos permite expresar
a emoción, e iguálanos ao redor dun código ético, o da alteridade,
que, sen primar unha voz sobre outra, recoñece a todas nunha
sorte de discurso nado da diverxencia e do debate. “Somos seres
da linguaxe, construímonos con el e pode actuar sobre nós porque somos vulnerábeis” (Butler, 2009).
Ao decidir que a non comunicación non existe, e mirar máis
aló do que roxe e brama, os novos museos dan cabida ao todostodas que latexa na contorna, e que é arte en canto debuxa e
move no aire a expresión humana, que dá vida á paisaxe, á cidade, ao barrio, e que inclúe non só o evidente e o politicamente
correcto senón tamén a voz das persoas desconformes, diferentes,
renegadas, afastadas, incomunicadas, discapacitadas, solitarias.
Diciamos ao principio desta comunicación que a sociedade
posmoderna cambiara as coordenadas temporais e físicas, alterando á vez a orde social ao desenfocar todos os límites, empezando
polas fronteiras existentes entre as disciplinas, de tal forma que
o acto de crear o artístico se transformou. Con todo, a principal
transformación que debuxa a posmodernidade é, principalmente,
a ruptura cos grandes discursos e as verdades modernas. No pensamento posmoderno, á vez que o obxecto de estudo é substituído polo suxeito que estuda, a suposta obxectividade investigadora
dá paso á subxectividade do/a investigador/a como motor que
empuxa toda investigación. Así, desta nova realidade, nace outro
xeito de entender o mundo que deriva nunha des-hexemonía do
discurso, xa que, como sinala Foucault, o pensamento posmoderno caracterízase por “un descentramento que non deixa privilexio
a ningún centro”.

Conclusión
O museo foi a institución privilexiada dunha clase determinada, o espazo onde se conservou o coñecemento e a historia
“oficial”, e, aínda que isto mudou debe mudar aínda máis. Temos
por diante o reto de reformular a institución en clave de diversidade e igualdade. A renovación do pensamento e da práctica
museolóxica iniciada por Henry Riviere e André Desvalles, a alter
museoloxía de Pierre Mayard, marcáronnos o camiño. Debemos
profundar na idea dun museo expandido, aberto, flexíbel, dinámi65
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co e accesíbel á expresión humana: aspiramos a traballar en rede
en contornas compartidas. Un novo museo chegou para quedar,
un museo traballando e pensando no común, un museo no que
ninguén quede fóra.

66

PÚBLICOS E COMUNICACIÓN
CULTURAL
Sonia Díaz
“Ocorre que, como culminación dos últimos trinta anos de cultura
galega, hai profesionais, mais non acaba de aparecer o público. E, se
non hai medios, tamén é difícil que haxa público. Da mesma maneira
que, se non hai público, é complicado que haxa medios culturais”.
Camilo Franco

O principal reto ao que se enfronta a cultura galega é o da
creación de públicos. Disque. Isto, que a priori pode parecer unha
afirmación circunstancial, á forza de ser repetido converteuse en
axioma estrutural. Os representantes políticos falan nos seus discursos –e nas bases das axudas públicas- de “esforzo colectivo
na creación de públicos” e de fomento do consumo cultural. Por
veces, este parece ser o único argumento compartido por todas as
partes na definición dunha política cultural para o país.
As persoas están, existen. E teñen, temos, unha relación íntima
coa cultura. Consumímola e creámola. Ás veces, sen decatármonos. Neste non decatármonos do feito cultural, prodúcense algúns
desaxustes. Porén, nego a maior: os públicos non temos que crealos, están aí. O que temos é que atopalos, coñecelos, achegalos a
nós e á nosa proposta. E aquí é onde ten o seu papel protagonista
a comunicación cultural.
Adiquei os últimos dez anos a construír unha ponte entre a
creación cultural e a sociedade galega, man a man con moitas e
moi diversas empresas e colectivos. Escritoras, editoras, guionistas,
dramaturgas, clowns, actrices e produtoras, docentes, máis ilustradores ca ilustradoras, máis músicos ca músicas e moitos máis
directores ca directoras, managers, xerentes, programadores, algunha programadora, distribuidoras, axitadores de conciencias,
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enlazadores de mundos e fervedores de ideas, a lume lento ou a
todo gas. Todas as persoas coas que traballei ao longo destes anos
teñen en común o talento, a determinación e o compromiso. Unha
aposta persoal e profesional pola creación propia. A aceptación
dun alto risco.
Pero tamén teñen en común, a maioría deles, un certo descoñecemento dos públicos aos que se dirixen. Aos que se poderían
dirixir. Con frecuencia, enfocan ben un deles. Ben o institucional,
ben o empresarial, ben o consumidor final. Ou un dos consumidores finais, aquel que tiñan na cabeza cando definían a súa proposta. Ás veces, bastantes veces, este público final é moi similar
ao propio creador ou creadora. Custa máis abrir o foco e descubrir
que hai unha enorme variedade de perfís do outro lado da -poñéndonos, por un momento, un chisco convencionais- pantalla,
do altofalante, da páxina ou do telón.
Non sei se esta característica é específica do sector cultural
galego. Intúo que non, que sempre se ve con maior claridade e
perspectiva dende as marxes do proceso creativo. En todo caso,
este é un dos maiores retos aos que se enfrontan os proxectos e
entidades culturais en Galicia: descubrir os seus públicos, todos
eles. Velos e intentar coñecelos na maior profundidade posible.
Achegarse a eles e aos seus hábitos, ás súas necesidades, aos seus
códigos, ás canles compartidas.
A finais do século pasado e aínda a comezos do actual, todos os públicos da cultura tiñan alomenos unha canle común: os
medios de comunicación convencionais. A radio, a prensa e a televisión, en cadanseu momento e lugar, adicaban un espazo á información cultural. Podía ser pequeneiro, pero era. A dificultade,
que non era menor, estaba en conquistar a ollada dos profesionais
especializados. E, en fin, en que estes cumprisen a súa parte do
trato e conquistasen o interese do público.
Porén, é ben sabido que os medios convencionais teñen vivido
nas últimas décadas unha profunda crise debido –principalmente, pero non só- á súa incapacidade para adaptar o seu modelo
de negocio ás novas tecnoloxías da información, co seu cambio
de soportes e de narrativas, coas súas potencialidades e cos seus
riscos. As primeiras vítimas desta crise foron as e os xornalistas.
Especialmente, os especializados en cultura. Unha temática considerada xa de vello menor á hora de achegar recursos aos medios
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e, polo tanto, inmerecedora do esforzo que require abordala con
profesionalidade.
Dicían os profesionais dun xornal galego a comezos do século
XXI que a cultura era o espazo que quedaba entre os deportes e
as esquelas. E, se hai unha morte repentina, unha esquela non lle
vai comer oco ao deporte!
Degaxaron as seccións de cultura e desapareceron as poucas
cabeceiras de prensa impresa que facían bandeira da información
cultural: o Galicia Hoxe, o Xornal de Galicia, A Nosa Terra ou a
delegación galega de El País. A cultura galega viuse relegada a
caixóns de xastre, como a axenda local ou a información de lecer
ou sociedade, e –no mellor dos casos- ao oco que lle corresponde
nos suplementos semanais especializados, como o Fugas de La
Voz de Galicia, o Faro da Cultura do Faro de Vigo, o Nordesía
do Diario de Ferrol, do Ideal Gallego e do Diario de Arousa ou
o Táboa Redonda do Grupo El Progreso. E é que, dentro destes
suplementos, os proxectos culturais galegos teñen grandes dificultades para conquistarlles algo de terreo ás propostas foráneas.
Nos medios, o espazo é escaso e a competencia, feroz. A cultura mainstream, en castelán e en inglés, ocupa tamén ese último
balón de osíxeno. Como tamén ocupa o das principais emisoras
de radio e o da inmensa maioría das canles de televisión. Os medios audiovisuais autóctonos foron, tamén, degaxando ata quedar
reducidos ás canles públicas galegas (Radio Galega e Televisión
de Galicia), a unha Radio Voz a cada momento máis recluída nos
cuarteis locais, como tamén se recluíron as principais emisoras
privadas estatais (SER, COPE, Onda Cero), a unhas cantas emisoras públicas municipais e a Localia Vigo, Telemiño e, ata hai
ben pouco, Televinte (cuxo funeral dixital “A mellor despedida,
o voso agarimo: #20anos contigo”, pódese seguir nas redes). TVE
conserva en Galicia unha desconexión diaria e as canles estatais
privadas manteñen as delegacións, pero non os espazos propios
que tiveran outrora. O público está, pero moito máis fragmentado
e infiel. Aos medios convencionais cústalles, tamén, manter a súa
parte do trato.
Conquistar espazo nos medios convencionais sigue sendo, porén, un obxectivo prioritario. Por moi pequenas que sexan as súas
audiencias, para un proxecto cultural son moi golosas. Imprescindibles. A TVG conserva un oasis cultural, o Zigzag Diario, auténtico
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referente para o sector, como tamén o foi durante décadas, na Radio
Galega, o Diario Cultural. Con respecto a este último, a dirección
do ente público asegurara no momento da súa supresión (maio do
2018) que non se trataba tanto dunha morte como dunha transformación e que, á volta do verán, o Diario volvería cunha maior presenza na grella. A marca, efectivamente, espandiuse no cuantitativo,
ocupou diversos espazos dentro e fóra dos principais magazines da
canle, pero as voces críticas recordan que esta mutación é similar
á que levamos anos presenciando nos medios impresos e que, en
fin, non resultou moi favorecedora para a calidade da información
cultural no país.
Fóra destes dous espazos de trato preferente, e doutros especializados como a cinematográfica Sala 5, o musical Estudio
3 ou o literario Chamando á terra, desaparecido no verán coa
reestruturación dos contidos culturais baixo o paraugas do Diario Cultural, a cultura galega pode –e debe- pelexar o seu oco
no resto de programas da grella. Os informativos, os magazines
e os programas de variedades do prime time son especialmente
atractivos, pola súa capacidade para achegar a nosa proposta ás
grandes audiencias. Neste sentido, cómpre lamentar a desaparición das delegacións locais da Radio Galega, acubillo tradicional
para proxectos culturais galegos pequenos –e non só- que atopaban nas desconexións informativas unha canle de conexión interesante co seu público xeográfico. Quedan, porén, as delegacións
locais das emisoras públicas e privadas do Estado e de Radio Voz,
que poden ser excelentes transmisoras locais das nosas propostas.
Se o noso proxecto achega unha dimensión pintoresca ou unha
imaxe chamativa, tamén poderemos conquistar o interese dos informativos dos grandes medios do Estado. Pero, con isto, en fin,
non podemos contar.
“A sociedade foi neste, coma en moitos outros contextos,
por diante das empresas de comunicación”, asegura a xornalista
Montse Dopico en A cultura en Internet: facer da necesidade virtude. “Profesionais non só do xornalismo senón de diversos ámbitos da cultura ou da educación asumiron boa parte dese traballo
ao que os medios renunciaron”, engade. “E Internet supuxo, nese
sentido, a oportunidade para crear e difundir un tipo de información cuxa produción se torna cada vez menos dependente das
estruturas da vella prensa”.
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Dopico é un referente na comunicación cultural contemporánea en Galicia. Neste informe, que asina dentro do volume A
comunicación en Galicia 2015 do Consello da Cultura Galega,
destaca a potencia que acadaron no país as webs culturais a comezos do presente século. En efecto, son múltiples as iniciativas
dixitais xurdidas para cubrir o oco que os medios convencionais
foron deixando, especialmente, na información cultural. Webs especializadas por xénero -teatro, literatura, música e audiovisual,
principalmente- ou por localidade. Axendas que, puntualmente,
intentan con maior ou con menor éxito dar o salto ao papel.
Trátase dun esforzo inxente que, con demasiada frecuencia,
pasa factura aos seus impulsores. E é que ningún destes proxectos
conseguiu, polo momento, ser rendible. O que os leva, máis tarde
ou máis cedo, cara á desaparición. Dopico cita no seu informe un
cálculo do director de culturagalega.gal, Manuel Gago, que cifra
en entre 16.000 e 20.000 os lectores e lectoras da información cultural en Galicia. E precisa que terían que chegar aos 50.000 para
“poder falar de viabilidade en canto a ingresos por publicidade”.
Eu engadiría que o sector tería que ser, tamén, consciente dos
beneficios que suporía para todas e todos nós contar con medios especializados que nos achegasen directamente a un público
obxectivo, interesado e informado, consciente e activo.
O salto da viabilidade económica parecen telo dado propostas dixitais de información xeral como Praza, Sermos e Galicia
Confidencial (que mesmo está participando no lanzamento de
novas plataformas que buscan o público local) ou iniciativas de
corte máis local como Que Pasa na Costa, Pontevedraviva, Coruñahoy ou Vouaxenda, por mencionar só algúns nomes. Estes últimos ofrecen unha excelente canle de comunicación con públicos
xeograficamente ben definidos, pero carecen da capacidade para
elaborar información cultural propia. Os primeiros fan un visible
esforzo por cubrir esa necesidade, dentro das súas posibilidades.
Son aliados imprescindibles.
Finalmente, neste contexto, a canle principal de comunicación
para os proxectos culturais do país son as webs e as redes sociais
propias. As do proxecto e as das persoas que o levan a cabo. E
isto, que ten unha vantaxe evidente -a comunicación non mediada, que elimina a necesidade de conquistar ao profesional especializado- presenta, tamén, enormes desafíos. O máis evidente é
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o de chegar ao público. A todos os nosos públicos. As responsables de comunicación dos proxectos culturais galegos sentímonos
como Sísifo, subindo unha e outra vez a mesma montaña, creando
unha e outra vez canles que conecten o público coa cultura. Pero
hai outro desafío que, con frecuencia, pasa desapercibido. Ata o
punto de que hai axentes culturais galegos que mesmo o confunden cunha vantaxe.
Na comunicación non mediada nós somos as únicas responsables das mensaxes que lles chegan aos nosos públicos. Isto ten
unha parte boa, claro: eliminamos o risco de informacións erróneas ou críticas negativas. Pero tamén eliminamos a posibilidade de que alguén mellore as nosas mensaxes e isto supón unha
enorme responsabilidade. Só de nós depende captar o interese da
audiencia. Se empregamos textos, fotografías e vídeos de pouca
calidade, o público recibirá textos, fotografías e vídeos de pouca
calidade. É o penúltimo grande esforzo que esixen os proxectos
culturais galegos: todas, todos, somos xornalistas especializados.
E, se non o somos, é mellor que vaiamos pensando en contratar
alguén. Velaí a miña principal recomendación para o futuro.
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GALICIA, DESTINO MUSICAL.
PROGRAMAR MÚSICA
EN GALICIA: DESAFÍOS E
TENDENCIAS
Marián Fernández

Atraer, convencer e conectar cun público cada vez máis saturado de oferta cultural -para alén doutras ofertas de ocio- é o gran
reto da xestión cultural nestes momentos. O ámbito da música,
porén, vai surfeando a onda mellor que outros ámbitos de creación artística e escénica, se ben non todas as propostas musicais
acadan o mesmo éxito. Os últimos datos ofrecidos pola Fundación SGAE1 referentes a 2016, revelan que en Galicia os grandes
festivais, como Resurrection Fest ou Portamérica, están tirando da
cultura, mentres minguan os concertos en salas, desaparecen pantallas de cine en moitas cidades, e as artes escénicas se manteñen
estables no seu baixo umbral de oferta e público. E algo moi parecido ocorre no resto do Estado.
Creativamente, a música galega semella vivir unha época dourada2 tal e como revelan desde hai cinco edicións os Premios Martín
Códax da Música3, creados en 2013 pola Asociación de Músicas ao
Vivo4 para dar visibilidade á gran cantidade, calidade e diversidade
de propostas que foron xurdindo no país durante os últimos anos;
e ata estamos conseguindo exportar proxectos que alcanzan relevancia estatal e que nos levan de volta ao boom da movida dos 80
pero nun contexto infinitamente máis complexo, onde os hábitos
1
2
3
4

http://www.anuariossgae.com/anuario2016/home.html
https://www.publico.es/culturas/musica-edad-oro-pop-gallego.html
http://premiosmartincodaxdamusica.gal/
http://musicasaovivo.gal/
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de consumo musical teñen mudado radicalmente en moi pouco
tempo. Ademais do declive dos formatos físicos en beneficio das
descargas ou do consumo en streaming a través de plataformas
como Spotify, aparece precisamente no noso territorio TolemiasTV5, unha plataforma coñecida como o Netflix da música en directo que leva pouco máis dun ano funcionando e que de momento
non ten unha réplica similar en ningunha parte do mundo, porque
aínda está por ver se existe un nicho de público interesado en
consumir desde o sofá da casa directos enlatados.
Por estilos, o indie e o rock elévanse por riba dos demais xéneros musicais en canto a repercusión e número de propostas; o folk
e o tradicional seguen representándonos como país con identidade
musical propia nos foros de world music; no jazz as referencias
galegas son poucas pero moi recoñecidas no estranxeiro; en clásica
mantemos un nivel de programación por enriba da media estatal; e
merece un capítulo a parte o fenómeno da músical infantil, un estilo
que en Galicia foi sumando grandes talentos de músicos e músicas
que abriron este novo camiño en paralelo ás súas traxectorias no
pop ou no folk, achegando unha enorme calidade musical a estes
proxectos e protagonizando un episodio único no Estado.
Este fenómeno ponnos diante dunha das grandes tendencias
na programación, non só no sector musical, senón na cultura en
xeral. O público familiar é o que manda. Practicamente todas as
propostas inclúen nas súas programacións opcións pensadas para
acudir en familia, e mesmo os horarios se foron movendo nos últimos anos de xeito que cada vez se programan menos concertos
de última hora.
No plano teórico, este excepcional momento creativo podería
representar unha oportunidade para crear novos públicos, pero
a realidade fainos bater contra varias paredes. A primeira, a nova
lei de espectáculos6 que entrou en vigor o 2 de xullo de 2018. A
norma, que debería ter servido para dotar de seguridade xurídica
á realización de actividades culturais, engade en varios aspectos
máis inseguridade para artistas, locais e promotoras. Redactada de
forma ambigua, deixa á música ao vivo, unha vez máis, nun terreo
esvaradío e incerto.
5

http://tolemias.tv/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/
AnuncioC3B0-271217-0001_es.html
6
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Non poden programar os locais que non conten con licenza
de sala de concertos, sempre en aras da seguridade e coa sombra
do acontecido no Madrid Arena e dos atentados en salas de festas
planeando en todo momento sobre estas restricións que dificultan
enormemente a programación da música ao vivo en establecementos que nada teñen que ver cos grandes recintos nos que
tiveron lugar desgrazas como a citada.
Autorízase en cambio a música enlatada, aínda no caso de que
alcance os mesmos decibelios; e dáse o paradoxo de que os Concellos, que son os que teñen competencias na vía pública, poden
autorizar os concertos na rúa, ás portas destes mesmos locais,
aínda que iso en Galicia queda moi limitado pola meteoroloxía.
Ademais, os menores quedan fóra dos concertos en salas onde
se venda alcohol, o que provoca unha diferenza substancial entre
as salas de concertos e os restaurantes e cafeterías, aos que si poden acceder menores sen consumir alcohol. Isto pode levarnos a
que unha xeración enteira non poida gozar da música en directo
nas salas de concertos. Neste momento, a Asociación Galega de
Salas de Música ao Vivo, Clubtura, en alianza co movemento estatal “Queremos entrar”, está permitindo a entrada de menores en
concertos non esponsorizados por marcas de bebidas alcohólicas,
asumindo os riscos xurídicos que poidan derivarse.
Tamén está por ver que sucede coas comisións de festas e as
asociacións, que de forma altruísta organizan actividades culturais
e agora se atopan coa obriga de subscribir seguros de responsabilidade civil que, por exemplo no caso dunha verbena na que se
esperen mil persoas debe dispor dun capital asegurado mínimo
de 900.000 €. Non facelo pode dar lugar a sancións de ata 600.000
€. Para tramitar os permisos é suficiente con que os organizadores
presenten no concello unha declaración responsable onde, ademais de reseñar o cumprimento da norma, hai que anexar unha
memoria descritiva ou proxecto técnico para obter a licenza ou
autorización. Os concellos dispoñen de 90 días para resolver.
Con respecto aos horarios, a lei outorga facultades aos concellos
para poder reducir ou ampliar, sempre de forma motivada, os horarios de apertura e peche de establecementos ou de inicio e finalización de espectáculos públicos. A día de hoxe, o máximo para as
verbenas está establecido nas 3:30 da madrugada, aínda que pode
ampliarse en media hora a fin de semana ou véspera de festivo.
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Sobre o control de entradas, ademais da vixilancia da reventa,
a normativa incide nos excesos de aforo. Superalos considérase
falta moi grave e pode dar lugar a sancións de ata 600.000 € e a
clausura do establecemento ou suspensión da actividade durante
tres anos. A lei tamén é pioneira na imposición de sancións a artistas que se neguen a actuar por causas non xustificadas ou para
empresas promotoras que alteren espectáculos ou actividades recreativas sen razón de peso.
Ante estas ameazas, tanto empresas como asociacións e comisións, decidiron adiantarse ao cumprimento da lei e levan xa meses sen programar música para evitar posibles sancións de oficio.
Con toda probabilidade, a norma vai requirir moitas puntualizacións, e parece pouco probable que cheguen da man da Administración autonómica, que deixa a pelota no tellado dos concellos. Neste sentido, parece que será chave o camiño aberto polo
Concello de Santiago, que vén de aprobar no mes de novembro
a modificación da Ordenanza Municipal Reguladora da Emisión
e Recepción de Ruídos, Vibracións e Condicións dos Locais, para
permitir que os establecementos teñan unha autorización complementaria que lles permita programar música ao vivo, sempre que
cumpran os requisitos en canto a illamento acústico, á presenza
dun sonógrafo e á instalación dunha dobre porta onde se considere posible e necesario. A iniciativa desta cidade, na que a música
ao vivo non é só un valor cultural senón unha marca de identidade e un motor económico, seguramente sentará un precedente
para moitos outros concellos.
E a lei de espectáculos non é a única normativa que está a poñer graves atrancos á xestión de programación musical. O outro
gran mazazo do 2018 é a nova Lei de Contratos do Sector Público7, unha norma que entrou en vigor en marzo e que traspón
ao ordenamento xurídico español as Directivas europeas sobre
contratación do sector público, respondendo tamén á necesidade
interna de dotar de maior transparencia ao sector e de incrementar
os controis sobre a corrupción, sobre a morosidade e de revisar os
contratos para garantir a libre concorrencia.
Entre as novidades máis importantes, destaca que se suprime a
posibilidade de contratación sen anuncio oficial previo; inténtase
7
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favorecer a contratación de pemes e a prevalencia da división en
lotes; establécese a obriga da factura electrónica e a posibilidade de
pago directo da Administración ás empresas subcontratistas. Pero
sen dúbida, o gran quebradeiro de cabeza é o límite orzamentario
para os contratos menores, que se fixa nun máximo de 15.000 €
(IVE excluído) para contratos de subministro ou de servizos.
Na práctica, isto imposibilita a realización de moitas actividades
musicais, e ademais amplía considerablemente a dedicación en
horas de traballo dos proxectos xestionados a través de administracións públicas -que se volven cada vez menos rendibles- para
alén de promover malas prácticas entre as empresas do sector,
que se ven obrigadas a emitir facturas e contrafacturas co obxectivo de non superar o límite de facturación permitido.
O peor é que as propias Administracións, tanto a local como a
autonómica e a provincial, non teñen moi clara aínda a interpretación que queren facer da norma; polo que se pode dar o caso de
que nun Concello o límite de 15.000 € funcione como importe total
permitido nunha anualidade, mentres que na Xunta esta cantidade
se considera o límite por proxecto, sendo posible executar tantos
proxectos como se precisen cada ano. E a isto hai que engadir
as limitacións e impedimentos marcados polos departamentos de
intervención, que están aplicando de forma rigorosa a lexislación
europea en todo tipo de contratacións públicas por medo a acabar
imputadas. Convértense así en administracións captivas que non
poden poñer en marcha iniciativas presentadas por empresas de
xestión cultural dun xeito directo porque se verían obrigadas a
sacalas a concurso, algo que en ocasións nin sequera é posible xa
que significaría apropiarse de ideas e contidos cuxa propiedade
intelectual é da empresa/profesional que a presenta.
En resumo, un caos que obriga ao sector a replantexarse moitas
dinámicas para lograr sobrevivir e moi poucas medidas positivas
que redunden no seu beneficio. Unha desas medidas poderían ser
as cláusulas sociais e medioambientais descritas no artigo 1 da Lei
onde se indica que “en toda contratación pública se incorporarán
de xeito transversal e perceptivo criterios sociais e medioambientais sempre que garden relación co obxecto do contrato”, na convición de que a súa inclusión proporciona unha mellor relación
calidade – prezo na prestación contractual, así como unha maior e
mellor eficiencia na utilización dos fondos públicos. Dentro destas
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cláusulas facilítase o acceso á contratación pública das empresas
de economía social e tamén se reserva unha porcentaxe de contratos para empresas de inserción laboral e discapacidade, ademais de garantir a posibilidade de rescindir contratos por impago
de salario ás traballadoras e traballadores.
De cumprirse, estas cláusulas poderían representar unha importante acción positiva para apoiar a moitas empresas do sector e
contribuír de paso a fomentar a sustentabilidade social e medioambiental na xestión dos eventos musicais: inclusión de accesibilidade, perspectiva de xénero na programación e na composición de
equipos de traballo, condicións laborais dignas para toda a cadea
de categorías laborais que desenvolven o seu traballo na música;
estratexias para facilitar transportes sostibles nos grandes eventos;
uso de fontes de enerxía e dinámicas de consumo responsables
(reciclaxe, reutilización e limitación do uso abusivo de plásticos) e
introdución de criterios medioambientais en elementos promocionais, merchandising, etc.
A propósito dos eventos sostibles, hai que destacar o lanzamento de Fest Galicia8, a nova marca impulsada desde a Xunta de
Galicia para promocionar o territorio galego como destino musical, baixo criterios de calidade e sustentabilidade social. Esta marca acolle a festivais que funcionan de xeito profesional e que se
preocupan por achegar valores engadidos á experiencia musical,
a través de todo o que transmiten, tanto na súa oferta de actividades musicais e extramusicais, como na súa xestión e organización. Fest Galicia pretende ser un proxecto transversal de país, e
sumar estratexias e accións de todos os departamentos da administración galega que teñan contacto cos festivais desde distintos
ámbitos: Xuventude, Igualdade, Turismo, Políticas Sociais, Medio
Ambiente, Medio Rural, Mar, Política Lingüística... co obxectivo
de presentar estes eventos como un exemplo de excelencia das
políticas autonómicas. Ata o momento, no territorio español, só
existe unha marca similar en Valencia. Polo tanto, Fest Galicia
sería a segunda iniciativa estatal traballando no ámbito do turismo
de festivais, que neste momento representa un importante foco de
atracción de visitantes a Galicia, con resultados directos sobre a
nosa economía e a imaxe que proxectamos ao exterior. AGADIC
leva meses traballando conxuntamente co sector para definir os
8
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criterios de actuación da marca, mediante reunións cos propios
festivais adheridos, e coa colaboración directa da Asociación de
Festivais de Galicia, recentemente constituída. Na primeira edición
adheríronse á marca dez dos festivais máis relevantes do país, seleccionados mediante convocatoria pública: Portamérica, Sinsal,
Sonrías Baixas, Resurrection Fest, Revenidas, Atlantic Fest, Vive
Nigrán, 17º Ribeira Sacra, Festival de la Luz e Wos Festival.
Ademais esta nova marca levará parello o desenvolvemento dun
manual de boas prácticas en todos os ámbitos (legal, medioambiental, condicións de relación cos artistas e co público… ), e un
selo de calidade que certificará a sustentabilidade e dará visibilidade aos grandes eventos musicais galegos. Para coñecer a situación
de partida, Fest Galicia está realizando estudos de impacto económico, social e mediático nos festivais adheridos á marca. A finalidade é obter datos sobre o retorno directo, indirecto e inducido
que estes eventos xeran en cada territorio. As medicións realízaas
un equipo consultor integrado por varias persoas expertas do ámbito universitario. Terán como resultado un informe de avaliación
que servirá como punto de partida para traballar sobre medidas
que redunden nos valores de sustentabilidade social e medioambiental que a marca promove, co obxectivo de aumentar tamén o
retorno económico das empresas e as poboacións onde teñen lugar os festivais. Estamos a falar do ‘eterno retorno’, unha demanda
que as persoas que traballan en xestión cultural escoitan a diario
cando tentan conseguir apoio económico para os seus proxectos,
non só por parte das empresas privadas senón tamén nalgunhas
institucións públicas. Neste senso convén destacar a iniciativa da
Deputación da Coruña apostando por concienciar á sociedade galega a través do programa de accións A CULTURA É UN DEREITO
para que lembremos que efectivamente está recollido como tal
na tan celebrada Constitución Española. Na mesma liña, resulta
tamén fundamental o labor desta administración apoiando a cultura de base e asociativa como unha prioridade para o correcto
desenvolvemento musical de Galicia.
Outra noticia positiva para o sector este ano foi a presentación
da nova rede de música ao vivo9, que incorpora cambios consensuados co sector para dar resposta ás demandas trasladadas por
9
https://www.cultura.gal/es/nova/40811/la-rede-galega-de-musica-ao-vivoduplica-en-2018-su-presupuesto-
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artistas e salas durante estes últimos anos, reforzando os estándares de profesionalidade deste circuíto, que leva funcionando
ininterrompidamente máis de 10 anos. Unha desas demandas era
dedicalo exclusivamente á música (ata agora tamén tiñan cabida
espectáculos escénicos de pequeno formato), mellorar as condicións económicas na contratación artística a través dun orzamento
que se duplica chegando aos 185.000 €, aumentar a circulación
dos grupos polas diferentes salas e fixar uns baremos de calidade
na selección dos espazos.
Avances coma este son posibles grazas á interlocución de asociacións sectoriais que foron nacendo nos últimos anos ante a
necesidade de reivindicar condicións que se adecúen á realidade
cultural e musical deste país. Nesta liña, foron aparecendo asociacións como AGEM10 ou Músicas ao Vivo11, que leva funcionando
como asociación dende hai case dez anos e que recentemente
se constituíu como cooperativa de facturación para dar resposta
ás necesidades cotiás dunha profesión caracterizada pola inestabilidade e a dificultade para profesionalizarse. A comezos da
primavera creouse tamén a Asociación de Festivais12, que agrupa
de momento a 8 das grandes citas do calendario de festivais; e
vai collendo corpo tamén a sección galega de MIM (Mulleres na
Industria da Música) cunha presenza cada vez maior en todo tipo
de foros e citas musicais.
En definitiva, estamos diante dunha situación complexa e contraditoria na que, por un lado, a administración autonómica incentiva unha rede de música ao vivo e pretende promocionar Galicia
como territorio musical a través dunha marca propia, e, por outro,
pon trabas para o desenvolvemento dos concertos que se viñan
celebrando nos bares de moitas poboacións galegas, auténticos viveiros onde naceron e evolucionaron as carreiras de case todos @s
grandes artistas do país. Ademais, a tendencia segue sendo apoiar
grandes eventos creados da nada como o festival SON DO CAMIÑO
que se adxudica mediante unha fórmula inventada para a ocasión
(contrato de patrocinio) e tirando polo chan os prezos habituais das
entradas cos que sobrevive o sector que se queixa de competencia
desleal. Nos últimos anos tamén se teñen pagado cantidades astro10
11
12
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nómicas a grandes marcas como WOMEX para que desenvolvan en
Galicia os seus eventos cunha repercusión claramente máis beneficiosa para a marca xestionada pola promotora alemá PIRAÑA ARTS
que para o noso territorio.
Mentres, apenas se apoian iniciativas cidadás asentadas en territorios concretos e respaldadas por unha comunidade, que poderían consolidar un tecido musical propio traballando con procesos participativos e creando unha situación propicia para fomentar
a educación musical e esa profesionalización que hoxe semella
tan afastada.
Desde o punto de vista da xestión cultural e dos intereses e
dereitos da cidadanía, a industria musical e iniciativas cidadás deberían convivir con normalidade, atopar o seu espazo e mesmo
complementarse, para lograr o obxectivo de vivirmos nese territorio musical que queremos proxectar ao mundo.
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ARTES ESCÉNICAS:
APROXIMACIÓN AO ESTADO
DA SITUACIÓN
X. Paulo Rodríguez
“Era o mellor dos tempos, era o peor dos tempos, a idade da sabedoría
e tamén da loucura; a época das crenzas e da incredulidade; a era da
luz e das tebras; a primavera da esperanza e o inverno da desesperación”
Charles Dickens

A través deste breve artigo intentaremos amosar unha visión
panorámica do estado das artes escénicas (AAEE) en Galiza. Podemos pensar que o noso país é totalmente alleo ao que ocorre
no resto do estado, mais ese sería o noso primeiro erro de base. É
evidente que somos un país singularizado, cunha cultura diferenciada e cunha lingua propia, mais isto non nos afasta dos cambios
globais que se produciron nos últimos tempos a nivel social, económico, político, ético, estético ou ideolóxico.
A multiplicidade de nesgos desde os que analizar o tema é innúmero, mais vou centrar o tema desde a perspectiva que mellor
coñezo, a dun xestor cultural que dirixe un teatro público municipal con clara vocación de servizo público.
É certo, tal e como apunta Marcos Lorenzo1 que “No noso país,
a planificación cultural é unha rareza, así como a elaboración previa de diagnósticos que xustifiquen unha política ou a posterior
avaliación de resultados”.
Esta falta absoluta de planificación, de visión estratéxica e de
definición da misión do sector en Galiza provoca a situación actual:
unha deriva determinada pola improvisación, pola falta de obxectivos claros e definidos que orienten o futuro das AAEE na sociedade
1

Lorenzo, Marcos, “As políticas culturais en Galicia” en Revista Grial (2017).
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actual e na nosa contorna máis inmediata. E refírome á totalidade
da cadea de valor das AAEE: xestores culturais, públicos ou privados; compañías e produtoras; distribuidores e, como non, creadores. Somos todos corresponsables da situación creada e compétenos a nós o traballo de deseñar un futuro para as AAEE en relación
ao contexto e a sociedade. E na nosa realidade, a supervivencia das
AAEE practicamente depende das administracións públicas.
De entrada temos que exixirlles aos nosos gobernantes a definición e posta en marcha de políticas culturais públicas comprometidas coa cultura en xeral e coas AAEE en particular. Políticas
practicamente inexistentes ata o momento, tanto pola falta de interese na cultura, que nunca está na axenda política, como pola
falta de coñecemento do ecosistema cultural e das AAEE por parte
dos partidos políticos e dos seus responsables.
A política cultural debe ser a conciencia organizadora das estruturas culturais, xeralmente entendida como o programa de intervencións realizadas polas administracións públicas, institucións
civís, entidades privadas ou grupos comunitarios, co obxecto de
satisfacer as necesidades culturais da poboación e promover o
desenvolvemento das súas representacións simbólicas. En definitiva, a política cultural produce o efecto de proporcionar instrumentos de coñecemento, recoñecemento e auto-recoñecemento.
Atendendo ao obxecto final das políticas culturais podemos
facer unha dupla distinción: a patrimonialista e a do fomento da
creación. É esta segunda acepción a que nos interesa analizar:
como as políticas promoven a produción, a distribución e o uso
ou consumo de novos valores e obras culturais.
Neste desafío entre coñecemento e organización é onde entra
a figura do xestor cultural ou programador. A cerna da xestión
cultural ou da dirección de calquera entidade cultural, pública ou
privada, é a toma de decisións, para o cal é crucial dispoñer dunha
diagnose real de todas as variábeis que directa ou indirectamente poidan influír no resultado da decisión, atendendo tanto aos
factores cuantitativos como aos cualitativos. O autocoñecemento
é clave para a supervivencia de calquera proxecto cultural ou escénico, pois permite reconducir ou modificar os plans segundo o
grao de cumprimento das expectativas de éxito fixadas de xeito
apriorístico, é dicir, o plan de actuación ou estratéxico. E neste
camiño aparecen nexos propiciados polas redes ou polos circuí86
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tos, entendendo circuíto un conxunto que comprende produtores,
manifestacións escénicas, distribuidores, públicos e institucións
organizadoras.
Dalgún modo está instaurada a idea de que o programador/
xestor cultural é un mero mediador, un facilitador entre o creador
e os públicos. Porén, sabemos que o seu traballo ten un aquel curatorial, na acepción orixinal latina de curare, que significa “facerse cargo”: o xestor debe exercer labores de interpretación, documentación e divulgación das manifestacións artísticas para facelas
accesibles aos públicos. O fundamento básico da programación é
xerar unha experiencia artística significativa para todos os que a
comparten, para o cal é imprescindible un proceso de contextualización da programación. En palabras de Kenneth Foster2:
A contextualización da representación carrexa todas as ideas, programas, proxectos e comunicacións necesarias para construír exitosamente unha conexión dinámica entre os artistas, a arte e o público.

A contextualización en AAEE implica a descuberta e selección
de traballos, a contextualización da representación e o proceso
da propia representación. A programación debe ser intencionada,
non debe responder nunca ao azar ou a unha simple calendarización de actividades escénicas. O traballo de estudo e descuberta dun artista debe buscar a “ancoraxe na comunidade” (Lynda
Gratton3), que forme parte de xeito perdurable da comunidade de
referencia. Deste xeito, a acción do xestor debe centrarse na xeración do contexto, no mapeo de recursos e potencialidades dos
creadores e na activación dun espazo para a reflexión e interpretación, quer dicir, un espazo teórico e crítico que á súa vez xere
novas prácticas artísticas.
Xestionar, por outra banda, significa ter unha grande capacidade de liderado para conducir organizacións que funcionan en
medio da “diversidade de lóxicas en tensión: políticas, estéticas,
técnicas, económicas e sociais”, tal e como apunta Lluís Bonet4.

Foster, Kenneth J., La programación de las artes escénicas. De la teoría a la
práctica. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México D.F. 2008.
3
Gratton, Lynda: Desarrollar resiliencia en un mundo frágil. Harvard Deusto,
Business Review. 2017
4
Bonet, Lluís &Héctor Schargorodsky, La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales. Quadernos Gescénic, 2016.
2
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No traballo de acompañamento da creación e de apoio ao talento é onde xorde o maior dos problemas para un programador.
Traballar con espectáculos ao vivo sempre xera moitas inseguridades: sobre a adecuación dos itinerarios programáticos, a adecuación das condicións deseñadas para a exhibición e para a eliminación de barreiras que permitan o acceso á cultura da comunidade;
a procura do equilibrio entre as artes de fácil aceptación e aquelas
que ten un nesgo máis minorizado; a procura dun discurso inclusivo a través da programación das artes ao vivo...
No caso galego, as administracións públicas posicionáronse
como catalizador único do mercado das artes ao vivo, polo que
o panorama actual é dunha febleza extrema: a crise minguou o
compromiso das administracións públicas, non só no apoio á produción e circulación de creacións escénicas, senón tamén pola
inexistente capacidade de apoio ao talento e á creación, aínda que
na actualidade haxa algún aceno por parte dalgunhas ao involucrárense en proxectos como as Residencias Paraíso, coordinadas e
curadas desde o Colectivo RPM.
A presenza de redes pódese reducir basicamente a dúas: a
Rede Galega de Teatros e Auditorios de Galicia, xestionada polo
AGADIC, e a Rede da Deputación da Coruña. Isto non significa
que non haxa outras redes, mais cun carácter máis puntual e anecdótico. No primeiro caso, a mingua económica xerada polo sucesivos recortes sufridos por parte da administración autonómica
para a cultura deixaron en fase terminal este circuíto. No segundo
caso, hai unha clara falta de determinación á hora de definir un
circuíto no que conviven na mesma plataforma as actividades escénicas profesionais coas non profesionais, e na que, ata non hai
moito, era de obrigado cumprimento facer as actividades con carácter gratuíto, fonte de clara discusión á hora de determinar unha
acción cultural municipal.
O sistema de produción está fragmentado. En ocasións responde á necesidade imperiosa dos egresados da escola de arte
dramática con afán de buscar unha saída para a realización artística e profesional e nun medio hostil e sen ningunha capacidade de absorcións de novos valores; pola contra, son poucas
as unidades de produción que prevalecen no tempo e que teñan
unha actividade suficientemente normalizada, aínda que tamén
existen.
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A circulación de espectáculos no país e a súa proxección cara
ao exterior é totalmente deficiente. A proxección exterior por parte dos creadores limítase a un anecdotario de proxeccións de artistas a título individual, e case sempre dependendo da disciplina
na que traballen. As compañías que conseguen saír son as menos,
traducir unha peza é custoso e moitas veces non compensa o investimento con respecto á amortización que esta poida chegar a
ter no mercado alén Galiza.
Se nos detemos na análise por disciplinas podemos resumir a
situación teatral na existencia de poucas estruturas con capacidade de resiliencia, na proliferación de compañías sen ningunha
traxectoria contrastada e cun futuro máis ca dubidoso nun mercado hostil e sen capacidade económica, e cunha absoluta falta de
compromiso por parte dos distintos axentes pola innovación, experimentación e creación dun corpus teatral propio, sexa cal sexa
ámbito (interpretación, dirección de escena, dramaturxia, etc.). O
mundo da danza redúcese a unhas cantas compañías con nula
capacidade de supervivencia a través do mercado nacional e con
algunha incursión no panorama estatal e internacional; de novo
proliferan os solos de danza ou espectáculos nos que a aposta é
case individual e dun grande grao de voluntarismo. O novo circo
é case residual, con poucas unidades de produción en todo o país
con certa solvencia e algunha manifestación puntual e case individual. Por último, os monicreques e as producións infantís posúen
máis capacidade de supervivencia pero a custa de traballar en
condicións demasiado afastadas da dignidade profesional.
Por último, non debemos esquecer un axente clave e decisivo
na historia das AAEE de Galicia, as unidades de produción oficiais:
un Centro Dramático Galego, tocado de morte e sen capacidade
para reaxir ás necesidades do momento por falta de implicación,
sobre todo orzamentaria, por parte da administración autonómica
da que depende, e cun modelo con necesidade perentoria de ser
definida polo sector (carencia histórica) para que responda ás necesidades deste. Por outra banda, o Centro Coreográfico Galego,
cuxa existencia activa non foi máis ca unha verdadeira miraxe,
hoxe vive na máis absoluta inanición e unicamente se soporta
como estrutura sen ningún proxecto que lle dea sentido.
Se ollamos para as plataformas de proxección das AAEE en
Galiza e cara ao exterior, o panorama non é máis alentador. Ga89
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licia Escena Pro, a modo de feira de AAEE, non responde nin ás
necesidades dos creadores do país nin ás necesidades da maioría
dos programadores galegos; nin se nos acorda falar da presenza
de programadores foráneos, pois iso suporía unha valente redefinición da plataforma contando compañías foráneas, á que o sector
non está disposto, optando polo endémico minifundismo na produción das AAEE galegas. O proceso de profesionalización, dada
a precariedade do sector, é unha entelequia de dubidoso alcance
tendo os propios creadores que encarar roles totalmente alleos ás
súas responsabilidades como axentes activos do sector, véndose
obrigados a constituírse como empresarios e realizando todo tipo
de labores empresariais, cousa para a que non están preparados
nin é desexable para un sector saneado.
Se ollamos cara a outros axentes atopámonos cunha fotografía
ben similar. Os xestores, unha profesión inexistente ata hai ben
pouco, son case invisibles para o resto da sociedade. En xeral
padecen eivas importantes, tanto no que atinxe á formación e
capacitación profesional como nas continuas inxerencias que sofren por parte de políticos que non atinxen a discernir cal é o
seu papel, asumindo tarefas técnicas que nin saben abordar nin
lles corresponden. Por outra parte, a definición poliédrica do rol
do programador/a é tan grande que é imposible unha especialización suficiente que nos permita elaborar plans a longo prazo
con obxectivos concretos para as artes ao vivo para alén da mera
improvisación e da resposta inmediata ás necesidades perentorias
do momento.
O corpus teórico e de prensa especializada redúcese a unha tímida, aínda que renovada, revista de teatro e algún que outro blog
e artigo solto na prensa xeneralista, todo anecdótico, moi afastado
dunha situación normalizada.
A fotografía non é moi alentadora, mais vivimos nunha sociedade baseada no coñecemento e que muda a grande velocidade
e se organiza en redes, ou en redes de redes. Galiza é un país
que conta cunha gran capacidade creadora e con moito talento, é
unha sociedade que ten múltiples manifestacións e organizacións
de carácter cultural e das AAEE; amadores, comunitarios, profesionais, etc. É isto o que nos ten que alentar para formular un futuro mellor, que sen dúbida é posible apostando por uns poucos
obxectivos alcanzables e que lle infiran algo de sentido a un sector
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desestruturado e sen rumbo certo. Deste modo, podemos apuntar
como urxente un plan real para a as AAEE en Galiza como instrumento que guíe e estruture de xeito flexible unha senda do sector
e que responda ás súas necesidades.
De xeito corresponsable e coa mirada no futuro debemos formular as seguintes ideas:
• Apoiar, desde todos os axentes, a creatividade e o talento, ofrecendo a posibilidade de realización profesional aos
creadores consolidados e apoiando aos novo valores.
• Xerar e mellorar as condicións de traballo de todos os axentes que integran a cadea de valor das AAEE, fortalecendo
o traballo en rede e formulando unha proxección tanto no
contexto inmediato, como no estatal e no internacional.
Non esquezamos o veciño Portugal, un país co que temos
máis cousas que nos unen que cousas que nos separan.
• Propiciar a chegada de novos públicos ás AAEE e fidelizar os que xa participan de xeito proactivo. E neste caso
temos claros exemplos de boas prácticas que están tendo
resultados máis ca positivos. Por coñecemento de primeira
man menciono o proxecto de Programación Expandida que
se está a realizar na Coruña desde o Teatro Rosalía Castro
desde hai xa cinco anos acompañando o ciclo TRC-Danza5.
• Impulsar a creación dun corpus de reflexión, documentación e debate, pois compartir o coñecemento é o que nos
fai fortes e nos permite afianzar proxectos que enraícen na
comunidade.
• Por último, priorizar na axenda política a cultura e as AAEE
establecendo un compromiso real e poñendo os recursos
necesarios por parte da administracións competentes na
materia.

5

https://www.pe_trcdanza.es
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EDITAR DESPOIS DA CRISE
Henrique Alvarellos

Bruma na liña (non escrita) do horizonte
Que non se deduza, do título deste capítulo, que “editar despois da crise” quere dicir que a crise rematou. Lonxe está, tememos, calquera remonte. O buraco aberto en 2008 aquí segue,
unha década despois, ben ancho e fondo. Editar despois da crise
significa, xa que logo, que todo é distinto agora, que nada será
igual no eido da edición, porque nada é xa o mesmo neste xuño
de chuvias de 2018 no que estou a escribir estas liñas.
Foi moi fonda, múltiple, heteroxénea e radical a entrada desa
crise nas nosas vidas. Tanto que con ela vai todo un modelo de
negocio. Agora é preciso outro. O mundo que coñeciamos ata o
2008 vén de sufrir iso que se chamou “colisión de trens”, un choque de elementos contrarios que o avolveu todo. Por esta razón,
as empresas editoras sabemos que debemos reinventar os nosos
negocios, introducir novos sistemas de traballo, diferentes estratexias, outras condutas, non exploradas ata agora (tamén vale,
coma sempre serviu, o sistema de “proba/erro” para ir buscando
vieiros) e ir apalpando saídas ante un novísimo e ignoto panorama.
Neste novo horizonte non poderemos perder xamais a esencia
do que é o noso traballo. A edición de cultura –como é practicamente toda a edición feita hoxe en Galicia– debe ter moi claro
o seu obxectivo: non é outro que dar forma e divulgar contidos
dignos de ser espallados pola sociedade, unha sociedade que queremos lectora, pois buscamos o benestar da xente, e que sexa
lectora turrando desta lingua nosa tan mancada como histórica,
tan feble como resistente. As editoras somos factorías de contidos.
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Non hai outro fin no traballo editorial que loitar pola súa calidade
e visibilidade.
Ben. Si. Hai outro fin. Imprescindible: somos empresas. Empresas que fan arte, pero empresas. Mantemos día a día a delicada
estrutura, en moitos casos dunha microempresa –verdadeiros autónomos facendo equilibrios constantes para alcanzar a fin de mes
e pensar xa como será o mes seguinte–, mantemos, como digo, un
pequeno edificio construído coma unha fráxil estrutura que, por
riba agora, ten que discorrer por novas sendas. Somos empresas,
dicía, e sería o maior dos fracasos non conseguir vivir dignamente
do noso traballo.
Como fracaso colectivo de todo o sector cultural e da sociedade, sería que o libro perdese o seu valor... mercantil. A cultura non
é de balde. Os contidos, no mercado, non se poden agasallar. Son
un agasallo colectivo, pero media nese lance un proceso comercial de creación, fabricación, promoción, venda e compra. Todos
os que nos dedicamos a escribir, editar e/ou vender libros, temos
que loitar contra isto a diario. Tamén calquera que se dedique á
xestión ou difusión cultural.

Cales foron os trens que colidiron?
O primeiro convoi xa o apuntamos: a crise económica que
non deixou fóra a ningún sector do país (aínda que uns quedaran
máis mancados ca outros). No noso sector levou por diante, nesta
década (2008-2018) a varios referentes editoriais, encolleu dun
xeito notorio os cadros de persoal de moitas outras empresas, e
mantén agora mesmo, nun estado de –chamémoslle– hibernación,
a outros selos que, se ben non anunciaron a súa liquidación, si
agardan, sen actividade, un futuro totalmente incerto.
Non vou dar cifras ou estatísticas nestas liñas que se me pediron divulgativas e reflexivas. Para coñecer con detalle o panorama
editorial galego abonda con acceder á diagnose do sector que elaborou precisamente este ano 2018 o Consello da Cultura Galega.
Recollida no documento Datos da edición en Galicia 2006-2016,
que se pode consultar e descargar da rede. Só comentar, do seu
contido, dúas conclusións moi significativas: o consumo privado
de libros non fixo máis que caer nesa década. Por outra banda,
os programas de fomento do libro e da lectura sufriron un recorte
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nos últimos dez anos de máis do 50% de media, chegando ao 80%
de redución nas axudas ás bibliotecas públicas do país. Aquí, a
responsabilidade da Administración autonómica é moi elevada,
crucial. Volveremos sobre sobre isto despois.
Sigamos. Falabamos do choque de trens. Da confluencia de
factores negativos, todos xuntos, en contra deste sector. Outro
convoi foi o da tecnoloxía. Chegou coma un lóstrego e atravesa as
nosa vidas e hábitos transformándoo todo. Internet permite unha
transmisión de contidos tan rápida, tan ampla, e tan informe, que
deixou descolocados a todos. Non só ás nosas factorías de contidos. Tamén aos lectores e lectoras.
Así chegamos á lectura dixital. É tal o cambio de paradigma
que os expertos xa falan de distintos, de novos tipos de lectura:
que se lectura profunda, que se lectura superficial, que se lectura
fragmentada, que se ler un tuit ou ler cen tuits é ler ou non é
ler... É dicir, estamos intentando definir, a estas alturas, o que é ler.
Ata estes extremos nos deixou sacudidos a transformación dixital.
O despiste neste terreo está bastante estendido, como tamén os
gurús que levan anos anunciando as mortes do libro, do papel ou
da escrita a man nas escolas.
Nós, as empresas editoras, estas factorías de contidos que somos, o que nos debe preocupar é, como dixen ao comezo, chegar
a unha sociedade lectora cada vez máis ampla. Dicía o escritor,
arquitecto e activista social inglés William Morris na Inglaterra de
finais do XIX: “Non creo na arte para uns poucos, igual que non
creo na liberdade nin na educación para uns poucos”.
Ler pide algo de acougo, algo de esforzo e algo de tempo...
Todo xunto. E axiña, grazas á lectura, un aprende unha cousa imprescindible dende os primeiros anos de vida: a poñerse no lugar
do outro (iso que chamamos empatía, tan de moda na psicoloxía
de hoxe, xunto coa intelixencia emocional), e a falar mellor, e a ter
sentido crítico... Ou sexa, a ser máis libre. Por iso non imos perder
o tempo en intentar definir, de novo, as bondades da lectura. Sabemos moi ben o que non é a lectura.
Xestionar cos mellores contidos este motor do coñecemento,
esta ximnasia mental que debemos procurar practicar a diario,
esta é a nosa función editora. “El río de las palabras es el alimento
y sustento de la personalidad” afirma Emilio Lledó en ese magnífico libro que titulou Los libros y la libertad (RBA, 2015).
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As Redes, Internet, son un aliado prioritario. A ferramenta máis
útil de transmisión de información e de comunicación. Pero dentro delas está tamén o seu efecto contrario: son tan rápidas, globais e intensas, son uns contedores tan inxentes de información
e datos, de imaxes e historias, que esixen un filtro, unha peneira,
unha xerarquización. Entre a masa inxente de datos podemos
perder, diluídos, os verdadeiramente importantes. A ver se imos
caer de novo no mito grego da Caverna, e crermos, como criticaba Platón, que o que vemos é o que hai, que as sombras son
as cousas... Por outra banda, chegan moi cedo as tecnoloxías a
un público demasiado novo que aínda non ten ferramentas para
xestionalas.
Un terceiro tren en colisión, derivado do anterior, son os baixísimos índices de lectura, o decrecente prestixio social de ler, a
desafección, que é –máis que unha actitude en contra–, o que
máis doe. Isto agravouse nesta década. Pásanos a todos: os impactos visuais que recibimos vía aplicacións de smarthphone, vía
videoxogos ou calquera outro dispositivo novo, inventado ou por
inventar, son unha competencia moi forte para soster, fronte a
eles, o clásico discurso lector.

Estratexias para esvaer a bruma
Levo quince anos dirixindo unha pequena, pero resistente, empresa editorial, e outros tantos, antes, no mundo da comunicación,
e da comunicación cultural. Conto xa cunha perspectiva e unha
experiencia dilatadas, resultado moitas veces da combinación de
erros e acertos, que é onde máis se aprende (dos primeiros, sobre
todo). Por iso vou tratar de enunciar algunhas ideas/estratexias
para ver entre a néboa. E calquera estratexia require alianzas.
Estes meses de 2018 están a emitir de novo nunha canle de televisión, a ben coñecida serie estadounidense Friends que se gravou aproximadamente entre 1994 e 2004. É un bo exemplo para
o que quero dicir, pois representa unha década antes da crise. Os
seus protagonistas, que andan polos 30 anos, aínda non experimentaran o estoupido dixital nas súas vidas. Pois ben, na maioría
dos capítulos, os mozos aparecen, ben nas súas casas ou no sofá
do seu coñecido café (o Central Perk) lendo un libro; agardando
por alguén lendo un libro; tomando relaxadamente unha infusión
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na sala de estar, lendo un libro, ou un xornal. E mesmo nos diálogos introdúcense preguntas do tipo: “—Que estas a ler?” Impensables hoxe nas tramas actuais...
Por iso sería tan necesario que se volvesen incluír tramas onde
a lectura e os libros estiveran presentes. Ten que haber personaxes
lectores e non ser, eles, elas, tipos raros ou frikis senón referentes
no grupo social. Tamén é preciso alcanzar outras alianzas: por que
non cos colexios médicos? Acaso receitar unha boa lectura non é
medicina para o adolescente sumido en cambios tan radicais?, ou
para diminuír a soidade que de súpeto lle alcanza a un xubilado?
Non cura tantos males unha boa lectura como as pílulas? E que tal
mobilizar aos clubs deportivos, aos referentes sociais do deporte?
Ou ás asociacións de restauración, que empecen a artellar receitas
con literatura nos nomes, hoteis con encanto lector...
A estratexia, en fin, para transformar a nosa sociedade en lectora debe ir de abaixo arriba, e de arriba abaixo, e por todas as liñas
medias posibles, pois a situación é tremendamente delicada (para
nós como sector e para a sociedade no seu conxunto). E este camiño debe emprenderse sempre con alianzas, público-privadas.
Nós como empresas debemos coñecer á sociedade que temos
diante. De nada nos vale pecharnos en vellos esquemas e laiarnos
dicindo que hoxe a xente non quere ler, que non desexa libros
nas súas casas, nin nas súas vidas. Cómpre, como comentabamos
ao inicio, unha adaptación fonda, transversal, das nosas prácticas
editoriais aos novos tempos, porque son os nosos tempos tamén.
Na nosa editorial tivemos moi claro que había que dar un xiro.
Que tiñamos que deixar de ser “só editores” e pasar a ser esa
“factoría de contidos”. Que quere dicir isto? Repensar o sistema
de produción e de promoción. Un contido, cultural ou científico,
pode difundirse coma un libro tradicional en papel, coma un libro
en formato dixital, mais tamén como unha exposición itinerante,
por medio de charlas ou obradoiros en centros de ensino, clubs
de lectura (importantísimos) ou centros socioculturais, elaborando
con eses contidos rutas ou visitas guiadas cando o tema o permita,
apoiarse en música, en teatro... Desbotar, sempre que sexa posible, o sistema tradicional de presentación dun libro (tan ríxido,
tan endogámico e... tan extenso e intenso, ai!), e artellar novas
estéticas, novas formas de presentar e de presentarse ante o que
queremos sexan as nosas lectoras e lectores.
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Pedagoxía, didactismo, atractivo para as novas xeracións, e
para todos. Velaquí a nosa responsabilidade. Que debe ser compartida coa das autoras e autores, pois estes teñen que converterse
tamén, en colaboración íntima coas editoras, en promotores activos das súas obras. Reinvención que é extensible loxicamente ás
librarías, que deben erixirse en centros difusores de cultura nos
seus barrios ou lugares de influencia. A elas, as editoras pedimos
sensibilidade cos nosos libros. O mercado do libro galego supón
un 17% do mercado total do libro en Galicia. Gustaríanos a todas
as empresas editoras que, polo menos, esa porcentaxe tan fraca
tivera un reflexo proporcional nos escaparates, que a nosa biodiversidade teña un 17% de oco, polo menos.
Os novos tempos tamén chegan ás imprentas. As máis adaptadas pensan xa na impresión baixo demanda, en produtos personalizados, en formatos dixitais... E logo, a distribución. Sabendo
que os sistemas tradicionais de depósitos de libros e de ciclos nas
librarías xa morreron. Todo ten que ser repensado, pois coas inercias xa superadas dunha mala distribución pode morrer todo un
traballo editorial previo.
E os poderes públicos? Que fan? Que deben facer? É evidente:
cos cartos que aportamos todos, están obrigados, por lei, a contribuír decididamente a ampliar esa sociedade lectora. Os datos
do Consello da Cultura Galega que citamos máis arriba non falan
disto senón que trazan máis ben un panorama desolador. Isto
debe ser contestado de maneira firme e colectiva por todos nós,
é a nosa obriga.
Un país coma o noso, coa nosa identidade, cultura, lingua, coa
enorme capacidade creativa das nosas creadoras e creadores, e
a biodiversidade editorial que o conforma, non pode perdoarse
ten un tecido empresarial tan feble, sempre na liña de flotación.
Sería (é) unha vergonza. Eu non comparto que haxa desinterese
colectivo polos libros e a lectura, polo coñecemento. Son novos
tempos e son os nosos tamén. E temos que reaccionar. As editoras
turramos cada día para que iso non suceda.
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1. O cambio de paradigma dos anos 80: a
renovación de Atlántica
Para analizar o panorama das artes plásticas e a xestión cultural en Galicia dos últimos 30 anos, temos que entender primeiro
o cambio de paradigma que supuxeron os anos 80 nese camiño
emerxente e enerxético cara a contemporaneidade. Un efervescente movemento sociocultural e político xurdía en Vigo, como
foco rexenerador, estendendo por toda a comunidade un xerme
prolífero e innovador na creatividade en todas as artes. O foco tiña
nome. O Grupo Atlántica, impulsado polo crítico Román Pereiro
e formado por artistas novos que reivindicaban a súa identidade
cultural e o individualismo artístico, achegou a Galicia as correntes
máis internacionais, rachando coa ollada folclorista e costumista
imperante ata esta etapa de transición democrática. Cunha plástica
completamente renovada, este grupo multixeracional reivindicaba o pasado, recuperando o etnográfico, a tradición da pedra e
da madeira, o mitolóxico, así como a simboloxía relacionada co
mundo precristián, céltico e a chamada “expresión atlántica”, denominada así polo crítico Antón Castro. E chegamos aos anos 90
da man deste grupo transgresor de intelectualidade e activismo artístico e social que situou a Galicia no mesmo plano das correntes
contemporáneas máis internacionais.
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2. Anos 90: o nacemento da Facultade de Belas
Artes de Pontevedra e a emerxencia do Centro
Galego de Arte Contemporánea. Formación e
formulación.
No ano 1990 iniciaba a súa andaina a Facultade de Belas Artes
de Pontevedra. Este feito ía traer consigo unha impronta ineludible para a cidade e, en definitiva para Galicia, xa que os artistas
que ata entón tiñan que marchar a formarse a Madrid, Salamanca,
Sevilla ou Bilbao, agora vían a posibilidade de facelo na Universidade de Vigo. Mais alá das infraestruturas da facultade, o espazo
urbano converteuse en escenario de experimentacións artísticas,
intervencións, performances, prácticas contemporáneas, acollendo a futuras fornadas de artistas chegados alén das terras galegas.
En 1993 nace o Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC)
en Santiago, o que será o fito máis importante para o sector, con
fin de promover o coñecemento e o acceso do público á arte contemporánea e garantir, conservar e difundir un legado patrimonial,
formado agora por unha colección de máis de 1.200 pezas adquiridas ou doadas por coleccionistas, particulares e institucións dende 1995. Aínda que o museo se abre en 1993, non será ata 1995
cando bote a camiñar cun plan de acción deseñado por Gloria
Moure, tras unha serie de debates organizados polo Consello da
Cultura Galega sobre o papel que debería xogar o buque insignia
da arte contemporánea galega. O CGAC foi dende entón impulsor
de cambios moi significativos, conectando a escena artística galega coas correntes máis internacionais, ofrecendo espazos de diálogo, comunicación, educación, aprendizaxe e profesionalización
a través dun programa ambicioso de exposicións, enriquecido por
un programa de actividades máis amplo e transversal. Estabamos
nese momento ante unha importante ferramenta de transformación social, que marcará a identidade da nosa comunidade cultural e artística, especialmente das novas xeracións de creadores e
creadoras. Ao amparo e dependencia da Consellería da Cultura e
Educación da Xunta de Galicia, o CGAC foi guía no proceso de
nacemento doutras institucións culturais que se darían nos anos
seguintes, configurando un ecosistema das artes plásticas moito
máis rico e moderno.
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3. Anos 90 e comezos do novo século: aparición
(e actualización) doutras institucións e entidades
culturais que debuxan o mapa actual. Visibilización,
proxección, apoio á produción e colección.
En 1995 fundarase un dos museos de carácter privado que más
reactivou o eido das artes plásticas en Galicia: o MACUF en Coruña. O “actual” MAC da Fundación Naturgy (que recolleu a estela
do proxecto fundado pola finada Unión Fenosa e da posterior
Fundación Gas Natural Unión Fenosa) consolidouse como un dos
referentes expositivos, mais tamén como lugar de encontro para
artistas e público, cunha programación de exposicións que discorren entre o panorama local e o internacional. Cunha importante
colección de arte e cunha intensa oferta de actividades culturais e
didácticas, este museo sempre destacou por un prolífico programas de apoio á produción con residencias artísticas e importantes
bolsas de creación no estranxeiro. A meirande parte dos artistas
galegos con certa proxección exterior contan no seu currículo
con algunha destas axudas e coa participación nalgunha das súas
coñecidas “Mostras” polo que podemos valorar como un dos moi
relevantes vínculos da arte contemporánea co mundo empresarial
en Galicia.
Neste momento o museo está a vivir unha situación tráxica: en
outubro do pasado ano anunciouse o seu peche inminente, por
non ser unha prioridade estratéxica (nin económica) da actual
empresa xerente Naturgy. A pesar das concentracións do sector
cultural e toda unha campaña para impedir a medida, o 30 de
decembro executouse a decisión, aínda que continúan as negociacións entre o Concello da Coruña (en colaboración con outras
institucións públicas) e a empresa, para tentar manter o museo,
coa súa actividade no mesmo edificio, así como a conservación
da súa colección. Mais, polo de agora, non se comunicou ningún
avance ao respecto. As súas portas seguen pechadas.
No eido das bolsas de creación, tamén é salientable o papel
das deputacións provinciais, que mediante a creación de bolsas
foron capaces de apoiar e proxectar o potencial creativo dos nosos artistas. Serán propulsoras de grandes proxectos expositivos,
en espazos propios e mesmo alleos, destacando museos e salas
dependentes dos seus orzamentos que a día de hoxe seguen a ser
incuestionables na oferta expositiva: o Museo de Pontevedra (e o
101

O ESTADO DA CUESTIÓN: AS ARTES PLÁSTICAS EN GALICIA NA ACTUALIDADE

Sexto Edificio), o Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, a
Rede Museística, a Capela de Santa María e a Sala de Exposicións
do Pazo San Marcos en Lugo, son algún exemplos claros. Entre
os grandes proxectos promovidos polas Deputacións, sobresae a
histórica Bienal de Pontevedra, que finaba en 2010 despois de 31
edicións, supoñendo un fito de carácter internacional que achegaba propostas de gran calidade e modernidade, ademais de supor
unha interesante colaboración con prácticas de alumnado da Facultade de Belas Artes. E algún dos seus certames como “Novos
Valores” de Deputación de Pontevedra, “Certame de Arte Plásticas” de Deputación de Ourense, “Certame Jesús Núñez de Arte
Gráfica” de Deputación de Coruña ou os “Premios Luis Ksado” de
Deputación de Lugo, seguen a supoñer un importante folgo para
artistas emerxentes.
Neste punto tamén é importante salientar o papel das “caixas”
no desenvolvemento da arte contemporánea en Galicia, na colección de obras dos artistas máis relevantes e na programación
dos seus espazos expositivos. As actuais coleccións de ABANCA e
Afundación (entidades resultantes das diferentes fusións e mutacións da entidade bancaria e a súa obra social e cultural) recollen
un dos legados máis significativos da arte galega dende o segunda
metade do século XIX ata a actualidade. Así mesmo, con multiplicidade de sedes e espazos en todas as cidades galegas, constituíron (e constitúen, aínda que en menor medida) un espazo de
divulgación constante da arte galega (esencialmente).
Na década dos 2000, aparecen novas institucións de arte contemporánea que virán enriquecer a oferta de espazos culturais no noso
territorio. En 2002 nacerá un dos máis novos museos de Galicia, o
Museo MARCO de Vigo, converténdose na provincia de Pontevedra
no referente indiscutible no eido da arte contemporánea. Se ben a
súa definición como “museo” alude ao termo colección, o MARCO
non ten colección propia e funcionaba como centro de arte contemporánea, con exposicións temporais e un conxunto de actividades paralelas das que o programa educativo é unha parte esencial.
Dende 2017, coa dimisión do derradeiro director Iñaki Martínez, a
situación do museo sitúase nunha deriva problemática (e polémica)
que pon en risco a continuidade da entidade coas mesmas premisas
coas que abriu as súas portas en 2002. Neste momento, e tras todo
un movemento social e cultural baixo o lema “Marco #AsíNon”, o
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Concello publicou unha convocatoria de dirección, que aínda fica
sen resolver, mais semella que o MARCO non volverá ser o museo
que foi, en canto a liñas estratéxicas e de traballo. Pouco despois
emerxerán outras institucións museísticas, que se ben non son espazos destinados concretamente á arte contemporánea, si acollen
propostas actuais na súa programación, como a Fundación Luis
Seone (2003), o Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura (2012)
ou o Sexto Edificio do Museo de Pontevedra (2013). Xunto a estes
espazos, poderíamos recoñecer outros, que configuran programacións contemporáneas nas que as artes plásticas teñen certo protagonismo. De carácter municipal, provincial ou autonómico: Pazo da
Cultura (Pontevedra), Casa das Artes (Vigo), Museo do Mar (Vigo),
Fundación Laxeiro (Vigo), Museo Municipal de Ourense, Fundación Eugenio Granell, a recentemente desaparecida Casa da Parra,
Sala de Exposicións do Auditorio de Galicia e Zona C (Santiago),
Kiosko Alfonfo e Palexco (Coruña), Museo MIHL ou Centro Cultural
O Vello Cárcere (Lugo), Centro Torrente Ballester (Ferrol) ou Museo do Gravado (Ribeira). Entre os espazos de fundacións privadas
dedicadas ás artes plásticas contemporáneas destacan Fundación
RAC (Pontevedra), Fundación María José Jove (Coruña), Fundación
CIEC (Betanzos), Fundación Manolo Paz (Cambados) ou Fundación
DIDAC (Santiago). E as nosas universidades tamén apostaron por
emprender espazos propios de exhibición como a Sala X (Pontevedra), Sala Alterarte (Ourense), Igrexa da Universidade ou Colexio
Fonseca (Santiago) ou a innovadora Sala Normal (Coruña). Alén
dos programas expositivos, algunhas destas entidades tamén avogan por unha aposta polos novos valores da arte galega a través de
convocatorias e premios: “Premio Auditorio de Galicia para Novos
Artistas” do Auditorio de Galicia, “Encontro de Artistas Novos” da
Cidade da Cultura de Galicia, “Premio de Arte Internacional Bienal
ArteJove-n” da Fundación María José Jove, “Premio Máximo Ramos”
do Centro Torrente Ballester, etc. E en canto á xestión cultural e comisariado, é salientable que algunas destas institucións tiveran celebrado interesantes convocatorias como o “Premio MARCO/FRAC
Lorraine/SFKM para Novos Comisarios” do MARCO ou as convocatorias de proxectos que segue abrindo a Zona C.
Este panorama debuxa unha comunidade con multiplicidade
de espazos culturais (públicos, na meirande parte dos casos) que
acolleron (e acollen) propostas expositivas diversas, experimen103
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tais e vivas de arte contemporánea. Pero a situación non semella
tan amable para o sector. A falla de políticas culturais efectivas que
debuxen un marco de acción conxunto, que marquen estratexias
e liñas de traballo, obxectivos comúns e metodoloxías, fai de Galicia un terreo de iniciativas atomizadas en canto a tecido cultural
e artístico.
Nos últimos dez anos, a crise económica afectou gravemente
ás partidas orzamentarias de moitas institucións culturais, que sen
poder executar proxectos a longo prazo por falla de recursos (tamén humanos), realizan unha programación “de supervivencia”
que moitas veces atenta contra as boas prácticas estipuladas polo
propio sector. O que falla é a continuidade. E sen continuidade, as
artes contemporáneas teñen que buscar novas formas de “resistir”,
máis aló de seguir formando parte das programacións que estas
entidades seguen a realizar.

4. O mercado da arte: o papel das galerías e o
fracaso das feiras de arte en Galicia.
Se ben observamos a problemática da crise no ámbito institucional artístico na nosa comunidade, se nos achegamos ao ámbito
privado máis relativo ao mercado da arte, Galicia semella non ter
tido pulso para resistir nos últimos anos.
Houbo un tempo recente no que eramos fortes na feira de
ARCO, coa representación habitual en Madrid de galerías como as
compostelás Trinta, Factoría Compostela ou a hoxe desaparecida
SCQ e as viguesas Ad Hoc, Bacelos ou PM8. Dende 2017, a presencia galega en ARCO viuse reducida a dúas galerías: as viguesas
Bacelos e PM8. E outras galerías como Ana Vilaseco (Coruña),
Clérigos (Lugo), a desaparecida Espacio 48 (Santiago de Compostela), Moret Art (Coruña) ou Marisa Marimón (Ourense) eran xa
moi recoñecidas no noso ámbito. Tamén houbo un tempo no que
mesmo tiñamos a nosa propia feira de arte: Puro Arte (2006-2009)
e Espazo Atlántico (2010-2011), no IFEVI de Vigo.
Pero as galerías galegas sentiron o forte impacto da crise, sendo o peche de SCQ en 2012, a primeira pegada máis significativa.
A crise económica e da industria inmobiliaria (de onde proviñan moitos mercadores de arte) acabou co (xa escaso) número
de coleccionistas que había en Galicia, sumándose ao cese en
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adquisición de arte por parte da Administración Pública e das
entidades bancarias. Pero a pesar do peche de moitas galerías, o
tecido tamén se viu en parte rexenerado co nacemento doutras
novas que, cun perfil máis actualizado e híbrido (en canto ao seu
modelo de xestión, actividades e servizos), pelexaron (e seguen a
pelexar) por levantar o mercado da arte na nosa comunidade. As
outras feiras madrileñas, que discorren de xeito paralelo a ARCO,
posúen nas súas listaxes moitos nomes de galerías galegas que
seguen “mercando” prestixio na semana da arte por antonomasia
a nivel nacional.
Como resultado da resistencia á crise, o modelo de galería
abriuse e rompeu as súas lindes anacrónicas: celebran actividades culturais, obradoiros, ofrecen servizos de asesoría, taxación,
peritaxe ou representación, comparten espazos, etc. E moitas delas colaboran coa Universidade, recibindo alumnos e alumnas en
prácticas, para coñecer de primeira man a xestión dunha galería
de arte.
E mesmo o formato de feira tamén mudou. Proxectos novidosos como Cuarto Público levaron ás habitacións do NH Collection
Santiago propostas artísticas (2013-2016) e a últimas edicións de
Culturgal (Pontevedra), xa incorporaron a Arte Contemporánea
como unha das súas seccións.

5. Modelos de xestión e liñas estratéxicas,
formación e situación d*s profesionais do sector.
Analizando o panorama institucional que percorríamos nos anteriores apartados, podemos concluír que as nosas institucións
culturais parten dun financiamento primordialmente dependente
da Administración Pública (de xeito directo ou a través do acceso a subvencións, convocatorias ou concursos), inclusive aquelas
fundacións ou entidades privadas que custodian bens de interese patrimonial ou realizan actividades relacionadas coa cultura
contemporánea. Este factor é común a outras comunidades autónomas do país, sendo froito (alén cómplice) dun ecosistema
cultural pobre, pouco sostible, que moitas veces limita os contidos
culturais a aqueles máis populistas (e mesmo “prefabricados”),
atendendo así as demandas dunha cidadanía pouco formada no
ámbito das artes e da cultura en xeral. Uns orzamentos públicos
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minguantes a pasos axigantados, unha (moi) escasa colaboración
coa empresa privada, unha insuficiencia de persoal cualificado en
cada área, sumado a un público pouco educado no valor social,
intelectual, identitario e económico da cultura, provoca un tecido débil e atomizado en propostas, contidos, axentes e espazos
xeradores no ámbito das artes plásticas. Algúns museos públicos,
sendo o CGAC un claro exemplo neste momento, persisten (e
resisten) cun número irrisorio de profesionais para a envergadura do centro, o que dificulta ofrecer unha maior oferta de programación e a atención pormenorizada da mesma. Sen embargo,
observamos que aqueles espazos que conseguen manter unha
programación estable (e responsable) a pesar dunha financiación
escasa, se moven no camiño cara a museoloxía social, inclusiva,
accesible, transversal, cun maior peso en áreas como a didáctica,
a mediación ou a comunicación. Os centros e museos de arte
contemporánea en Galicia propoñen, cada vez máis, unha carta
diversa de contidos e actividades, cunha maior colaboración interinstitucional, así como tamén coa comunidade educativa, o que
aporta certa esperanza en canto a formación cultural e sensibilización das novas xeracións.
Sen embargo, non todo é pesimismo e resistencia neste momento. No eido da xestión cultural, Galicia avanzou moito nos
últimos anos en canto á oferta de formación tanto académica,
universitaria, institucional ou independente. Mestrados, posgraos
e cursos de especialización en xestión cultural e patrimonio, arte
contemporánea, didáctica, mediación e comunicación cultural, fan
da nosa comunidade un territorio que atende a necesidade de formar a profesionais do sector para promover a educación cultural
da cidadanía. E son moitas as institucións que ofertan actividades
formativas de cara a fortalecer a comunidade de profesionais do
sector, partindo do seu propio equipo de traballo. Iso é o máis importante, xa que para crecer cara fóra, debemos corrixir, mellorar,
reforzar capacidades cara dentro.
Onde seguimos a ter moito que avanzar é no ámbito das boas
prácticas. Os artistas seguen a ser o chanzo máis débil da cadea,
estando nunha situación de desamparo e precariedade que só se
pode salvar e superar co compromiso de institucións, entidades,
profesionais da xestión, programadores/as, comisarios/as e xestores/as. Algunhas asociacións como a AGPXC (Asociación Galega
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de Profesionais da Xestión Cultural) ou A Colectiva (Asociación
Profesional de Artistas de Galicia) levan traballado moito na elaboración de manuais de boas prácticas e na visibilización daqueles
proxectos responsables que cumpren cos parámetros establecidos
polo sector.

6. Conclusións: cara unha xestión responsable,
máis accesible, sostible e democrática que garanta
un futuro con artes plásticas.
A cultura (e por extensión a arte) sempre foi un terreo de
resistencia. Alén das crises que azoutaron ao sector e das malas
prácticas executadas polo mesmo, onde a falla dunhas políticas
culturais responsables non acatou os erros cometidos, Galicia demostrou unha fortaleza creativa ineludible e unha identidade cultural que, a pesar dos diversos cambios destrutivos no ecosistema,
se mantivo viva en todo momento.
Unha escena artística e creativa rica, cunha boa infraestrutura
de espazos e entidades culturais, debería ser quen de demandar
unhas políticas culturais eficaces e responsables que interveñan
en beneficio da cidadanía e dos seus dereitos. Porque nunca esquezamos que a cultura é un dereito.
Os museos e as institucións culturais deberán camiñar cara un
modelo de xestión inclusivo, sostible e responsable, que garanta
un acceso democrático á programación (tanto por parte dos axentes activos do sector como por parte da cidadanía), que apoie a
produción contemporánea e a súa proxección exterior, poñendo en valor o legado patrimonial de Galicia, actualizando a ollada coa que nos achegamos ao mesmo. E nesta responsabilidade
compartida, deben estar implicadas todas as partes: as institucións
culturais, os axentes do sector e por suposto, os creadores e as
creadoras que constrúen a materia prima coa que cobra sentido o
mundo: a arte.
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ACTUALIDADE, FESTIVAIS E
SECTOR
Andrea Villa
O sector audiovisual está considerado un dos ámbitos estratéxicos para o desenvolvemento cultural en Galicia, España e Europa.
Na actualidade o audiovisual galego acada recoñecementos internacionais arredor do mundo e estamos a vivir unha situación na
que -por primeira vez na nosa historia –se atopan catro xeracións
de profesionais diferentes en activo. As Mesas Interxeracionais do
Audiovisual Galego do festival Curtocircuíto reuníronas a todas e
dividíronas en: nados arredor dos anos 80 e 90 -millennials-, os
englobados e englobadas na etiqueta do Novo Cinema Galego “e
outras francotiradoras”, as primeiras promocións das formadas na
Escola de Imaxe e Son da Coruña – e coetáneos- e a primeira xeración de profesionais do audiovisual en Galicia que comezou co
seu traballo arredor dos anos 70 e 80. Froito do xeito de traballar
deste grupo heteroxéneo de profesionais en activo -entre eles ou
por separado-, os modelos cambian cada día e non hai un patrón
de traballo común.
A mediados do ano pasado, escoitei como un directivo da
CRTVG contaba nunha ponencia sectorial que “a galega na actualidade era a canle autonómica que máis ficción leva a cabo en
toda Europa”. Se hai 30 anos -e tamén moitos menos- era ademais
o gran motor do audiovisual galego, cada vez son máis os produtos que non dependen desta corporación para poder levarse
a cabo. Este feito vén en parte motivado polos novos xeitos de
consumir e distribuír -que pasan polo dixital e as novas canles-, e
que fan que tamén cambie a natureza dos produtos audiovisuais.
Como exemplo deste tipo de ficcións seriadas producidas neste
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2018 podemos contar cos casos de Hierro (producida por Portocabo en colaboración con Atlantique Productions e ARTE France)
para Movistar+ , ou Antes de perder (Cósmica Producións), unha
serie con contido transmedia para emisión exclusivamente online
creada para Playz, a plataforma dixital de RTVE.
Estes novos hábitos de consumo audiovisual que imperan na
actualidade democratizan, desmonopolizan e permiten ampliar o
abano á hora de idear e levar a cabo obras audiovisuais que, nos
últimos anos, non terían cabida no noso país polas súas características (ficcións seriadas con duracións por capítulo inferiores ás
habituais ou mesmo series concibidas soamente para a súa distribución na Internet).

Mostras e festivais
Malia que Internet dita, en gran parte, as pautas de consumo
audiovisual, os festivais e as mostras de cinema continúan a ser un
importante escaparate e escenario no que as obras audiovisuais se
amosan ante o público.
En Galicia existen arredor de corenta mostras e festivais de cinema que conviven entre si. Este tipo de encontros culturais son
espazos para que as obras e o cinema cheguen a un público que,
doutro xeito, non podería acceder a el, ben pola falta de salas
nas súas localidades ou porque nalgunhas soamente se exhiben
producións comerciais. Nos festivais, o público accede ao diálogo
aberto cos creadores, equipo técnico e elenco dos filmes; xéranse
puntos de encontro entre diversos axentes do sector, descóbrense
novas culturas e novos xeitos de facer, de narrar e outras realidades sociais alleas ás propias.
Como breve escolma do noso imaxinario de festivais e mostras audiovisuais, en Galicia podemos atopar algúns adicados aos
novos creadores e creadoras internacionais coma o Novos Cinemas – Festival Internacional de Cine de Pontevedra; ao cinema
documental coma o Play Doc de Tui; á vangarda e ao audiovisual
experimental coma o S8; a descubrir novos talentos do país coma
o Festival de Cans, ao mundo da curtametraxe coma Curtocircuíto
de Santiago de Compostela ou o FIC Bueu; Cineuropa, que durante case un mes proxecta cinema para todos os públicos con
filmes de todos os xéneros; o Festival de Cine Euroárabe Amal,
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que aproxima o seu público á realidade sociocultural árabe; o
Carballo Interplay, que afonda nos contidos dixitais e tendencias
na rede ano a ano; Freakmazine o Festival de Cinema Fantástico
da Coruña; o festival internacional de cine infantil e familiar Cinema Crianza de Ames, Animacam, o primeiro festival internacional de curtametraxes de animación online; a Mostra Internacional
de Cine Etnográfico do Museo do Pobo Galego; ou a recén nacida
Ultramar - Mostra de Cinema Marítimo de Burela.
Os eventos que xiran arredor do cinema atoparon un oco na
nosa sociedade na medida na que son produtores de experiencias
que nos ubican nun contexto cultural concreto e nos dotan dalgún
tipo de valor simbólico co que movernos dentro del. Agora ben,
máis aló de ser espazos que ofrecen visibilidade ás producións, tamén proporcionan espazos de encontro, xuntando a espectadores
e espectadoras con intereses similares a quen lles gusta descubrir
novas olladas. A xestión de públicos de todos os anteriormente citados -e as decenas de eventos galegos desta índole que faltan na
listaxe- é, en cada caso, sempre diferente da anterior: algúns están
dirixidos a grupos e segmentos concretos da poboación (documental, experimental, cinema fantástico, infantil), e outros actúan
como festivais de masas onde produtos de diversa índole teñen
cabida e, polo tanto, tamén engloban entre os seus espectadores e
espectadoras potenciais a un público máis amplo e diverso.
O que si que teñen -ou deberían de ter- todos eles é un punto
en común: o obxectivo de educar e xerar novos públicos, a través
das proxeccións, pero en gran parte dos casos tamén a través de
actividades formativas, ben sexa ao longo de todo o ano a través
de diversas iniciativas ou durante a celebración do evento. Os
certames son conscientes de que xa non é suficiente incluír seminarios entre as súas programacións, formación para adultos, clases
mestras para profesionais do sector ou explicacións de procesos
creativos de obras concretas de xeito público e aberto, senón que
é necesario contribuír á educación audiovisual de base que axude
a xerar novas xeracións de públicos críticos co que vén como espectadores e co entorno que os rodea.
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Axudas para a creación audiovisual
Coa finalidade de fomentar a creación e promoción do audiovisual do país, a Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC),
conta na actualidade con varias liñas de axudas entre as que se
atopan as destinadas a “producións e coproducións audiovisuais
de contido cultural galego”, “creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego”, subvencións
para a celebración de “festivais do sector audiovisual”, e axudas á
“promoción e difusión do cine galego en festivais e mostras de cine
de prestixio nacional e internacional que se celebren fóra de Galicia” que permiten que pezas audiovisuais galegas viaxen -como sucedeu nos últimos anos- ata festivais como a Berlinale (Alemaña), o
Shangai International Film Festival (China), Karlovy Vari (República
Checa), Biennale de Venecia (Italia), Sundance e New York (Estados
Unidos), IDFA de Amsterdam (Países Baixos), BAFICI de Bos Aires
(Arxentina), Locarno (Suíza), Toronto e Hot Docs (Canadá), Festival
Internacional de Cine de Xixón, San Sebastián, Festival de Cine Español de Málaga, Semici de Valladolid, Sitges ou o Festival de Cine
Europeo de Sevilla.
Tamén temos que destacar nesta tarefa concreta de novo a
labor dos festivais de cinema, que a través dos seus programas
de asesoramento dotan aos creadores e creadoras de ferramentas
para poder desenvolver os seus proxectos con éxito. É o caso do
#LAB de Novos Cinemas -programa de asesoramento para primeiras ou segundas longametraxes-, as Residencias Artísticas Internacionais de Creación Cinematográfica BAICC que a Mostra de
Cinema Periférico (S8) convoca en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) e o Liaison of Independent Filmmakers of Toronto, ou o xa desaparecido ÁNCORA, o programa do Festival de
Cine Internacional de Ourense (OUFF) que ofrecía asesoramento
e favorecía o investimento en proxectos cinematográficos galegos
ou portugueses nunha fase de produción avanzada para axudalos
a que se completasen nas mellores condicións posibles.
Ademais, hoxe en día tamén están a tomar relevancia no audiovisual programas integrais de actuación no dixital coma o plan
DICO Mindset (posto en marcha pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia en colaboración co Clúster Audiovisual Galego e o Clúster TIC Galicia), que nace co obxectivo de posicionar a Galicia como referente na creación de contidos dixitais
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en áreas de negocio emerxentes, como o e-learning, a vr-learning,
a televisión online, os videoxogos, a realidade aumentada e virtual
e os contidos sociais.

Entidades sectoriais
Para centrar e defender demandas concretas do sector, poñer
en marcha liñas de taballo comúns, levar a cabo propostas e defensa de intereses, trazar liñas formativas e de desenvolvemento
de actividades ou a organización de premios e entrega de recoñecementos, o audiovisual galego atópase agrupado en diversas
entidades sectoriais. Entre as principais atópanse a Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (AEGA), Clúster Audiovisual Galego
(CLAG), Academia Galega do Audiovisual (AGA), Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG), Asociación de Profesionais da
Dirección e a Realización de Galicia (CREA), Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG). Ademais, algunhas das que están
constituídas a nivel estatal tamén teñen un papel moi activo no día
a día do audiovisual en Galicia, como pode ser o caso da Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais (CIMA) ou
Artistas Intérpretes, Sociedade de Xestión (AISGE).
Despois de que varias destas asociacións profesionais traballasen durante algún tempo de forma conxunta e continuada en
accións e proxectos para fomentar a igualdade nas artes escénicas
e no audiovisual, construíron tamén o Observatorio de Igualdade
das Artes Escénicas e do Audiovisual de Galicia. O feito de que
dez asociacións que aglutinan practicamente a totalidade de ámbitos profesionais do sector audiovisual e das artes escénicas en
Galicia se unisen para traballar de xeito conxunto arredor desta
cuestión foi destacado no seu momento como “un feito histórico
sen parangón a nivel estatal”.
Alén disto, nesta mesma liña de traballo, o Festival de Cans
publicou no 2016 un “Decálogo para promover a visibilidade das
mulleres” no que recollían dez medidas para poñer en valor o
traballo de mulleres dentro do festival; e a Academia Galega do
Audiovisual fixo público a mediados deste 2018 o “Decálogo de
Igualdade de Xénero”, que elaboraron para recoller os seus compromisos a prol da igualdade efectiva.
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Polo alcance das súas mensaxes e capacidade de influír nos
idearios colectivos, a cultura semella ser a perfecta aliada para
ofrecer unha imaxe plural, igualitaria e non estereotipada de homes e mulleres no cinema, televisión, publicidade, medios de comunicación... e, concretamente, o audiovisual convértese nun espazo fundamental para poder comezar a construír.
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CULTURA DIXITAL: VOLUNTARIA,
ANÓNIMA E POUCAS VECES
SUSTENTABLE
María Yáñez
Por máis que poidamos pensar que neste final dos anos dez o
dixital xa é unha característica que atravesa todo o ámbito cultural, o certo é que en Galicia o mundo da cultura aínda é bastante
analóxico. Os seus axentes dirán que non, que xa viven a tope
na sociedade da información, mais na realidade falar de cultura
dixital na maioría das institucións deste país aínda é unha rareza,
un exotismo, cousas da rapazada friqui.
Así que empecemos por situarnos e definir que entendemos
por cultura dixital. Para o que quero expoñer, e de maneira moi
simple: o conxunto de discursos e prácticas que se producen, e
reproducen, nos medios dixitais. Se falamos de cultura dixital galega, podemos referirnos a aquela que se produce no noso idioma, aínda que isto é moi matizable: por un lado cada vez máis
manifestacións culturais son multilingües, e, por outro, hai manifestacións culturais que non usan lingua ningunha, pois non é a
palabra o seu medio de expresión.
Mais a cultura dixital non é só o medio que acolle estas manifestacións. É o conxunto de consecuencias da aparición deste
medio, que transformou de forma irreversible, aínda que aínda
non nos decatásemos, as prácticas culturais nos últimos anos. Ao
mudar a canle mudou o xeito de recibir e o xeito de emitir información. Mudou tamén, e este é o maior cambio no paradigma
dixital, o suxeito da cultura: quen produce e quen consome, e a
relación xa non unívoca entre eles.
Fálase do efecto “democratizador” de internet porque nos dá
acceso a ferramentas de creación, de publicación e de consumo
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que antes só estaban en mans duns poucos. Pasamos dunha cultura de masas ou broadcast, na que un axente emisor chega a moita
xente, a unha cultura distribuída ou p2p, onde a comunicación
circula entre pares e maioría das mensaxes que nos chegan en
internet fano a través das redes sociais, dos contactos dos nosos
amigos ou persoas ás que seguimos.

Todos somos, en potencia, “prosumidores”.
Cada un de nós é o nodo dunha rede horizontal de transmisión
que nos converte, ao mesmo tempo, en emisores e en receptores.
En termos de produción cultural, todos somos, en potencia prosumidores (produtores + consumidores, en inglés prosumers). Calquera de nós que participe activamente na conversa nas redes sociais, mesmo cando reenviamos un vídeo simpático de gatos polo
whatsapp, somos participantes da cadea de transmisión cultural.
Quen produce daquela a cultura dixital en Galicia? Principalmente, un conxunto de individuos e comunidades de interese que
o fan de maneira voluntaria e horizontal, aínda que haxa algunhas
iniciativas que tratan de abrir camiño na profesionalización destas
tarefas. Poñendo o punto de arranque na aparición da web 2.0 nos
albores da década pasada, podemos mencionar desde os blogs, a
Galipedia e outras moitas iniciativas de activismo cultural -incluídos medios de comunicación non profesionais- ata a gran cantidade de discursos que se producen hoxe en día nas redes sociais,
marcados pola arquitectura destes medios, pola súa inmediatez e
efemeridade e pola voráxine que alimentan cada día.
Falamos de voluntariado e activismo na rede e nisto hai que incluír a produción anónima e espontánea: a que se dá no chamado
folclore dixital. Está formada polos memes, que son unidades de
contido creadas, reproducidas e versionadas por unha comunidade, e que está máis próxima ás formas de transmisión da cultura
oral tradicional que á cultura de masas, se ben a súa materia prima
parte desta última. O que fan os memes é mesturar o imaxinario
popular con elementos extraídos da cultura de masas para crear
novas versións que poidan ser modificadas libremente, partindo
dunha raíz común, como aconteceu durante séculos coas coplas,
os chistes, os refráns, as receitas de cociña. Son a principal unidade de transmisión a cultura popular en internet, e funcionan como
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calquera outra manifestación cultural, como sinal de identidade e
pertenza a distintas subculturas que poden ser temáticas, políticas
e tamén territoriais, e que, cando collen moita forza, poden acaban transcendendo ao mainstream.
A canle pola que se transmite este folclore son as redes sociais,
públicas e privadas. Todos sabemos cales son, mais deteñámonos
un minuto a analizar o seu papel na produción cultural galega.
Por un lado, a cantidade de horas, enerxía e esforzo intelectual
que deixamos nestas redes axuda a crear unha conversa moi dinámica, a ocuparmos tamén ese espazo que xa traballa a nivel global, axuda a conectar xente, a crear comunidades, a que estas se
organicen. Con todo, este movemento non reverte demasiado no
interese público. Porque non están pensadas para iso, e porque
as instancias que se supón deberían preocuparse por el (institucións culturais, medios de comunicación, etc) non fan moito para
conectar esa vibrante cultura que se produce nas redes co que se
supón que é o interese público en Galicia. Estamos traballando
todos de forma voluntaria para os señores de Facebook, Twitter e
Google, xerando unha morea de información a cambio de nada,
ou como moito a cambio de recoñecemento e atención, que algúns se cadra ata monetizan de xeito particular, pero que como
país non estamos recollendo nin aproveitando ben.

Da democratización á precarización da creación
dixital.
Falamos de traballo voluntario e temos que volver ao tema da
falta de profesionalización da cultura en internet. A dixitalización
supuxo unha creba, ou polo menos un revulsivo, para a industria
cultural tradicional, mais aínda non chegou a consolidarse un modelo económico que sustitúa o intercambio comercial nos soportes tradicionais por outro que poida manter unha nova cadea de
valor para produtores e distribuidores de contido. Algo que, por
outro lado, é normal, se partimos da idea de que a produción voluntaria en internet é algo intrínseco ás novas prácticas culturais, á
nosa maneira de estar no mundo. O problema vén cando se quere
acometer a produción dixital como un medio de vida e a persoa
creadora se atopa cunha falla grave de estruturas económicas, públicas ou privadas, que sustenten esa produción.
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Coa globalización, ademais, vemos como se van asentando modelos de éxito que distribúen as industrias culturais na rede máis
alá dos espazos de cada país. É o caso de Youtube, Spotify, Netflix… Mesmo a nivel estatal é cada vez máis difícil crear un espazo
propio de comunicación que sustente os contidos creados nun
territorio. Inténtano a nivel local os novos medios xornalísticos,
que se van reciclando e buscando novas formas de publicidade,
de pago por consumo online ou membresía, ou outras vías como
o crowdfunding. Nacen así novas editoriais, novos selos, novas
distribuidoras, comunidades de creadores e consumidores moi de
nicho que se promocionan nas redes e que monetizan traballos
dixitais a partir da venda de obxectos físicos, merchandising, etc.
Mais a precarización é a tónica, e especialmente naqueles creadores máis vangardistas ou experimentais que buscan innovar na
linguaxe, que axudan a prestixiala, e que non poden depender
das novas dinámicas comerciais (nin das vellas, por outra parte)
para gañar o seu sustento. Ante isto é vital o papel do sector público, como o foi sempre na cultura e as artes. E cal está a ser este
papel? Pois en Galicia, case calquera cousa menos dinámico. As
institucións culturais carecen dunha estratexia de apoio á creación
e distribución dixital. Neste aspecto van moi por detrás da industria, que tamén é conservadora. Non hai neste momento ningunha
liña de apoio a nivel autonómico ou local que incentive a produción de contidos en internet, con algunhas pequenas excepcións.
Si que pode haber, sobre todo desde concellos, iniciativas destinadas á cultura participativa na rede, como poden ser a dixitalización de arquivos fotográficos doméstivos, ou os certames de
fotografía dixital ou outras convocatorias asociadas a campañas de
promoción nas redes. Pero non hai ningunha iniciativa, e menos
ningunha estratexia de país, destinada a combater a precariedade
das creadoras e creadores dixitais, ou o que é o mesmo, a fortalecer unha industria da cultura dixital incentivando a produción,
a distribución, o mecenado e, sobre todo, o consumo máis alá do
gratuíto.
A consecuencia disto vémola día a día, pero estamos tan afeitos
á dinámica que parece que xa a interiorizamos. A realidade é que
o voluntariado dixital esgótase. Coñecemos ben o ciclo. Cando
xorden iniciativas para crear cousas en internet, sexa de maneira individual ou de maneira autoxestionada e comunitaria, hai
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un momento inicial de entusiasmo, que é finito. Co tempo moitos proxectos acaban morrendo porque son precarios, consumen
moitos recursos e, aínda que están producindo un ben para todos,
dos que o resto nos beneficiamos, non reciben ningún apoio para
seguir. Que fan as institucións do público ante isto? Deixalas morrer, no mellor dos casos.
Como consecuencia do esgotamento xeral e da pouca consistencia dos medios de produción, o patrimonio cultural dixital
desaparece. Quen arquiva estes proxectos? Como se entende que
partes fundamentais da historia xornalística contemporánea deste
país, como Vieiros, non estean en ningunha hemeroteca? Ou publicacións enteiras que, por non estar, non están nin en Archive.
org? Se non gardamos o pasado recente de internet parece que
sempre temos que estar empezando de cero. Hai moitísimas referencias, textos, blogs, webs, podcasts ou pezas audiovisuais que
simplemente desapareceron do mapa. Pode permitirse unha cultura como a nosa esa perda? Está moi ben sacar a cultura galega
das vitrinas a que lle dea o aire, pero non podemos deixar que o
aire a leve.

O público na rede: algunhas preguntas para o
sector cultural.
O sector público ten moito que reflexionar sobre estas cuestións, como tamén a nosa feble industria cultural, a quen lle temos que facer esta pregunta: Estámoslle atendendo o suficiente
ao público dixital? Estamos accedendo aos famoso ‘big data’ que
nos permite coñecer, segmentar e achegarnos a novas audiencias
en internet? A impresión é que cada pequena empresa fai o que
pode á hora de chegar a estes públicos con precarias ferramentas
de marketing dixital, mirando cadaquén polos seus resultados a
curto prazo. Ante isto, preguntamos: existe algún xeito de potenciar estes estudios de públicos, audiencia e mercados dixitais
para beneficiar ao conxunto da industria cultural, e do que non
é industria? Cales son os intereses e necesidades que podemos
detectar no público galego? Son os datos que xeran as grandes
corporacións globais útiles para unha cultura como a nosa ou temos que buscar maneiras de xerar datos específicos sobre o noso
comportamento cultural?
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Máis cuestións: Como podemos usar estes datos de audiencia,
intereses e fluxos de consumo para crear un entorno onde os medios dixitais poidan ser sustentables? É posible crear contornas de
comunicación que se apoien, como todos, nos social media pero
que sexan autónomos na xestión da publicidade e das vendas? É
posible crear e detectar audiencias a nivel galego que xeren interese e xustifiquen o investimento en medios e contidos dixitais
por parte de empresas privadas e institucións?
E, cinxíndonos ao interese público (fóra do interese comercial), temos que preguntarnos: Que datos e arquivos temos que
producir e conservar como país? Con que criterios se prioriza o
investimento en produción, difusión e conservación da cultura dixital? Quen decide que contidos ou produtos culturais deben ser
patrimonio público e cales non? Como cuantificamos os recursos
necesarios para facelo? De onde quitamos estes recursos? A través
de que mecanismos o facemos?
En definitiva, non temos conclusións pero si unha intuición
a xeito de resumo: que aos dirixentes das institucións culturais
gústalles moito falar da sociedade da información, innovación e
do mundo dixital, pero cando chega a hora de formular ou dar
resposta a estas preguntas, que non son doadas pero son as que
temos que facer, están bastante perdidos. Porque tampouco é algo
que supoña unha prioridade política a curto prazo.
No fondo do que se trata é de ter unha visión de país e de
crear unha estratexia dixital común encamiñada a que esa visión
se cumpra, poñendo os recursos e facendo a mediación necesaria
entre as institucións públicas, as empresas privadas e todo ese
traballo en rede, voluntario e invisible que, por puro instinto de
supervivencia, fai que a nosa lingua e a nosa cultura siga estando
viva en internet.
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Como xa ten sinalado Marcos Lorenzo, ademais doutros autores, a Administración Pública é o axente clave na cultura galega. O
único con capacidade para modificar as regras do xogo, incluídas
as prácticas e os prezos, tanto para o resto das entidades, privadas
e sociais, como para o conxunto do mercado cultural. Polo tanto,
non é de estrañar que a súa influencia sexa tan determinante no
día a día de calquera profesional, aínda que non traballe directamente para as institucións públicas.
Preguntado precisamente polo papel destas no ecosistema cultural, o investigador Jaron Rowan afirmaba nunha recente entrevista que, en calquera caso, “nunha democracia sempre será mellor poder confiar nas institucións que nas persoas”.
Por contextualizar mellor a cita, despois de describir unha época previa de “investimentos públicos difíciles de xustificar, tramas de corrupción, contratacións opacas e designacións a dedo”,
Rowan entendía que estabamos ante a oportunidade de reforzar
as institucións culturais “re-deseñando as súas normativas”, poñendo en valor os criterios técnicos e de méritos na selección de
proxectos e persoal, ademais de “introducir mecanismos de maior
transparencia”.
Lamentablemente, estas medidas dependen de lograr consensos profesionais previos, de construír con eles capacidade real
de negociación sectorial ante as administracións e finalmente, da
planificación e aplicación dunhas políticas culturais que as teñan
presentes. En todas estas cuestións, como podemos comprobar en
calquera estudo sobre a temática en Galicia, estamos moi lonxe
dun desenvolvemento normalizado.
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Así, mentres agardamos por un marco laboral e institucional
que protexa e coide adecuadamente toda a cadea de valor da cultura, quédanos a iniciativa e a resiliencia das súas traballadoras e
traballadores. Quédannos as persoas. Son elas, “profesionais con
vocación, compromiso e determinación” como as define tan ben
Marián Fernández, as que fan posibles os proxectos culturais neste
País.
A intención deste texto será intentar trazar unha panorámica
moi xeral sobre o noso contexto laboral e profesional. No eido
público e no privado, tanto por conta allea como propia e tamén
nalgúns dos retos clave da colaboración público-privada: a Lei de
Contratos do Sector Público (LCSP), as liñas de apoio en concorrencia competitiva e a necesidade de defender mellor a permanencia dos proxectos. Trátase en calquera caso dunha breve serie
de reflexións e suxestións, xa adianto que bastante subxectivas,
sobre como intentar (sobre)vivir como profesional da xestión cultural dende Galicia.

1. Se non a tes xa, saca unha praza de
funcionaria/o cultural
Hai un certo consenso, polo menos entre as autoras e autores
desta publicación, eu incluído, en que a principal función da nosa
profesión é garantir o dereito da cidadanía a acceder e ser parte
activa do feito cultural. Sendo así, é natural e lexítimo pensar que
é dentro da esfera pública onde esa vocación pode desenvolverse
mellor. Para as máis indecisas, se ademais nos atopamos cun posto de traballo estable e un salario digno, todo axuda a decidirse,
claro está.
E onde se pode asinar para comezar mañá? Pois para non levantar falsas expectativas, sinto comezar cun spoiler, pero non é
precisamente un camiño de rosas.
Estamos ante unha profesión recente, polo menos na normalización da súa denominación como “xestor/a cultural” e cunhas
funcións que foron adaptándose nos últimos corenta anos segundo se ían creando e consolidando novos servizos e equipamentos públicos. Así, especialmente en concellos pequenos, é moi
habitual atopar “técnicas/os de cultura” que foron encargándose
ao longo do tempo, incluso simultaneamente, da xestión e dinami122
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zación de áreas tan diversas como bibliotecas, mocidade, maiores,
deportes, normalización lingüística, aulas de alfabetización dixital, festas, etc... ademais das que deberan ser propias, como son
o deseño, planificación e coordinación de programas e proxectos culturais. Tamén é certo que nos últimos anos podemos atopar unha tendencia cara a especialización nestas últimas tarefas,
acompañada da incorporación de perfís profesionais específicos
que foron cubrindo as outras áreas.
En calquera caso, esta evolución tan recente implica que, a día
de hoxe, atopemos na Administración Pública galega un mapa de
profesionais con competencias e funcións similares pero que, dependendo do momento da súa incorporación e das súas responsabilidades iniciais, teñan un nivel formativo, categorías salariais
e condicións laborais moi desiguais. Outra consecuencia é a falta
de organigramas claros en moitas áreas e servizos de cultura, especialmente nos que foron acumulando servizos e equipamentos
construídos sen unha planificación e proxecto de acción cultural
previo.
Poderiamos falar tamén das dificultades e limitacións que nos
últimos anos sufriron as entidades locais pola “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)”, máis
coñecida como “Lei Montoro”. Se ben non é a única causa, acentuou a escaseza de convocatorias de novas prazas. Ademais, a
maioría das que puidemos atopar no DOG ou nos Diarios Oficiais
das diferentes provincias nos últimos anos son renovacións de
prazas de persoal laboral temporal, o que afonda na perpetuación
dunha inestabilidade laboral estrutural. Vemos tamén incluso situacións de precariedade no ámbito público. Neste último sentido
falariamos dalgúns casos, sobre todo en postos auxiliares, nos que
se optou por atallos a través da externalización con empresas de
traballo temporal ou incluso pola contratación directa de profesionais que operan como “autónomas/os”, para saír do paso e manter
abertos equipamentos e servizos culturais.
Esta diversidade de situacións laborais son vividas polas/os
profesionais, xeralmente, como problemáticas de resolución individual no marco da propia entidade e non como un problema
colectivo sectorial. Isto dificulta enormemente que se constrúa
unha resposta profesional (ou sindical) conxunta, a cal permitiría
exercer unha mínima capacidade de presión ante as distintas ad123
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ministracións. Incluso, no sentido contrario, percíbese unha certa
resistencia dende un sector da profesión cando hai intentos, como
no caso da Deputación da Coruña, de camiñar cara unha certa
normalización na situación laboral e nos criterios de acceso aos
postos de traballo nas áreas de cultura.
Parte desta resistencia pode ser comprensible, especialmente
en profesionais con traxectoria e recoñecemento pero que, ocupando postos de traballo eternamente “temporais”, agora ven perigar a súa (futurible) consolidación con requisitos de titulación
que non lles foron esixidos para acceder ao posto. Ademais, hai
que ter en conta que estamos ante unha profesión que se foi
definindo esencialmente a partir da práctica e da experiencia, si,
pero na que tamén hai investimentos persoais de centos de horas
en formación e reciclaxe, asistindo a pequenos cursos e xornadas
que, ata fai ben pouco, eran a única oferta existente na contorna
máis inmediata. Resultaría polo tanto tamén xusto atopar unha vía
de homologación que valorase esa experiencia e coñecementos
adquiridos, ademais de construír un marco de desenvolvemento
profesional, con itinerarios de actualización profesional.
Por outra parte, temos ás novas e novos profesionais que queren incorporarse á función pública, moi habitualmente xa con formación superior e estudos de posgrao especializados en xestión
cultural. Para elas e eles non está a ser posible planificar con
garantías a preparación das probas para acceder ás poucas prazas
que se van convocando xa que, por inercia da situación herdada
ou porque se pensa en facilitar o acceso a unha persoa concreta,
os requisitos de acceso, os méritos valorados e incluso os temarios
das probas poden diferir enormemente en cada caso.
E cal podería ser ese marco normalizado cara o que camiñar? Pois como case sempre, tampouco parece preciso inventar
a pólvora. No documento de “Descrición do Posto de Traballo
da Xestión Cultural”, consensuado no 2009 dentro da “Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales”, establécese
unha proposta de salarios e categorías laborais dentro dos grupos
de Técnico Superior A1 (postos de alta dirección e de grandes
equipamentos e institucións culturais) e Técnico Medio A2 (o que
probablemente corresponda co perfil máis habitual nos concellos
galegos). Tamén contempla postos técnicos C1 (TASOC) e incluso auxiliares do grupo D, pero sempre vinculados a unha serie
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de funcións e competencias moi concretas, que deberan terse en
conta na valoración salarial.
Moi similar é a proposta de categorías profesionais que a Deputación da Coruña establece no seu “programa (anual) de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal
técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural”. Neste
caso diferencian, como vemos, entre “persoal técnico en xestión
cultural” (Técnico Medio de Cultura, correspondente ao grupo de
clasificación A2) e “persoal técnico en animación sociocultural”
(Técnico Superior en Animación Sociocultural, correspondente, no
mínimo, ao grupo de clasificación B ou C1). Ademais desta proposta de categorías e retribucións salariais, tamén establecen un
camiño a seguir nas convocatorias municipais cun marco estándar
de requisitos, méritos e formatos das probas de acceso.
Pensando nos destinatarios do noso traballo, o conxunto da cidadanía, normalizar todos estes aspectos e favorecer a consolidación e acceso laboral ás persoas con máis preparación e méritos,
sexan da xeración que sexan, só pode beneficiar á calidade dos
servizos públicos en cultura.

2. Preséntate a concursos públicos para a dirección
de proxectos e equipamentos culturais.
Como sei que o anterior apartado quedou algo longo, tranquilidade! Este vai ser moi breve.
Agás contadas excepcións, como poden ser as direccións dos
centros de produción escénica autonómicos, a dirección-xerencia
do Auditorio de Galicia en 2016 (Concello de Santiago de Compostela) ou, xa no ámbito privado, o concurso de dirección convocado pola Asociación Culturgal en 2011, este modelo de contratación, en base á valoración dos méritos profesionais e sobre
todo, dunha proposta de proxecto planificada a 3 ou 5 anos vista,
é unha rareza en Galicia.
O motivo? Pois probablemente quen mellor o teña sintetizado,
pola súa facilidade para falar sen cancelas, fose o alcalde dunha
cidade galega que vive e goza dunha excelente política cultural:
“¿Para que se necesita un nuevo director para ese museo? Al gestionarlo directamente desde el Ayuntamiento nos ahorramos un
dinero muy importante (...) y además así será lo que decida la
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ciudad.”. A transcrición é aproximada pero, con lixeiras variacións
e de portas para dentro é demasiado habitual escoitar afirmacións
similares a cargos políticos, os cales poderían substituír perfectamente “el Ayuntamiento” ou “la ciudad”, por un “yo”.
É ilustrativo tamén da contradición entre un aparente desleixo
sobre a capacidade mobilizadora (tamén de votos) do sector cultural e o medo que lles provoca a perda de control sobre unha
unidade de produción creativa. Non vaia ser que a un equipo
profesional independente se lle ocorra xerar, ou permitir que se
activen, discursos con capacidade crítica e estes resulten incómodos para o poder.
De novo, aínda que case sempre se formulen como loitas de
ámbito local, entre políticos e un pequeno sector afectado pola
falta de proxecto dun equipamento, lembremos que desde o 2007
existe un código estatal de “Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte Contemporáneo”. Este documento traza, entre outras
moitas cousas, a recomendación e o marco de referencia para a
selección de directoras/es destes centros, así como o papel social
que deben cumprir e que ben poderían aplicarse a moitos outros
espazos e proxectos culturais. Este texto foi consensuado e subscrito por representantes de todas as asociacións do sector da arte
contemporánea e polo Ministerio de Cultura que, naquela altura,
estaba dirixido pola socialista Carmen Calvo.

3. Traballas xa na/para/dende/con unha
administración pública? Levanta barricadas!
A maioría dos exemplos próximos que se adoitan citar cando
falamos de políticas culturais públicas, como o Concello de Pontevedra ou os portugueses de Santa Maria da Feira e Guimarães,
non teñen en común a cor política, pero si a continuidade durante moitos anos, incluso décadas, do mesmo partido no goberno.
Pero isto non é o máis habitual. A Administración Pública, unha
institución na que pensamos sempre como algo bastante estático
e perdurable, vive en realidade auténticas catarses en ciclos curtos
de catro anos ou menos, as lexislaturas (ou mandatos).
Evidentemente, non quero dicir que o problema sexa do modelo democrático nin da alternancia política, que non se me entenda mal, senón de como esta última se entende e se exerce.
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Así, se ben é lexítimo e desexable que un cargo político conte
cunha idea propia de política cultural, non o é tanto que as liñas
de traballo do persoal técnico da administración ou a continuidade no apoio a iniciativas privadas, dependa tanto das dinámicas
de ciclo político.
O perigo está sobre todo na tendencia a querer mostrar o antes
posible unha pegada persoal ou de partido. Tamén no adanismo,
a tendencia a partir sempre de cero esquecendo ou destruíndo
conscientemente o xa construído. Pode ser de xeito directo, sen
contemplacións, pero, cando non se poden permitir a mala prensa de eliminar así certas iniciativas, sobre todo as máis veteranas,
aplican estratexias máis sutís: recortes graduais, demoras e supostas dificultades administrativas. “Todo forma parte dun descoido
provocado, aprazar as cousas ata que morran”, como ben ilustraba
o director dun evento que, despois de varias décadas de traxectoria, recentemente deixou de celebrarse.
Ante este panorama, con barricadas estou a falar de estratexias
que permitan defender o teu/voso proxecto. Cada situación ten as
súas particularidades, pero en esencia hai dúas ideas básicas que
definen a fortaleza de calquera proxecto ou modelo de traballo:
construír (e coidar) unha comunidade ao seu redor e traballar na
visibilidade (e recoñecemento) da iniciativa.
Na importancia das estratexias de creación de comunidade
xa teñen afondado moi acertadamente nos seus escritos Encarna
Lago ou Alberto García, quen tamén son un bo exemplo de traballo dende as barricadas (agora chámaselles resiliencia) e da posta
en valor e divulgación do modelo no que creen.
Pero, en xeral, hai unha gran carencia de documentación estruturada, arquivo e divulgación do traballo realizado: memorias,
recursos fotográficos e sobre todo, audiovisuais. A comunicación
cultural non pode limitarse á fase de “captación de públicos”:
debe estenderse e coidarse tamén á divulgación posterior das iniciativas.
A partir dunha boa documentación e publicación dixital, un
segundo nivel sería a posta en valor a través de axentes de lexitimación. Desgraciadamente, como en tantos outros aspectos, a
lexitimidade e constatación do bo traballo técnico ante a contorna
máis próxima soe chegar, se chega, a través dun efecto espello: do
que opinen e lles fagan ver axentes foráneos. Para logralo temos
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como posibles ferramentas: o convite a estes axentes externos
para participar ou simplemente coñecer o proxecto, o traballo de
divulgación a través dos medios de comunicación, a nosa participación activa dentro de colectivos profesionais, a difusión activa
en canles dixitais, a presentación da iniciativa en congresos, premios ou xornadas...
Un exemplo de iniciativa sectorial neste sentido é o Banco de
Boas Prácticas en Xestión Cultural, promovido pola Asociación
Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC), así como os
posteriores actos de recoñecemento de proxectos seleccionados
neste repositorio dixital.
En calquera caso, tanto se traballas na parte técnica da administración ou como axente privado, a posición de debilidade segue
a ser evidente. Por iso, como última suxestión, para cando vexas
que as barricadas comezan a desbordarse, tomo as palabras de
Fran Gayo e Analía G. Alonso, ex-director artístico e ex-produtora
do Festival Internacional de Cine de Ourense (OUFF): “O feito de
que amemos este traballo non implica traballar nel nas condicións
que sexan”.

4. Aprende estas siglas: LCSP (E agora compra
provisións suficientes de paracetamol).
Sen dúbida, o gran reto común na relación entre sector público
e privado é atopar encaixes xurídicos e formais ás particularidades
do traballo en cultura, especialmente cando queren explorarse novos modelos de proxectos dentro da Administración Pública, máis
aló da contratación artística.
Tan complicado é? Pois para que te fagas unha idea, unhas
recentes xornadas arredor desta temática denomináronse: “Como
tramitar un unicornio?”. E iso que aínda non estaba vixente a nova
Lei de Contratos do Sector Público do 2018...
A LCSP está a supoñer en certo modo unha volta á casa de
saída. Cos límites que establece á fórmula do contrato menor,
tanto na súa aplicación como no volume de facturación que pode
acumular un mesmo provedor durante un ano, esta solución, ata
o momento o “atallo” máis áxil e habitual no sector, preséntase xa
moito máis complicada de aplicar. Por agora, estamos a ver movementos exploratorios, solucións temporais e algúns primeiros
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procedementos de licitación. Neste último caso, fórmulas que se
supoñían áxiles, como o procedemento aberto “simplificado”, en
realidade están a demorarse meses. Agardemos que sexa unha
situación temporal de adaptación.
O problema principal co que nos atopamos en licitacións na
nosa profesión é que, a diferenza da contratación artística ou doutros servizos “intelectuais” (como os de enxeñería e arquitectura
para obra pública), no deseño de proxectos culturais puntúase
moito máis unha rebaixa na oferta económica que a calidade, solvencia e orixinalidade da proposta técnica.
Estanse a ver estratexias para filtrar propostas mediocres e reforzar, na medida que permite a lei, a valoración da calidade sobre
unha mera rebaixa no prezo de licitación. Pero, outra vez, atopámonos con pasos illados e pouco coñecemento compartido entre
administracións, ademais de escasos espazos de diálogo entre sector público e privado. Desculpa que me repita pero, pensando no
conxunto da cidadanía, favorecer que dentro dos límites orzamentarios que marca cada licitación se contraten as mellores opcións
técnicas, e non só as máis baratas, só pode beneficiar á calidade
dos servizos públicos en cultura.
No que respecta ao sector privado e intentando ser positivos,
unha maior concorrencia competitiva obrigaría a contar con propostas técnicas máis sólidas e poñería en valor a solvencia dos mellores equipos. En definitiva, podería ser estimulante para a maduración empresarial do sector e reducir as situacións de clientelismo,
tantas veces denunciadas. Pero, para iso debera existir un volume
suficiente de oportunidades, a través de máis licitacións abertas,
que compensaran o investimento, a risco empresarial, da implantación tanto dos requirimentos administrativos como das dinámicas
precisas para a preparación regular de propostas técnicas.
Outro posible efecto positivo, tendo en conta as dificultades
que está a supoñer para os servizos municipais cada licitación, é
que comecen a planificarse e licitarse con máis frecuencia servizos
e proxectos culturais para desenvolver en períodos de varios anos,
o que suporía, con respecto á dinámica actual de negociación ano
a ano para a continuidade de proxectos, unha mellora na estabilidade das propostas e na planificación das cargas de traballo.
Sexa como sexa a evolución da aplicación da LCSP, deberamos
comezar a tomar conciencia no sector de que con este escenario,
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se non queremos que as macroempresas de traballo temporal nos
despracen definitivamente, será preciso comezar a contar con estruturas empresariais de maior escala, aínda que sexa pola vía de
UTEs, para poder competir.
Tamén, e por isto falamos deste tema no apartado do sector
público, debemos ter claro que cando deseñamos proxectos para
que unha administración os financie integramente, sexa cun contrato menor ou cunha licitación, estamos a traballar temporalmente para un proxecto público. O cal non nos pertence, por moi
responsables que nos sintamos da idea orixinal e da súa posta en
marcha.

5. As liñas de apoio en concorrencia competitiva
(si, vale, subvencións)
Seguimos a falar da relación entre sector público e privado. E o
primeiro que teño que dicirche é: cando presentes a túa solicitude
en rexistro non pidas perdón, nin te sintas culpable. As empresas
automobilísticas e o sector bancario, entre moitas outras, parece
que levan ben esta “culpa”, recibindo en termos absolutos e proporcionais moito máis apoio público que a cultura.
O seguinte a dicir é que, a pesar de que algunhas son auténticos camiños tortuosos, outras convocatorias de apoios a proxectos
culturais, ademais de financiamento, tamén poden ser inspiradoras para mellorar e diversificar as nosas liñas de traballo.
Sen querer contradicir aos colegas que sosteñen a debilidade
das políticas culturais no País, o certo é que nalgunhas convocatorias recentes vese máis intencionalidade que a de ser meras ferramentas de reparto de cartos. Destacaría como aspectos positivos
que se lle requira unha maior solvencia técnica aos proxectos; tamén que se propoñan temáticas e que se valoren dimensións que
comezan a ser obrigadas en calquera proxecto, como os aspectos
sociais, de xénero, de inclusión, de sostibilidade ou dunha maior
conexión coas comunidades do territorio. Tamén é positivo que se
promovan novas liñas de acceso máis sinxelo, para novos talentos
e colectivos informais, que non deixan de ser os viveiros do futuro
profesional do sector.
Algúns exemplos serían as convocatorias de axudas municipais
da área de Culturas do Concello da Coruña (desde 2016) ou o
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“Programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a
produción de proxectos singulares de especial interese cultural”,
con impacto social, lanzado pola Deputación da Coruña en 2018.
Outra recomendación é botar unha ollada máis aló de Pedrafita
(ou de Tui) e explorar convocatorias e programas de entidades
do ámbito estatal e europeo que conecten cos nosos valores e
liñas de traballo, non simplemente coa disciplina. Especialmente
se as áreas de interese profesional son moi específicas, poida que
a escala galega sexa pequena para contar cunha carga de proxectos suficientes. Non é unha suxestión para emigrar sen retorno:
falamos do equilibrio que están a lograr xa profesionais do sector, combinando traballo local cunha desexable mobilidade dende
Galicia, tamén coa acollida de iniciativas en rede. Ademais de financiamento, o máis importante nestes casos son precisamente as
oportunidades de atopar a rede de colaboracións e oportunidades
profesionais que conecten cos nosos intereses e competencias.

6. Se a cousa pública non vai contigo, faite un oco
por conta allea nas industrias culturais
Aínda que importado de contextos moi distintos ao noso, falar das “industrias culturais e creativas” galegas estivo ben durante un tempo, cando foi útil como ferramenta para reivindicarse
como sector económico e profesional “serio” ante a clase política
e a opinión pública. Pero como tantas outras veces, pasámonos
de freada tirando do argumentario da “rendibilidade económica”,
como xa ten expresado moi ben Alberto García.
Paradoxalmente, esa época, fai apenas dez anos, coincidiu
cunha destrución masiva do tecido empresarial na cultura e polo
tanto, cunha maior atomización aínda se cabe do sector. Moitas
persoas aguantaron como autónomas, para timidamente ir reorganizándose en redes máis ou menos informais e nalgúns casos
adoptando posteriormente modelos empresariais, especialmente
cooperativos dentro da economía social. Tamén houbo casos de
resistencias empresariais heroicas, claro, pero sempre con algún
grao de reconversión nas súas estruturas.
Actualmente, o ecosistema privado galego da xestión cultural
conta aínda con poucas estruturas con entidade “industrial”. Por
non repetir o que xa explican, e moito mellor, nos seus textos as
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compañeiras e compañeiros desta mesma publicación, vou pasar
no bico dos pés polas especificidades e situación actual de cada
sector. E detéñome tan só nun formato de proxecto cultural, no
cal cada vez se mesturan máis disciplinas e que ademais está a
constituír un micro-sector en si mesmo: o dos festivais.
Aínda que parten dunha proposta inicial de programación artística, este tipo de eventos están a recibir o favor de público, patrocinadores e institucións porque adoptan con acerto estratexias
máis amplas de turismo cultural, coidando moito a experiencia
global de quen visita (e paga). Sen dúbida supoñen un impacto
positivo no territorio, económico e incluso de autoestima, pero
tamén moi restrinxido no tempo, especialmente pensando no
conxunto da cidadanía. Con todo, a crítica non pode ser a quen
arrisca, promove lexitimamente e xera emprego con eventos efémeros, senón á tendencia a un certo monocultivo e fascinación
por parte das administracións neste enfoque, de novo de moda,
como é o de apostar tan só por proxectos que supostamente xeran
marca-territorio. En calquera caso, estamos no punto de saída cara
o Xacobeo 2021, a clara aposta do goberno autonómico en políticas culturais e unha das poucas iniciativas con atractivas exencións fiscais ao patrocinio e mecenado, polo que esta tendencia só
parece que vaia ir a máis.
Volvendo á idea da inserción laboral dentro do “tecido cultural
privado”, aló polo 2013 defendía, nunhas xornadas sobre economía
e cultura, que un dos peores efectos da desaparición de empresas
referentes por causa da crise estaba a ser a dificultade para formarse
nas novas xeracións. Nunha profesión baseada ata ese momento
na formación práctica e experiencial, resultaba difícil que a exaltación do emprendemento (léase auto-emprego) e as colaboracións
puntuais entre autónomas/os puideran substituír a transferencia de
coñecemento que se produce nunha estrutura empresarial estable.
Polo tanto, recapitulando, os festivais intúense como o eido
onde nos vindeiros anos seguiremos a atopar máis posibilidades
de inserción laboral, especialmente para introducirse no sector e
aprender o oficio. Iso si, trátase de postos xeralmente de carácter
intermitente e moi vinculados a tarefas auxiliares, técnicas e de
produción.
No resto de formatos e disciplinas, estase a percibir tamén
unha lixeira recuperación na xeración de oportunidades de tra132
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ballo, xeralmente temporal dado o financiamento ligado a actividades concretas e a pequena dimensión da maioría das empresas,
as cales non poden soportar o mantemento de persoal no tempo
entre proxectos.
En calquera dos casos, non atoparemos ducias de ofertas en
portais de emprego en liña. As empresas tenden a tirar do entorno
coñecido e das recomendacións, aínda que con este hábito probablemente teñan máis difícil chegar a novos talentos. A participación en actividades formativas, encontros profesionais e colaboracións dentro de programas de prácticas e voluntariado, sempre
que as condicións sexan razoables, móstranse como as mellores
canles de inserción laboral para quen non teña unha experiencia
previa no sector. Como di unha antiga alumna e agora compañeira, “hai que intentar estar sempre polo medio”.
O seguinte reto, dentro das ofertas de traballo no sector privado, é saír da dinámica maioritaria de “colaboracións entre autónomas/os” e camiñar cara a des-uberización dun sector que naturalizou demasiado este novo paradigma, antes incluso de que nacera
sequera a propia Uber.
Neste sentido, sempre está ben lembrar que contamos como
marco “inspirador” co “Convenio colectivo autonómico de eventos, servizos e producións culturais de Galicia (2015)”, de aplicación ás “empresas e aos seus traballadores e traballadoras que na
Comunidade Autónoma de Galicia realicen actividades de deseño,
xestión e produción de eventos de carácter cultural, educativo,
social e de entretemento, destinados a ser executados en locais
pechados ou a ceo aberto e, en xeral, todas as actividades preparatorias para a execución destes eventos ou servizos, incluída a
actividade comercial, de representación de artistas, distribución de
eventos e xestión (management)”.

7. Emprendede, malditas!
Oito de cada dez lectoras/es arquearon a cella despois de ler
esta suxestión para traballar en cultura. As outras dúas non saben
en canto está agora a cota de autónomos. Seguro.
Non son de estrañar as dúbidas que xera este paso, tendo en
conta a exaltación irresponsable que se fixo do emprendemento
como vía de autoemprego en tempos de crise, unido ás políticas
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de terra queimada que supuxeron (e supoñen aínda) moitos dos
programas públicos, campañas, concursos, plans formativos, incubadoras, etc... de promoción dos emprendedores, especialmente
no terreo cultural e creativo. Como terás escoitado, sobre as redes
sociais e en xeral calquera servizo dixital gratuíto, adóitase dicir
que se é de balde é porque o produto en realidade es ti. Pois,
desgraciadamente, isto tamén se pode aplicar a demasiadas destas
iniciativas de “apoio”.
Feita esta observación inicial, tamén hai que dicir que si se intúen ocos para novas iniciativas empresariais ou sinxelamente de
autoemprego profesional. Cales? En que disciplina? Como poñelas
en marcha? Pois francamente, como bo consultor cultural só podo
dicirche (de balde) que as respostas serían tan diversas como o
propio sector, pero si que podemos identificar algunhas claves (ou
pedras) comúns que te atoparás no camiño.
Sobre a diversificación ineludible no financiamento xa escribiu
moi atinadamente Uxío Novo. Tamén Sonia Díaz sobre a necesidade de coñecer mellor os públicos aos que nos diriximos, polo
que imos a deternos máis nos modelos de traballo.
Aínda que dependendo da disciplina pode resultar máis ou
menos difícil, unha aposta empresarial ou de autoemprego cultural non debera ser unha condena á intermitencia e á inestabilidade. Xa de dar o paso, o máis recomendable sería poñer o foco
en poucos proxectos ou liñas de servizo, pero con suficiente dimensión para permitir unha certa estabilidade e carga de traballo
a medio-longo prazo. Para podelos viabilizar será preciso, iso si,
dispoñer de “pulmón económico” para aguantar o esforzo inicial
de captar o financiamento ou os clientes mínimos. E non esquecer
que estamos ante un investimento, co risco natural de que poida
que non saia adiante.
Outra opción é pensar en proxectos ou servizos máis pequenos, pero tamén cun foco: o da especialización ou singularidade.
Non necesariamente deben requirir de gran orzamento, pero si
deben permitir distinguirnos no mercado e unha vez deseñados,
deben poder ser replicados con lixeiras adaptacións e melloras
para novos clientes. A lóxica é similar ao proceso clásico da produción e distribución de espectáculos ao vivo. Precisamente, algunhas empresas deste eido son as que mellor están medrando e
diversificándose. Tamén, porque contan cunhas estratexias comer134
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ciais moi próximas aos clientes principais (a administración local,
tecido asociativo e ámbito educativo) e con persoal especializado
para executalas. Isto último é sen dúbida unha das ensinanzas
clave que deberamos adoptar do éxito do sector das orquestras e
verbenas.
Pola contra, un modelo que resulta realmente pouco rendible
e esgotador é a dinámica de deseñar, intentar captar fondos e
executar múltiples pequenos proxectos culturais ad hoc, nun mercado ademais de baixos orzamentos.
Esta dinámica, por outra parte maioritaria, é un dos aspectos
polos que resulta máis difícil encaixar a nosa profesión dentro
dunha lóxica das “industrias culturais”. O concepto “industria” debera supor a capacidade de producir sistematicamente, con claras
distincións entre axentes da cadea de valor e tamén entre os roles
de patronal e traballadoras/es. A realidade é que gran parte do
tecido, baseado no autoemprego, ten unhas prácticas moi artesanais, o que non é malo en si mesmo nin moito menos, pero supón
que cada proxecto sexa moi intensivo en tempo e adicación, algo
só sustentable cuns prezos/hora moi superiores aos que actualmente están a valorarse.
Outro erro habitual á hora de orzamentar as propostas por
parte de emprendedoras/es (empreguemos mellor aquí o termo
autónomas/os), é que non se ten en conta que tamén debemos
poder comer, ir de vacacións e incluso poder poñernos enfermas/
os fóra das horas que estamos executando un proxecto. Se as
horas investidas en investigación, diagnose, deseño, comercialización e todas aquelas menos “visibles” polos clientes, que moitas
veces só reparan na fase de execución, non conseguimos que
sexan retribuídas, as contas persoais non darán e só estaremos a
facernos trampas ao solitario.
A precariedade é un problema estrutural, si, pero non podemos
obviar a nosa parte de responsabilidade. Tanto cando aceptamos
traballar con determinadas condicións como, especialmente, cando como xestoras/es culturais sexamos responsables dun equipo
de profesionais e provedores aos que lles estamos a pedir que nos
acompañen nun proxecto.
Sobre isto resulta ineludible citar a Remedios Zafra, autora de
“El entusiasmo” (Anagrama, 2017), nunha reflexión válida tanto
para traballadoras/es como para emprendedoras/es da cultura: “A
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precariedade é unha das formas máis habituais que adquire a desigualdade no capitalismo e é importante porque hoxe caracteriza
os modos predominantes de traballo nun mundo conectado. É tan
habitual que tende a pasar desapercibida. E paréceme que isto
ocorre por varias razóns, entre outras: a precariedade no traballo
creativo camúflase con altas doses de motivación e voluntarismo;
en ocasións recibe pagos inmateriais ou simbólicos que fan sentir
aos traballadores que xa tiveron unha ganancia -aínda que sexa
un mero certificado ou unha maior visibilidade-; reforzan a tradición de que a creación leva un pago -distinto- ‘que afortunado son
por dedicarme ao que me gusta’”.
Neste contexto sobresaturado de oferta, precarizado e continuamente “en baixa temeraria”, outro autor, Santiago Eraso, propón acertadamente comezar a apostar por estratexias sectoriais
que defendan lóxicas máis “ecolóxicas”: Menos proxectos, mellor
repartidos, máis coidados e con mellores condicións para os axentes que os fan posibles.
Parecen obxectivos distantes, pero é un horizonte cara o que
parecen camiñar timidamente certos consensos profesionais, o
que non é pouco.

8. Temos que coidarnos máis.
Como ves, non mentía cando adiantaba que este achegamento
ao noso contexto profesional sería bastante panorámico (e subxectivo). Agardo que algunhas pistas poidan serche de utilidade pero,
a estas alturas, tamén terás intuído que, por riba da vontade e do
esforzo persoal, hai varias capas que inflúen enormemente no
noso día a día: a precariedade xeral do mercado laboral, as carencias na nosa vertebración sectorial, e a consecuente dificultade
para reivindicar unhas mellores políticas laborais e culturais ante
a Administración Pública.
É moi positiva a proliferación de escritos, xornadas e encontros
onde se está a levantar a voz sobre a situación do sector e das
políticas culturais. Tamén, que estas iniciativas sexan promovidas
por entidades tan diversas como asociacións profesionais e empresariais, festivais de diferentes disciplinas ou propostas formativas, como é o noso caso. Outra novidade, para ben, é que en case
todas estas actividades son convidados representantes políticos
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e axentes dos diferentes sectores da cultura, por fin, xuntos na
mesma mesa.
Se ben é moi necesario unirse nestes foros intersectoriais, facendo forza conxunta e apoiándose entre as diferentes disciplinas
e axentes da cadea de valor, as problemáticas e os desexos que
se adoitan manifestar son bastante inalcanzables a curto prazo.
Xeralmente, acaban xerándose demandas que requiren cambios
profundos nas políticas culturais da Administración Pública, ademais doutros máis xerais de marco estatal, como a cotización de
autónomos ou os incentivos fiscais a mecenado.
Un seguinte paso, na miña opinión, debera ser poñer o foco
sobre obxectivos máis delimitados para cada segmento da cadea
de valor. Neste sentido, o empresariado (incluídos autónomos que
impulsan proxectos e equipos), as traballadoras/es (sexan en réxime xeral ou en autónomos) e o conxunto de profesionais do
sector público teñen retos diferentes.
Así, ao empresariado, debera interesarlle explorar, conxuntamente con cargos políticos e profesionais das administracións,
como resolver os retos que temos para facilitar a colaboración
público-privada: unha mellor inversión pública, avanzar na adaptación das liñas de concorrencia competitiva aos prazos reais de
traballo e ciclos de vida dos proxectos, coordinar axendas de
programación para evitar a contra-programación pública, acordar
prácticas e políticas de prezos que permitan a complementariedade da oferta, crear mesas de traballo para atopar solucións comúns
e compartir coñecemento arredor da LCSP, etc... Tamén, pero nisto
xa están a facer un gran traballo as asociacións sectoriais, crear
rede, fomentar alianzas e compartir coñecemento sobre os retos
específicos do sector, o mercado, os públicos e as novas ferramentas e prácticas para a actualización profesional.
Pola súa parte, as traballadoras e traballadores da cultura deberan ter interese en xuntarse en plataformas, ou empregar as
sindicais e profesionais que xa existen, onde analizar medidas que
permitan marcar unhas condicións laborais mínimas dignas. Isto é
especialmente importante no caso da desprotección das persoas
que traballan baixo o réxime de autónomos e non están cubertas polos convenios existentes. Por poñer un exemplo recente de
plataforma, a nivel estatal temos o da iniciativa que permitiu desenvolver a proposta de “Estatuto del Artista”. Volvendo a Galicia,
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o que está claro é que mentres o contexto laboral e profesional se
siga vivindo como unha problemática de resolución (ou resignación) individual, non haberá posibilidade de mover minimamente
os marcos institucionais... e os privados.
Como dicía ao comezo, mentres agardamos (e pelexamos) por
un marco institucional e laboral menos hostil, deixémonos de épicas do talento e da resiliencia individual. Xuntémonos, protexámonos e sobre todo, compañeir*s, coidémonos máis.
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Animación Sociocultural. Educador Social habilitado.
Técnico de cultura no Concello de Boiro dende 1999, onde diri140
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xe o centro social da localidade. En 2007 participa do nacemento de Nova Xestión Cultural, empresa dende a que desenvolve
proxectos en colaboración con Xunta de Galicia, plan Xacobeo,
Culturgal, etc. A partires de 2015 preside a Asociación Galega de
Profesionais da Xestión Cultural.
Imparte docencia no CEU en Xestión Cultural da USC e colabora
habitualmente tanto coa Facultade de Educación Social como no
grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural desa mesma Universidade. Publicou artigos de temática cultural na Revista Galega
de Educación Social, en Interea visual, na Universidade de Alcalá,
na USC e en diferentes xornais.
Compaxina todo isto coa paternidade.
Uxío Novo é Licenciado e DEA en Ciencias Políticas e da Administración pola USC. Máster en Unión Europea e Fondos Comunitarios pola UDC / Lovaina e Experto en Organizacións Financeiras
Multilaterais e Licitación Internacional da Escola Abanca.
Combinou traballos no sector privado como consultor de PNOEconet, Dircom de Rei Zentolo e CEO de Caligrama con postos
técnicos e de gabinete nas administracións públicas. Ten traballado en diferentes campañas de comunicación política.
É membro do Obradoiro de Ideas Láncara. Desenvolve traballos
de consultaría e formación nos eidos da cultura, o turismo, o medio e o desenvolvemento rururbano.
Manuel Gago é doutor en CC. da Información pola Universidade
de Santiago de Compostela. Na actualidade é director de culturagalega.gal, o portal de divulgación cultural do Consello da Cultura
Galega, e profesor asociado na Facultade de CC. da Comunicación
da USC. Como divulgador cultural é editor do blog Capítulo Cero e
colaborador habitual de diferentes medios de comunicación. Gago
ten traballado en numerosos proxectos de posta en valor do patrimonio arqueolóxico, como a base de datos social patrimoniogalego.net, e editado ensaios ao redor da súa xestión, como Herdeiros
pola forza. Patrimonio cultural e sociedade na Galicia do século
XX (2.0 Editora), escrito con Xurxo Ayán. No ámbito expositivo,
ten comisariado exposicións como Ao pé do lar. Memorias da Cociña Galega (Fórum Gastronómico 2010, Museo do Pobo Galego)
ou Galicia 100. Obxectos para contar unha cultura (Consello da
Cultura Galega 2016).
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Encarna Lago é xerente da Rede Museística da Deputación de
Lugo. Dezanove anos de experiencia na dirección, programación
e xestión de museos dentro das liñas do “Movemento Internacional para unha nova Museoloxía (MINOM)”. Autora de numerosos
artigos sobre xestión social de museos, comisaria de numerosas
exposicións e coordinadora de programas de responsabilidade social, capacidades diversas, accesibilidade, inclusión, xéneros, arte,
educación, culturas en diálogo, etc.
Forma parte da Xunta Directiva de MAV (Mulleres das Artes Visuais), do Comité de honra da Bienal de Arte da Fundación ONCE
2018, e de WILPF- Liga Internacional de Mulleres pola Paz e a
Liberdade.
Baixo a súa xestión, a Rede Museística foi recoñecida co Premio
da Crítica Galicia 2004, Premio Mellor Experiencia Didáctica 2009,
Premio ONCE Solidariedade 2011, Premio Boa e Xenerosa Aventados 2016, Premio Galicia Inclusión 2017, Premio Ibermuseos 2017
e coa incorporación do Plan Inclusivo no Banco Galego de Boas
Prácticas en xestión cultural.
Sonia Díaz é freelance en NóComún, experta en comunicación
cultural.
Licenciada en Xornalismo, cursou unha diplomatura en Estudos
Culturais no Reino Unido, un doutoramento en Comunicación Audiovisual en Barcelona, un máster en Xestión Cultural en Chile e é
asesora ICEX en Internacionalización Empresarial.
Traballa, dende hai máis de dez anos, no deseño e execución
de plans de comunicación para proxectos culturais de diversas
disciplinas e tamaños. Na actualidade, coordina a comunicación
da Academia Galega do Audiovisual, da produtora teatral Eme2,
do Carballo Interplay e do Festival SonRías Baixas, entre outros, e
traballa como técnica de proxectos para a Asociación Galega de
Reporteiros Solidarios (AGARESO).
Aínda que centrada na asesoría estratéxica, tamén colabora esporadicamente como responsable de contidos de proxectos literarios, audiovisuais, fotográficos ou expositivos.
Marián Fernández é licenciada en Xornalismo pola USC e Certificada por Google en Marketing e Xestión de Contidos Dixitais.
É socia da Cooperativa Cultural O CABLE INGLÉS, onde traballa
como responsable de comunicación e coordinadora de proxectos.
142

PERFIL DAS AUTORAS E AUTORES

A súa traxectoria está enfocada ao ámbito da comunicación. Ten
traballado como xornalista para institucións, entidades e medios
de comunicación; tamén como guionista, redactora de contidos
web, social media manager e creadora de campañas e contidos
audiovisuais. Dentro do ámbito musical, foi responsable de comunicación dos Premios Martín Códax da Música (2013-2017), o I
Festival da Música ao Vivo (2015), as coleccións musicais ‘Sonárbore’ e ‘Los Sueños del Gatipedro’ (Ed Galaxia), a Orquestra Sinfónica Vigo430, o VI Congreso de Musicoterapia (2017), o Festival
Jazz de Ría (2018), a banda Ruxe Ruxe, e María Fumaça. Fixo
parte dos equipos de comunicación do WOMEX (2016) e A Cultura Circula (2007). Como socia de MIM e da AGPXC, presentou o
informe ‘Cara as lentes violetas na Música’ no marco da xornada
‘Mulleres e Música’, promovida pola Deputación da Coruña, dentro do programa ‘A Cultura é un dereito’ (maio 2018).
X. Paulo Rodríguez é licenciado en Filoloxía Hispánica pola USC
e DEA en Galego – Portugués e Estudos Románicos pola UDC.
Ampliou a súa formación como Especialista en Teatro na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo da Universidade
do Porto (Portugal) e Posgrao en Xestión Cultural na Universitat
Oberta de Catalunya. Varios cursos de especialización, entre outros, Semiótica (UNED).
Na actualidade é director do Teatro Rosalía Castro da Coruña (desde 2011). Foi presidente de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (2014-17), director-xerente do Auditorio de Galicia (2006-11), técnico de cultura
e director da Aula de Teatro na UDC, e director da Aula de Teatro
do Campus de Lugo da USC.
Así mesmo, formou parte do Consejo Estatal de las Artes Escénicas
y de la Música, e do seu Comité Ejecutivo (2014-17), e da comisión
artística da Rede Galega de Teatros e Auditorios (AGADIC).
Henrique Alvarellos é licenciado en Filoloxía Hispánica pola
Universidade de Santiago (1991) e Máster en Medios de Comunicación pola Universidade da Coruña/La Voz de Galicia (1994).
Xornalista, escritor, editor e xestor cultural, é autor de varios libros,
entre os que destacan Territorio auroral. 36 memorias vivas de
Compostela (1997), Teoría de Lugo (2004) Galicia en cen prodixios
(2004) ou Diario dun pai acabado de nacer (2008). Desde 2004
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dirixe Alvarellos Editora, a empresa cultural que fundara seu pai
en Lugo en 1977 e que hoxe é a vicedecana das editoras galegas.
Unha “factoría de contidos” (así se definen) que foi recoñecida,
entre outros, cos Premios Manuel Beiras (2016), Irmandade do Libro (2014 e 2008) ou Premio á Edición histórica (2007). Henrique
Alvarellos é tamén autor de centos de artigos e crónicas na prensa
galega dende finais dos anos oitenta e impulsor de rescates culturais e históricos como a Exposición Rexional de 1909 (2009) ou a
apertura do Bosque do Banquete de Conxo (2018).
Paula Cabaleiro é licenciada en Belas Artes pola UVigo, cun
Máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporáneas pola USC
e Máster en Educación Secundaria pola UVigo. Actualmente é directora de exposicións no MAC Florencio de la Fuente (Huete,
Cuenca) e comisaria do programa “Mulleres en Acción: Violencia
Zero” da Deputación de Pontevedra, dende 2015. Codirectora da
feira de arte contemporánea Cuarto Público (Santiago, 2013, 2014,
2016), tamén foi coordinadora do programa de residencias artísticas Estudio Aberto de Rede Museística de Lugo (5 edicións). Comisaria de exposicións con diferentes institucións culturais, dende
2011 foi poñente en congresos e seminarios en toda España, e
mesmo en Portugal. Comisaria de múltiples proxectos artísticos
en espazo público como “CreaVigo” (2018, Vigo) ou “Somos rúa,
facemos arte” (2017, Carballo). Participa tamén en proxectos de
acción social implicados co tecido asociativo e con persoas con
capacidades diferentes, destacando “Nos+otras en Red” no Museo
Thyssen Bornemisza de Madrid (2015-2017).
Andrea Villa é licenciada en Xornalismo, Máster en Xestión de
Industrias Culturais, produtora e xestora de redes sociais. Ten traballado na dirección de produción de programas para a Televisión
de Galicia (a través de VEMO.TV), na comunicación do Festival
de Cine Internacional de Ourense (OUFF) ou como produtora
transmedia para Cósmica Producións e Playz, a plataforma dixital
de RTVE.
Na actualidade, coordina a comunicación de festivais de cinema
coma o Festival de Cans, Novos Cinemas ou Curtocircuíto; musicais coma Revenidas ou Vive Nigrán; e diversos eventos culturais
como a Ourense ICC Week. Ademais, tamén forma parte do equipo de comunicación do festival SonRías Baixas e da Academia
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Galega do Audiovisual, que a destacou nos Papeis da Academia
de 2017 coma un dos novos talentos emerxentes do sector.
Andrea pasa os días explorando entre os contidos dixitais, o audiovisual e a música, pero en realidade o que máis lle gusta é ter
flores sempre na casa, fabricar GIFs, que lle cociñen e as tartas
(todas).
María Yáñez leva dúas décadas traballando como xornalista en
medios dixitais, desenvolvendo contidos audiovisuais e desenvolvendo estratexias de comunicación online para diversos proxectos
culturais. Foi socia fundadora e responsable de contidos na empresa de comunicación dixital A Navalla Suíza. Colaborou coa USC
en varios proxectos de investigación relacionados coa literatura e
as novas tecnoloxías, e foi co-editora de EMBED, publicación en
torno ao audiovisual integrado. Desenvolve labores de comisariado e produción en diversos proxectos relacionados coa cultura
dixital audiovisual, como a coordinación de actividades para o
festival de contidos dixitais e webseries Carballo Interplay. Na actualidade dirixe a revista dixital VINTE.
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En Galicia non abunda a reflexión escrita sobre os métodos de traballo no eido cultural. Agás o lembrado oasis do
proxecto Interea, apenas houbo espazos articulados de
investigación e divulgación en xestión cultural, fose no
ámbito público, privado ou social.
Co gallo da 5ª edición do Curso de Expert* Universitari*
en Xestión Cultural da USC decidimos impulsar unha liña
de reflexión sobre as principais problemáticas, retos e
potencialidades do sistema cultural galego, e para iso
lanzamos este volume, no que, da man de recoñecid*s
profesionais e expert*s, buscamos enriquecer o debate
sobre a cultura que temos e a cultura que queremos.
Edición, audiovisual, artes plásticas, música, políticas
públicas, acceso a financiamento, comunicación e públicos, cultura dixital… son só algunhas das áreas temáticas e
das perspectivas de análise que nos permiten trazar un
mosaico global sobre a actualidade da cultura de nós.

