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INTRODUCIÓN XERAL: O PROBLEMA DE ESTUDO, AS
 

ESTRATEXIAS E OS PROCESOS METODOLÓXICOS
 

1. Xustificación e interese do estudo 

Os concellos, as cidade-municipios, pola súa caracterización de Administración 

Pública máis achegada ao cidadán, constitúen o denominado poder local, que con 

frecuencia é cualificado como axeitado para cumprir as esixencias contraídas no exercicio 

das súas responsabilidades para coa calidade de vída e o benestar social das persoas que 

se insiren no territorio en que viven e/ou desenvolven o seu labor. Na práctica, as 

verdadeiras posibilidades para acometeren tan ambicioso obxectivo veñen delimitadas polas 

competencias legais que Iles foren asignadas, os fondos económicos de que dispuxeren, as 

vontades políticas interpostas, as cualificacións dos responsables técnicos implicados, a 

capacidade de xuntar sinerxias con outros axentes vinculados dun ou doutro xeito a ese 

territorio, sen obviar outras múltiples e complexas variables que enmarcan todo proceso de 

acción-intervención social que inflúe nun actuar. En todo caso, os valores da democracia 

lexitiman a iniciativa dos poderes públicos na articulación de diversas experiencias cívicas 

ao respecto de tales obxectivos. 

A intervención da Administración Pública na cultura xustifícase por ser un dereito da 

cidadanía e pola propia relevancia do sector. Ten a cultura a súa importancia económica, é 

patrimonio colectivo, unha ferramenta chave da identidade dos pobos e da educación 

permanente'. O seu auxe no desenvolvemento económico dunha comunidade ou territorio, 

o avance incesante das iniciativas asociadas ao lecer e dos novos soportes tecnolóxicos, a 

privatización do consumo cultural etc., obrigan a realizar unha necesaria redefinición do rol 

' Fronte as concepáóns psicopedagóxicas tradicionais que circunscribian as posibilidades de aprendizaxe a intancia, ao consideraren as 
institucións escolares como o seu medio natural, a Educación Permanente asume que a capacidade de aprender non desaparece nunca e 
continúa durante toda a vída do individuo. e que se pode actualizar en calquera idade e situación, sexa dentro do sisfema educativo. en 
accións de autoaprendizaxe ou nunha cada vez máis variada oterta de instancias educativas ligadas a cotidianeidade. 



do municipio como o ente de promoción cultural público máis achegado á cidadanía. 

Durante o último período democrático, a cultura pasou de ser un elemento practicamente 

alleo á poboación para se converter nun factor cohesionador e integrante da vivencia da 

calidade de vida dos cidadáns, que ocupa un lugar central nas políticas de 

desenvolvemento (Candedo e outros, 2002). Esta vísión da cultura como un ámbito 

preferente e transversal dentro das políticas públicas aparece inserida en case todas as 

declaracións e disposicións de alcance internacional e nacional das últimas dúas décadas, 

especialmente dende a Declaración de Bremen (1983). 

Os concellos, pola súa propia natureza subsidiaria no escenario das administracións 

públicas, son tamén os primeiros destinatarios das demandas dos veciños e das veciñas, e 

inclúen, evidentemente, as de natureza cultural. Xa que logo, as múltiples derivacións da 

existencia e características de determinado modelo de política cultural nunha Administración 

Local dada, entendemos que xeran uns efectos que poden mesmo determinar 

significativamente tal calidade de vida dunha comunidade concreta. 

Noutra perspectiva, comezaremos por afirmar que a cidade interesa. Cada vez 

máis, constátase que se a vida da humanidade encamíña cara a un mundo de urbanización 

xeneralizada. Segundo as Nacións Unidas (UNESCO, 1997), dous terzos da poboación 

mundial vivirán en cidades no ano 2025. Hoxe en día, o oitenta por cento da poboación 

europea habita en zonas urbanas de máis de dez mil habitantes. Xa que logo, medran en 

poder e poboación as urbes, e as áreas rurais transfórmanse, ao formaren xa parte 

integrante do sistema de relacións económicas, políticas, culturais e de comunicación 

organizado a partir dos centros urbanos. Mesmo dende as instancias da Unión Europea -á 

vista das liñas de acción e programas na última década2- se observa o crecente poder 

emerxente das cidades, uns espazos cun sistema específico de relacións sociais que 

permite un tratamento global de todas as situacións culturais que nela se desenvolven. A 

mundialización está facendo do século XXI o século das cidades, co desafío de as converter 

nun mellor lugar para todas os seus moradores. Como? A través da reflexión e da toma de 

conciencia de que a boa xestión dos asuntos públicos é un elemento crucial (Tibaijuka, 

2003)3. En tal tesitura, o binomio Cultura e Cidade está a adquirir unha notable importancia. 

z Especialmente o Programa "CuRura 2000', aprobou o Parlamento Europeo e o Consello da Unión Europea para o período comprendído 
entre o 1 de xaneiro de 2000 e o 31de decembro de 2006 (DOCE, 10 de marzo de 2000). 

•' Diredora do Programa Hábítat da ONU. Este organismo convoca cada dous anos o concurso "Boas Prácticas para a Meltora do Contorno 
Urbano", que acolle proxectos intemacionais en categorías coma o desenvolvemento urbano sostible, o contomo natural, cultura etc. 
España presentou múltiples proxectos a este certame. 

ló
 



A Galicia do futuro será maioritariamente urbana. Xa o é na actuafidade: case o 

65°'o da poboación galega vive nas súas cidades, sen termos en conta outros núcleos como 

son as vilas ou as rurbanizacións que se localizan nas lindes da paisaxe urbana. No noso 

país, son sete as urbes que se poden calificar como tales4, e é o denominado "corredor 

atlántico" -provincias da Coruña e Pontevedra- o que acolle, con certeza, as poboacións 

máis desenvolvidas económica e socialmente, como son -de norte a sur-: Ferrol, cidade de 

traza neoclásica ao abeiro da industria de construción naval e da súa extinta impronta como 

sede da Capitanía marítima; A Goruña, capital financeira e importante enclave poboacional 

que se vén destacando nos últimos tempos coma un modelo de cidade que apostou pola 

cultura e os servizos; Santiago de Compostela, a capital política e administrativa de Galicia, 

que é un dos referentes simbólicos da construción socio-histórica de Europa. A vila fidalga 

de Pontevedra, de espléndido casco histórico; e Vigo, que experimentou no século XX un 

dos crecementos urbanos máis espectaculares de Europa. 

Por outra banda, tamén é certo que as dúas provincias da Galicia atlántica5, 

concentran un alto índice de concellos con menos de doce mil habitantes, e esta é a 

tipoloxía de municipío preponderante no país galego. As provincias do interior teñen nas 

súas capitafidades de Lugo -a cidade máis antiga de Galicia- e Ourense, vila medieval e 

agraria, sé episcopal e importante centro de comercio, as maiores concentracións de 

perfil urbano. 

Estas concentracións de poboación xeran todo tipo de sinerxias -ou 

desencontros- ante problemáticas e demandas comúns das diversas localidades 

circundantes coas maiores urbes da Comunidade Autónoma. As súas posibilidades para 

artellar servizos, proxectos e iniciatívas, neste caso, culturais para os seus residentes, 

non teñen por que impedir accións concertadas cos devanditos municipios satélites que 

multipliquen resultados e mesmo optimicen recursos, máxime cando o carácter ou o 

sentido metropolitano, mancomunado ou concertado das súas prestacións se 

incrementaron sensiblemente nos últimos anos. Hai tempo que as cidades, en xeral, 

traspasaron os seus límites administrativos e municipais, ao se producir unha disfunción 

entre cidade real e cídade administrativa. As causas de porque non hai propostas de 

adecuación entre ambas as realidades son varias, entre elas, a súa inviabilidade 

política, segundo Nogué e outros (1998). 

° Vilagarcia de Arousa ou Narón veñen de acadar no Censo de Poboación de 2003 a cantidade de 34 397 e 32.986 habitantes 
respectivamente. mais entendemos que, a pesar diso, non teñen na sociedade galega aínda a impronta de ádades. 

` Ao respedo, sinala o creador e pensador Isaac Diaz Pardo en La Voz de Galicia ('2003) que `Galicia é unha cultura atlántica, da que forma 
parte Portugal. Hai que recuperar esa cultura atlántíca porque aí está a nosa identidade° 15 de marzo. 
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A idea de Galicia como unha única cidade, atlántica ou cidade-xardín -metáfora que 

presupón entendela territorial e socialmente vertebrada-, grande e dispersa, que posibilitase 

a integración harmónica do mundo rural tan presente na nosa cultura, na que as cidades 

tradicionais serían barrios de forte personalidade, unha resposta ás tendencias actuais de 

desenvolvemento urbano xa estaba recollida como posibilidade futura nos escritos que 

Vicente Risco e demais membros da Xeración Nós deixaron sobre este tema. Mesmo nesa 

dirección ían orientados os proxectos urbanísticos coma o Plan Palacios para Vigo e a 

Cidade das Rías de Andrés Fernández-Albalats, persoas que dalgún xeito auguraban a 

globalización (Estévez, 2003a). 

Velaí algunhas razóns polas que a cidade se converte nun referente obrigado no 

noso estudo. Cu/tura, Acción Local e Cidade son os eixos arredor dos cales xiran as opcións 

temáticas que configuran esta investigación. En primeiro lugar, é o noso propósito coñecer, 

interpretar, sistematizar e valorar as prácticas, as actuacións, os programas e os recursos 

que desenvolven e utilizan as cidades-municipio que eliximos para o estudo. En segundo 

termo, apuntaremos as chaves para o deseño dunha política cultural urbana, pensando na 

tipoloxía de cidade que predomina na Galicia do século XXI. Proxectar modelos de política 

cultural urbana de acordo coa estratexia pensada en clave, tanto de equilibrio territorial 

como contemporánea, resulta un desafío máis para o investigador. 

Deste xeito, coñecer a acción cultural que desenvolven as sete principais cidades 

galegas e, a partir diso, procurar contribuír a deseñar un modelo de acción cultural, 

entendida esta como a xestión e a promoción da cultura urbana, máis axeitado á luz dos 

referentes empíricos, teóricos e outras experiencias significativas susceptibles de imitar, é o 

principal obxecto do noso proxecto de tese de doutoramento e das diversas opcións 

temáticas e metodolóxicas que a conforman. Anunciamos unha vontade inequívoca de 

colaborar na transformación de tales realidades mellorando as súas concepcións, 

actuacións e logros dende a reflexíón que favorece o coñecemento pedagóxico e social, no 

sentido máis amplo e suxestivo de ambos os termos. 

° 0 arquítecto Andrés Fernández-Albalat; no seu discurso de ingreso no Instítuto José Comide tle Estudos Coruñeses, presentou esta 
proposta o 23 de novembro de 1968. A idea era loitar contra as aglomeracións urbanas cunha cidade que se estendese ao longo de 
grandes rias, as de Sada, Betanzos. Ares e Pontedeume. un proxecto que eslá a ser considerado de novo polas autoridades municipaís tla 
Coruña. La Voz de Galicia j2003). 29 de xuño. 
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Utilizando dunha idea exposta polo xornalista e escritor galego Manuel Rivas', 

apostamos por realizar, un tanto implícitamente, un exercicio cultural necesario como é o 

exercicio crítico. Ollar con certa perspectiva a evolución da acción cultural das principais 

cidades do país e someter dalgún xeito a unha proba de catidade o momento en que 

vivimos respecto do que poderiamos vivir. O transcorrer dos tempos e das lexislaturas 

democráticas, das políticas artelladas e das experiencias que se desenvolveron dende as 

cidades galegas, demandan unha parada no andar para reflexionar, cando menos, se 

compartimos a diagnose seguinte: "en política cultural fíxose moito, pensouse menos e non 

se escribiu case nada" (López de Aguileta, 2000: 16). Ouizais esa carencia de reflexión se 

visualiza maiormente no ámbito municipal, pola extrema diversidade das politicas culturais a 

nivel local (Fogué, 2000), a súa fraxilidade, o insuficiente desenvolvemento normativo, a 

escasa estruturación e recursos, a dispar procedencia formativa dos e das técnicos/as da 

Cultura etc. Por iso, valoramos como máis necesaria que nunca a importancia de contar con 

bos fundamentos teóricos e mellores ferramentas prácticas que optimicen a calidade da 

acción dende a avaliación. Esta e os seus métodos, aplicados á acción cultural pública, 

serve tanto para un mellor coñecemento dos programas desenvolvidos por parte da opinión 

pública, como por parte dos propios protagonistas de deseñalos e executalos dende a 

Administración Local (Subirats, 1994). 

Sabemos, por outra banda e, a pesar do que dixemos, do extenso da cultura e da 

diversidade de modelos e finalidades das políticas culturais (Candedo e outros, 2000), que 

atende unha grande amplitude de sectores -as artes visuais, escénicas e musicais, o 

patrimonio, a animación sociocultural, ás diferentes audiencias- e somos tamén conscientes 

da diversidade das nosas realidades municipais e urbanas. Optamos, no noso caso, por 

abordar os deseños e coñecer como xestionan a praxe cultural as sete maiores cidades de 

Galicia dende as súas respectivas concellarías de cultura. O tamaño poboacional de tales 

municipios, o seu corte urbano e a capacidade de inducir prácticas de política cultural, os 

recursos humanos e materiais dos que dispoñen, xustifican a nosa opción. Basearnos 

fundamentalmente nas directrices e nas accións que desenvolveu o responsable político e 

os equipos técnicos das devanditas concellarías de cultura, ten a súa razón de ser en que 

son estas as principais instancias politicas mediadoras da acción cultural local. Mesmo 

estimamos como significativa a denominación, os orzamentos, a localización orgánica e os 

criterios do reparto de responsabilidades de goberno destas, como veremos e como acerta 

a sinalar Rubio (1998: 19). 

La Voz de Galicia (20031: "Onde vai Galicia?' Suplemento Culturas 15 de marzo. 

19 



Paralelamente, a cuestión que deberiamos resolver é como definir propostas que 

respondan ás necesidades cidadás, que se adapten a un novo contexto caracterizado pola 

súa permanente transformación e, ao fío, que enfaticen o carácter estratéxico da cultura no 

seo dos retos contemporáneos das cidades. A articulación dunhas liñas estratéxicas 

culturais para a Galicia urbana do novo século xulgámola axeitada e posible xa hoxe en día 

e enmárcase na crecente tendencia europea de "ampliar os horizontes que deben servir de 

referencia ás actuacións municipais" (Candedo e outros, 2002: 18). A tipoloxía de 

actuacións político-culturais municipais, valéndose dalgún tipo de instrumentos de 

prospectiva e planificación -Proxectos-Cidade, Plans Estratéxicos, Plans de Acción Cultural 

etc.-, que concedan a debida importancia a procesos ligados á análise da realidade, á toma 

de decisións, á planificación das iniciativas e á súa avaliación (Corijn, 2001), deberían 

orientar a xestión dos recursos culturais nunha cídade-municipio co gallo de establecer o 

aludido modelo de xestión da oferta de bens e servizos culturais de consumo colectivo. Isto 

favorecerá, ao noso xuízo, a optimización, tanto do acceso como do uso, da oferta existente 

e a súa articulación cos novos procesos de socialización que se desenvolvese nas cidades 

galegas e nas súas distintas áreas de influencia metropolitana a medio prazo. 

Así mesmo, insistimos en que a"carencia de estudos avaliativos relevantes sobre a 

realidade urbana cultural" en xeral (López de Aguileta. 2000: 11), e da galega en particular 

semella acrecentar o interese respecto da súa análise. Como indica Pérez Serrano (1997: 400) 

"a avaliación de institucións, proxectos e programas pódese considerar aínda moi incipienté'. 

Precísase das súas contribucións para avaliar "o que" e"de qué' xeito se xestionan os escasos 

recursos dos que se dispón e a súa rendibilidade en termos de desenvolvemento sociocultural e 

de calidade de vida. Precísase, tamén, que os nosos concelleiros de Cultura, "promovan 

estudos e investigacións para que os recursos públicos destinados á cultura teñan a eficiencia 

económica, artística, social e cultural que deberían ter" (Rubio, 1998: 20). 

Pretendemos, xa que logo, dar a coñecer realídades un tanto descoñecidas na 

investigación social así como achegarnos a novidosas formas de concibir e de pór en práctica o 

dereito de todos os cidadáns á cultura, un acceso que só poderá acadarse a partir da ampliación 

dos horizontes do quefacer cultural municipal que, en liñas xerais e tal e como se recolle no Plan 

Estratéxico do Sector Cultural de Barcelona (2001), sería de gran transcendencia xa que: 

* A cultura se configura coma un dos eixos básicos, un sector chave para xestionar 

os valores, a cohesión social e a calidade de vida das persoas, ao achegar cada vez máis 

valor engadido á economía local. 
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` A identidade cultural local posúe un papel cohesionador comunitario básico e a 

diversidade das identidades existentes ten que ser considerada coma unha riqueza 

fundamental, que constitúe o máximo expoñente da calidade cívica urbana. O mantemento 

de tales identidades locais, do carácter singular de cada municipio, non é incompatible co 

carácter metropolitano da acción cultural. 

' A acción de xerar valores simbólicos, novos contidos, innovación dende a 

conectividade municipale, de favorecer a creatividade da cidadanía e dos creadores etc., 

concede vizosidade social e espalla produción cultural. 

' Cómpre consolidar unha xestión urbana máis integral na que a cultura potencie a 

súa relación cos demais aspectos que tamén fan cidade, especialmente coa educación, o 

emprego, o turismo, o urbanísmo ou a universidade. 

` A existencia dun amplo abano de aspectos da vida cultural das nosas cidades que 

só toman verdadeiro sentido e eficaz magnitude dende unha dimensión de área 

metropolitana, pois teñen -as cidades- capacidade de crear e de difundir mensaxes para os 

seus visitantes, os arredores e mesmo cara a outras latitudes. 

Insistimos en estimar que os resultados da presente investigación poden contribuír a 

un mellor coñecemento do labor municipal e dunha planificación cultural máis significativa 

para a vida cotiá nas cidades galegas. Ao mesmo tempo, tratamos de facer unha chamada 

de atención cara a un ámbito que debería sufrir menos a labilidade e as inclemencias dos 

avatares municipais, sen constituír un simple complemento ornamental na acción de 

goberno, e ao reconverter a súa relevancia e, así, traducilo en políticas eficaces, recursos 

suficientes e intervencións con posibilidades de maiores cotas de éxito. 

Este chamamento realizámolo dende a crenza de que a Pedagoxía-Educación 

Social, cos seus ditados e as experiencias que se derivan destes, pode contribuír ao 

desenvolvemento das comunidades. Entendemos que poderiamos artellar tal xustificación, 

cando menos, dende dous postulados. Por unha banda, aquel que se deriva do propio 

concepto de Pedagoxía-Educación Social. Ao respecto da súa definición, somos 

conscientes da abundancia destas, froito da dificultade derivada de delimitar o seu obxecto 

de estudo e achar a súa identidade como disciplina científica no contexto das Ciencias da 

^ Concepto referido a importancia de crear soportes e favorecer sinerxias que faciliten a cooperación e a conexión con outras instancias e 
cidades (Borja e Castells, 2000: 32). 
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Educación e no marco xeral das Ciencias Saciais e Humanas (Caride, 2001), un asunto 

nada insisignificante, posto que "níngunha definición é inxenua, do mesmo xeito que 

ningunha práctica social é aséptica" (Núñez, 1999: 32). Doutra banda, ao significar a súa 

vinculación coa cultura como un ámbito máis do labor de acción socioeducativa que aparece 

manifestado nos seus obxectivos. Pensamos que ambos os argumentos non se exclúen 

entre si, senón que son perfectamente complementarios. Intentaremos amosar tal 

complementariedade, ante a consciente necesidade que, dende hai xa uns anos, autores e 

profesionais demandan para a Pedagoxía-Educación Social. 

Pola súa propia natureza e polos descritores habituais que a adxectivan, calquera 

aproximación conceptual á Pedagoxía-Educación Social dende a década dos oitenta ata a 

actualidade, supón, na súa exposición, referentes suficientemente válidos para servir de 

alicerce e como marco teórico de experiencias de carácter social, educativo e cultural. A 

Pedagoxía Social como ciencia e a Educación Social como o seu obxecto de estudo formal 

e abstracto (Caride, 2002), ocúpanse de todo aquilo relacionado co ser humano en canto 

ser social, coas súas condutas, actitudes, hábitos e valores socio-educativos. Tamén, por 

ter como obxecto os problemas socioculturais (Etxeberría, 1989; citado por Caballo, 2003), 

a acción de índole educativa pensada para suxeitos en situación desfavorecida... a 

Pedagoxía-Educación Social procura unha sociedade que eduque e unha educacíón que 

socialice e integre. É tarefa de seu, xa que logo, saír ao paso de necesidades non só 

pedagóxicas, senón, ante todo e sobre todo, sociais (Sáez, 2001). 

Deste xeito, termos e expresións tales como politica social, desenvolvemento 

comunitario, promoción e animación sociocultural, lecer e tempo libre, prevención de 

causas, formación e inserción laboral, igualdade de oportunidades educativas e 

culturais...están intimamente vinculadas á Pedagoxía-Educación Social (Claudio e Sánchez, 

2000) e obrígan a ensanchar e diversificar as súas áreas de acción-inten+ención, así como 

as tarefas dos seus axentes pedagóxicos no marco das novas Polítícas Sociais e Culturais 

(Caride, 2001). Desenvolver e promover a calidade de vida de todos os cidadáns, coa 

aplicación de estratexias dende a prevención ata a intervención directa, son obxectivos 

afíns. Sexa como for, semella claro que debe asumir un protagonismo indiscutible nos 

procesos da reflexión e acción transformadora que se precisa nas sociedades actuais. 

Adquirir as necesarias competencias intelectuais, sociais e culturais, posibilitar aos 

individuos a súa inserción nun medio concreto en constante evolución e ofrecerlles unha 

cívica formación consonte cun permanente proceso socializador... son obxectivos 

perfectamente asumibles pola Pedagoxía-Educación Social. 
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Neste contexto de acción, a cultura resulta, apostamos por isto, un marco e un 

medio avantaxado e eficaz para colaborar nese labor. Porque necesitamos, tal como afirma 

Úcar (2000a: 260), "novas ferramentas conceptuais para pensar -e, sobre todo, para actuar 

socioeducativamente-, cunhas identidades culturais que, xa agora, se están a construir en e 

a través de escenarios que son, ao mesmo tempo, reais, virtuais, locais e globais".. Así, 

dous dos ámbitos9 específicos de acción-intervención da Pedagoxía-Educación Social para 

a maioría dos autores (Petrus, 1997; Parcerisa, 1999) son a Animación Sociocultural e a 

Pedagoxía-Educación do Lecer, onde, en liñas xerais, se pretende procurar, estimular e 

favorecer a innovación cultural e a normalización do acceso á cultura da cidadanía. 

Consecuentemente, dende unha perspectiva social e cultural da Pedagoxía-

Educación Social, o profesional formado nesta ciencia e disciplina -como pedagogo ou 

educador social-, debe estar preparado (Pérez Serrano, 2003: 149) para: 

• desenvolver un sentido crítico que facilite os procesos de selección e elección de ofertas 

culturais; 

• elaborar propostas culturais propias de persoas e grupos, nunha clara aposta pola 

creatividade individual e colectiva; 

• analizar e priorizar as ofertas culturais, respecto á propia dimensión creadora, ás 

coordenadas do grupo de pertenza e aos referentes culturais do contorno; 

• estimular o coñecemento, a valoración e o aproveitamento racional do patrimonio 

cultural local; 

• promocionar o asociacionismo de base, en especial aquel de carácter sociocultural que 

interveña no tempo libre da poboación, dende unha concepción interxeracional e cara á 

estimulación dun lecer comunitario; 

• estar atentos á evolución das características e das necesidades do noso contexto 

sociocultural. 

° Nas Jomadas sobre la Formación de Educadores y Agentes Socioculturafes. que tiveron lugar en Barcelona en 1988. concluíuse que eran 
catro os campos de acción-intervención fundamentais da Pedagoxía-Educación Social: a) Animacíón Soáocultural e Pedagoxía do Ocio ou 
Lecer, b) Educación Especializada, cl Educación de Adultos. dj Animación Socioeconómíca e Formación Qcupacional Postenormente. 
outros autores como Caride 12003^. desdobraron e matizaron estes ámbitos. 
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Dende a nosa presente preocupación, é dicir, aludindo máis especificamente en 

clave de cidade e acción cultural, ás problemáticas sociais que a aquela se asocian 

ghetización dos tecidos urbanos, innaccesibilidade á oferta cultural, marxinación de certas 

zonas da cidade, falta de participación social, merma preocupante do espazo público etc.-, 

requiren dunha acción coordinada e integral de mellora das realidades urbanas. Falamos 

dunha política innovadora -valla a redundancia, xa que a política é innovación-, de natureza 

preventiva e de promoción social, que pase necesariamente por desenvolver proxectos, e 

que situe á acción cultural nun lugar central, transversal, que axude na tarefa de combater 

tales problemáticas. 

Para Claudio e Sánchez (2000: 150), tal política e as súas accións suporían, no seu 

artellamento, ter en conta aspectos como: a recuperación de presupostos educativos 

básicos -referímonos á integralidade, a procura do perfeccionamento, da comunicación etc.

, a educación na participación, a promoción de proxectos concretos e tanxibles a ollos da 

cidadanía e coa cidadanía e, por último, o establecemento das vías necesarias de apertura. 

comunicación e interrelación social. Para a implementación de tales postulados, a 

Pedagoxía-Educación Social, nutre de profesionais e prácticas tal política. 

Mais, fronte a unha visión aséptica do quefacer pedagóxico-social, esas prácticas 

deben pretender unha tarefa didáctico-social que as aproxime á ética e á política, pois esta, 

lémbranos o profesor Caride (Sáez, 2001: 273), "é punto de destino e de chegada da 

Educación Social". Un enfoque socio-crítico, de innegable complexidade no 

desenvolvemento mesmo de labores profesionais para o pedagogo ou educador social, no 

ámbito do municipio e das cidades é, nesta perspectiva, de todo necesario. A posible 

influencia dos postulados da actual Pedagoxía-Educación Social -un saber que se crea, se 

transmite e se aplica (Sáez, 2001: 276)- nas políticas educativas, sociais, culturais nas súas 

contextualizacións locais, son intervencións tan importantes -polo seu carácter 

transformador e alternativo- como as propias actividades e programas que pretenden 

desenvolver. 

E é que, dende unha perspectiva socio-histórica, a Pedagoxía-Educación Social 

mantén dende antigo unha estreita vinculación coa cultura (Caride e Meira, 2000: 32). Estes 

autores aclaran o dobre perfil desa cultura: como unha actitude en relación co acervo duha 

comunidade e como un modelo de pensar e de orientar o futuro cara a novas formas de 

civilización, convivencia e desenvolvemento. Falamos da cultura como creación dun destino 

persoal e colectivo, capacidade do individuo e do grupo de inventar o futuro (Entrena, 2000). 
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Na convencencia de ambas as perspectivas, a Pedagoxía-Educación Social e as Políticas 

Culturais convértense "en vías inexcusables para que a cultura volte á educación 

recuperando a súa vocación pedagóxico-social máis cotiá" (Caride e Meira, 2000: 22). 

Estes postulados teñen como consecuencia lóxica que a acción deseñada e a 

política cultural resultante, deban reivindicar decididamente a democracia cultural como vía 

máis razoable e xusta para combater a trivialización mediático-cultural imperante na 

sociedade actual ou, cando menos, sempre ameazante. Se imos máis ao concreto, 

consistiría en artellar propostas que leven ao desmonte dos mecanismos de dominación 

ideolóxica e cultural, loitar contra a crecente supeditación da cultura aos operadores 

culturais dominantes (Caride e Meira, 2000) e promover unha cultura cun marcado 

protagonismo da cidadanía. O importante será, xa que logo, posibilitar procesos activos de 

expresión cultural e prácticas polas que cada suxeito ou comunidade actualice e xere novos 

patróns culturais nas súas interrelacións persoais e co contorno. A cultura ten, asi, un 

sentido antropolóxico-pedagóxico, de práctica socioeducativa xeradora de coñecementos 

interdisciplinares e experiencias multiprofesionais, como fonte inspiradora de iniciativas 

socioeducativas, artísticas, económicas, cívicas e institucionais en diferentes contextos para 

procurar un futuro mellor. 

Ese conxunto estrutural de medidas conformarán a política cultural de impronta 

social, cunha finalidade eminentemente educativa. Son iniciativas para satisfacer as 

necesidades culturais da poboación que se achegan tanto dende a propia Pedagoxía-

Educación Social -que debe, insistimos, desempeñar un papel chave- como dende aquelas 

metodoloxías propias dalgún dos seus ámbitos, nomeadamente a Animación Sociocultural, 

o Desenvolvemento Comunitario ou a Pedagoxía do Lecer. Elas conformarán un complexo 

de actividades, programas, servizos e mesmo actitudes que motiven á participación cara ao 

desenvolvemento individual e social, en consenso, relacionalmente, cos diversos axentes 

que teñen incidencia nunha comunídade dada. 

Con base no que dixemos, dende os ámbitos da Pedagoxía-Educación Social, o 

artellamento dunha política cultural, poderíase basear nos seguintes obxectívos: 

- promover a liberdade de expresión, e artellar os mecanismos necesarios para 

un uso real e igualitario; 

- intervir para favorecer unha participación efectiva de todos; 
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- estimular a creatividade e diversidade cultural na cidadanía; 

- darlle á cultura un papel central con protagonismo como forza dinámica social; 

- conservar, estudar, difundir e utilizar racionalmente o patrimonio cultural 

endóxeno; 

- fomentar a aprendizaxe e a formación permanente, como segunda ou terceira 

oportunidade para moitos cidadáns. 

Somos conscientes, mesmo ata asumir que se trata dunha variable interveniente 

máis, da confrontación que xorde cando se conxuga a cultura como dereito e a política 

como práctica social, sazonado todo isto cos propósitos dunha Pedagoxía Social 

preocupada polas condicións culturais da vida social (Caride e Meira, 2000). Moi 

resumidamente, lembremos que os dous obxectivos predomínantes daquela serían, 

segundo numerosos autores (Quintana, 1984; Saez, 1997; Caride, 2002), socializar os 

individuos e intervir pedagoxicamente no remedio de certas necesidades humanas. Entre 

estas, xa que logo, está o participar na xestación da cuftura, como medio para colaborar na 

mellora da calidade de vida da poboación. Ese compromiso educativo interxeracional coas 

persoas e colectividades xustifica o labor social transversal, ao incidir sobre as causas que 

xeran desigualdade e exclusión -económica, decisoria, participativa...-, ao facilitar o feito de 

tomar conciencia do protagonismo necesario no desenvolvemento da comunidade, e ao 

posibilitar a adquisición de competencias ao respecto e coa intención de mudar esa 

realidade social no que teña de descompensada e inxusta (Petrus, 1997: 29). 

Para rematar este apartado primeiro, cómpre referírnonoss a un feito social, político 

e cultural que, de seguro, non pasa inadvertido ao cidadán e ao lector deste informe. Existe 

unha iniciativa en Galicia que consideramos ineludible referir nunha investigación como a 

presente, tanxencial á mesma, por ser a cultura o seu centro de interese e a cidade o seu 

contexto. Ademais, unha das urbes motivo da nosa investigación, Santiago de Compostela, 

acóllea. Trátase do ambicioso proxecto da Cidade da Cultura auspiciado polo goberno do 

Presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne a finais de 1999 -e que está previsto 

finalizar probablemente no 2008-, que xurdíu "da necesidade de aglutinar toda a Cultura 

galega nun novo complexo arquitectónico que compedie o pasado e arrequeza o presente", 

"de ser un reclamo para o turista" e"se o proxecto Guggenheim funcionou na capital do País 

Basco, por que non intentalo en Galicia" (www.cidadedacultura.es, 2002). 
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Cuns 700.000 m2 e cun orzamento de arredor de 135 millóns de euros que se ven 

modificando reiteradamente, este complexo xerenciado por unha Fundación creada ad hoc, para 

o propio Concelleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia, Xesús 

Pérez Varela, "é a resposta netamente galega á tendencia mundial de creación de áreas e 

centros integrados e agrupados dedicados á conservación, á produción, á exhibición e ao 

consumo cultural, dotados do máis avanzado nivel tecnolóxico para aproveitar as inmensas 

posibilidades da sociedade da información" (www.xunta.es/galicia2004: 1). Actualmente, está 

previsto que conte co "Bosque de Galicia", "Teatro da Música", "Museo da Historia", "Biblioteca e 

Hemeroteca", `Torres de John Hejduk", "Área de Novas Tecnoloxías", "Museo do Libro" e un 

edificio de servizos centrais. 

No monte Gaiás, un outeiro ao este do núcleo urbano santiagués, o arquitecto 

norteamericano Peter Eisenman, xuntou elementos significativos como a cultura, o turismo, a 

relixión e a peregrinación e deseñou un atrevido e xa premiado proxecto arquitectónico ben 

coñecido nos medios profesionais, mais non tanto no ámbito cultural, segundo o criterio de 

diversos axentes culturais galegos (Estévez, 2004b). O seu contido foi proposto por un grupo de 

cento cincuenta expertos, coordinados por altos responsables da Consellaría de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia, mais pouco transcende deste. Velaquí, 

quizais, a súa principal eiva ou os riscos do proxecto. A falta de información pública denota unha 

planificación pouco rigorosa da iniciativa e un secretismo á marxe da maioría dos axentes 

culturais e sociais do país que converten a Cidade da Cultura nunha peza illada do resto do 

tecido cultural erixida a capricho dos sucesivos avatares da política autonómica e das desputas 

locais10. Segundo imos coñecendo polos medios de comunicación os seus contidos e novos 

continentes -por exemplo, o último o Museo do Libro, inicialmente non previsto-, así como 0 

alcance económico da faraónica obra, suscitan novas dúbidas e reflexións en calquera persoa 

interesada na pertinencia social, cultural e económica de propostas para Galicia. 

Para Estévez (2004b: 16), xorde a cuestión da súa complementariedade coa propia 

cidade histórica, "non vaia a ser que esta quede como casa da relixión e parque temático 

cheo de hoteis con encanto e a cultura do presente e do futuro se traslade á nova montaña 

máxica", a modo de catedral galega do terceiro milenio. Ademais, cumpriría salientar que a 

hiperconcentración de recursos destinados a acción cultural autonómica en Santiago de 

Compostela, pode agudizar os desequilibrios socioterritoriais que xa de por si existen 

actualmente, sobre todo respecto das infraestruturas culturais e entre as provincias do 

corredor atlántico e as do interior galego. 

'^ As m^tiples ndicias e artigos de oqrión que apareceron na prensa gráfica galega, levan retledido parte deste det^ate converwenda e oportunidade. 
localizadón, cu^o, con6do e temporalizadón deste son alguns dos asuntos que periodicamerne xaden nos meáos de comunicación galegos. 
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Por outra banda, tamén é xusto salientar aquelas posíbilidades que se derivan dun 

proxecto coma o da Cidade da Cultura, en gran medida, moi semellante na súa concreción, 

magnitude e proxección á da Cidade das Artes e das Ciencias de Valencia. Ao longo deste 

estudo, incideremos en sinalar como a cultura actual está tinxida dunha gran dose de 

espectacularización, ligada a procesos de desenvolvemento económico local e ao turismo. 

Neste sentido, sen podermos dimensionar no presente o impacto e os potenciais 

desenvolvementos que se asocian a esta iniciativa, cabe pensar que o proxecto do que 

falamos se significará como un centro de referencia cara ao exterior da cultura galega e 

como un elemento de atractívo poida que mundial, cando menos, polo propio contedor. Así 

mesmo, tamén con certeza pode constituírse nun nodo que vertebre e dinamice o tecido 

cultural do país se o contido resultar o suficientemente de calidade como se precisa e se 

conta con creadores, axentes sociais, industriais culturais locais, institucións e fundacións 

con presenza en Galicia para determinar os seus designíos. 

Mais tamén acudimos a outros apartados do presente informe para, segundo estes, 

incidir nas responsabilidades que contrae o Goberno Autonómico para Ile dar a necesaria 

sustentabilidade á iniciativa, é dicir, para procurar equilibrar a reiterada tendencia dos 

responsables políticos das institucións públicas, sobre todo no que supón privilexiar a 

rendibilidade mediática a curto prazo das súas decisións culturais, en detrimento das 

verdadeiras necesidades -a máis longo prazo- dos mesmos sectores. Para minimizar tales 

riscos, cómpre prever case que milimetricamente a víabilidade do proxecto en termos de 

eficacia e eficiencia dos recursos económicos e humanos que se destinarán e implicar no 

artellamento da súa natureza e obxectivos unha consensuada representatividade das partes 

afectadas. Tamén nisto se precisa da oportuna planificación e avaliación estratéxica. 

2. As motivacións do investigador 

Nos albores do novo milenio que hai pouco comezamos, a dimensión cultural é un 

eíxo estratéxico básico para afrontar os desafíos contemporáneos das cidades. A máis 

recente reflexión sobre a materia, postula que a planificación da transformación da cidade 

hoxe debe ser eminentemente cultural, e é esta a que debe tinxir o resto de 

posicionamentos estratéxicos. A cultura debe liderar a terceira transformación" que íncida 

nos contidos, no coñecemento e nun desenvolvemento sustentable das cidades. 

^^ En España, a primeira. posiblemente. foi a transtomiación política -coa chegada dos concellos democráticos a cornezos da década dos 80, 
e a segunda foi a transformacíón da estrutura económíca •de cidades eminentemente industriais a cídades de servizos, xa na decada dos 
90 (Ptan Esfratéxico del Sector Cultural de 8arcelona. 2001). 
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Entendemos que isto reclama unha progresiva atención dende a óptica 

investigadora e universitaria, posto que define unha parcela de coñecemento e debate que, 

a teor da escasa literatura e dos insuficientes estudos realizados, aínda constitúe un reto 

para as Ciencias Sociais. É máis, xulgamos que, dende a nosa experiencia profesional 

anterior, e actualmente como docente universitario de materias que se vinculan a estes 

ámbitos12 e no marco das Ciencias da Educación, os enfoques cualitativos sobre as 

prácticas de acción cultural local son máis ben escasos no noso país. 

Aludiamos ao noso itinerario persoal e profesional, posto que tal traxectoria ten gran 

parte de culpa da natureza da presente investigación. Realmente, xorde por unhas vivencias 

que precisaban, despois dun debido repouso, ser reflexionadas. Durante dez anos, de xullo 

de 1991 a decembro de 2000, desenvolvemos os labores de técnico de Educación e Cultura 

do Concello de Malpica de Bergantiños, un pequeno municipio da provincia da Coruña, 

soleira norte da afamada Gosta da Morte. Aínda que as razóns que motivaron o noso 

acceso a ese labor profesional xa foron dabondo manifestadas noutro traballo (Pose, 

2000a), sen dúbida, aquelas inquedanzas e motivos de entón, son, en natureza, moi 

semellantes aos que nos inducen a desenvolver a presente investigación. 

Consideramos a cultura e a educación como a pedra angular do actuar dun 

municipio cara aos seus cidadáns. Atender e dar un servizo persoal á comunidade de 

calidade, require políticas ben fundamentadas. Consonte a elas, conlevan uns responsables 

políticos conscientes da súa importancia e que as ordenen desenvolver; precisan da 

correspondente planificación e a inescusable avaliación; esixen a cualificación necesaria por 

parte do persoal técnico que implemente estratexias, iniciativas e servizos; requiren, 

ademais, unha visión innovadora e en permanente revisión do deber ser da acción cultural e 

educativa dende as administracións locais. 

Tales requirimentos, con certeza, de doada expresión na escrita e na teoría 

científica, amosan unhas serias dificultades de aplicación práctica. Xa sexa polas 

características das institucións locais en cuestión -os concellos atenden unhas lóxicas 

politicas e temporais que as fan sensibles a variables que ata agora se tiñeron 

escasamente en conta no proceder que dita a ortodoxia académica-, xa pola aínda, 

quizais, insuficiente bagaxe experiencial existente en Galicia respecto dos quefaceres 

municipais en política cultural. 

'1 Materias da Diplomatura de Educación Social •Programas de Animación Sociocultural. Intervención Educativa na Infancia e Xuventude e 
Intervención Educativa na Terceíra Idade- e na Titulación propia de Graduado en Pedagoxía Teatral -Animacion Teatral-. 
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Por unha ou outra razón, mesmo por causas que aquí non mencionamos por se 

circunscribiren a un ámbito máis íntimo e persoal, o certo é que optamos por un tema -a 

acción cultural municipal- e un contexto -as principais cidades galegas-, por entender que a 

nosa experiencia profesional anterior, mesturada coa actual ocupación laboral e esa aludida 

carencia de estudos sobre as realidades das urbes galegas neste sentido, eran razóns de 

peso. Así mesmo, contar coa dirección dunha das persoas que máis investigaron e 

escribiron en Galicia sobre as administracións públicas e os servizos persoais á comunidade 

-educación, cultura, xuventude, medioambiente etc.-, como é o profesor José Antonio 

Caride Gómez, preparouou o camiño cara á opcián que eliximos e que aqui presentamos en 

forma de informe final. 

Logo, segundo como se foron desenvolvendo as distíntas fases deste estudo, 

comprobariamos que tanto as dificultades que xurdiron como as certezas que intuimos, non 

se afastaban das nosas previsións. En canto ás primeiras, as dificultades e os tropezos do 

investigador, amén dos inherentes ás súas limitacións, eran debido fundamentalmente á 

falta de hábito avaliador do quefacer municipal, tanto por parte dos propios políticos como 

polos responsables técnicos, así como pola escaseza de estudos neste sentido por parte de 

instancias investigadoras. Apenas se realizan labores avaliativos e moito menos se difunden 

os seus resultados por parte das administracións locais. A información dispoñible é moi 

escasa ou goza de pouca sistematización, o que facilitaría enormemente a acción de 

análise de tal labor local. Non existe, paralelamente, o costume de procurar co rigor e a 

presteza desexable na investigación académica, datos e toda aquela información necesaria 

(Bouzada, 2002). Retárdanse as respostas, alónganse os prazos de entrega, óbvianse 

directrices das características da información que se demanda, existe unha desconfianza 

cara ao que investiga que, a estas alturas de traxetoria democrática municipal, debería estar 

extinguida. Obviamente, falamos dende a xeneralidade dos casos que estudamos, mais 

noutras investigacións sobre as realidades municipais galegas, manifestáronse problemas 

no mesmo sentido (Candedo e outros, 2002). 

No referente ás certezas, sabiamos o desigual actuar en calidade e número das 

políticas culturais, en definitiva, das sete cidades do estudo. Como usuaria, como lector de 

xornais e de publicacións especializadas, dende o labor académico ou como humilde actor 

da cultura, coñeciamos as liñas xerais das realidades da acción cultural das urbes galegas 

aludidas. Profundizar en tal coñecemento, en xeral, veu corroborar as impresións iniciais do 

investigador. Aínda que debemos recoñecer que achegarse ao estudo da cidade como tal 

obxecto de estudo ten as súas dificultades pois é"un algo no que estamos inmersos" (Leira 
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e Méndez, 2002: 61). Tratamos de minimizar o risco de observar e pensar a cidade tirando 

da nosa experiencia persoal e formación inicial, de cursos e lecturas ex-profeso, dos 

atinados consellos do director e titor da investigación, o que, en conxunto, axudou a 

entender, a dimensionar axeitadamente e a realizar un esforzo proactivo para a súa mellora. 

E gozamos no cometido, outra das certezas de inicio. 

Tamén debemos confesar que, no fondo, latexa un profundo, case militante 

respecto e aprecio pola beleza en xeral, a cultura en singular, a docencia e a investigación 

en particular, e por Galicia en concreto. Eis o cerne motivador do porqué desta tese de 

doutoramento. 

3. Obxectivos 
Se atendemos aos aspectos expresados con relación á exposición do problema da 

tese e á delimitación espacial e temporal que fixemos para o traballo empírico, formulamos 

deseguido os obxectivos propostos. 

O obxectivo principal da presente investigación será o de coñecer a acción 

cultura/ que desenvolven as sete principais cidades galegas e propor prospectivamente as 

liñas xerais dun modelo de acción cultural -xestión e promoción da cultura urbana- máis 

axeitado á/uz dos referentes empíricos. teóricos e doutras experiencias susceptibles de 

adoptar. 

Das finalidades que se derivan do noso obxectivo principal, e en concordancia coa 

intención proactiva da tese, tamén é da nosa pretensión, en tanto que obxectivos 

complementarios ou específicos: 

a) realizar unha análise descritiva, avaliativa e contextual da acción cultural 

municipal que desenvolven nun abano temporal determinado as sete principais 

cidades galegas; 

b) delimitar o campo de acción política e cultural respecto doutras administracións 

públicas con presenza nese territorio, valorando as súas respectivas 

posibilidades e límites; 
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c) fundamentar teoricamente un modelo de política cultural baseado na tríada que 

conforman a anímacíón sociocultural, o lecer e os recursos patrimoniais 

endóxenos para a Galicia urbana; 

d) esbozar con alcance prospectivo os compoñentes dunha política cultural 

municipal, no que se articulen as iiñas de acción cara a un futuro desexable en 

realidades urbanas homalogables. 

4. Fundamentación teórica 

Podemos afirmar que existe o método13 máis axeitado para investigar? Segundo 

Dendaluce (1988} claramente non existe, todo vaí depender dos avances na investigación 

en curso, do contexto, das aproximacións por delimitar e por resolver sobre os problemas da 

área de coñecemento ou disciplina, é dicir, un corpo de coñecementos que profesa unha 

comunidade de persoas que comparten conceptos e métodos que amosaron a súa utilidade 

para o logro dos seus fins. Clara que antes debemos definir o que entendemos por método 

científico que, segundo este mesmo autor, "é o camiño para acadar os fins da Cienciá', un 

itinerario de "valor heurístico e con acción reflexiva, rigorosa, organizada e disciplinada" 

(Dendaluce, 1988: 19). 

Numerosos investigadores (Patton, 1978; Cook e Reichardt, 1986; Taylor e Bogdan, 

1986) sinalaron o nexo de unión entre o método de investigación e o paradigma ou 

concepción filosófica global, aínda que sexan dúas cousas diferentes e separadas, un 

paradigma que Patton (1978: 203) define coma "unha visión do mundo, unha perspectiva 

xeral, un xeito de debullar a complexidade do mundo real. Estes indícanlle aos profesionais 

o que é importante, lexítimo e razoable [...] son normativos e sinálanlle, así mesmo, o que 

ten que facer sen necesidade de longas consideracións existenciais ou epistemolóxicas". 

Con anterioridade, Kuhn (1975: 34), (citado por Cook e Reichardt, 1986: 60 e 

Sandin, 2003: 7) entendía por paradigma "un conxunto de suposicións interrelacionadas 

respecto ao mundo social que proporciona un marco filosófico para a investigación 

científica"'4. Esta definición que foi acusada de ambigua e vaga (Sandín, 2003: 27) significa 

un compromiso nin formulado nin difundido, un acordo tácito tomado por consenso entre 

unha comunidade de científicos que implica crenzas, valares, técnicas e solucións tipo de 

'^' Ouivy e Van Campenhoudt (t992) detinen o método como o disposit+vo específico de recollida ou de análise das informacións, destinado a 
testar hipóteses de investigación. 

^a Alvira e outros (1979: 34), definen paradígma como: "conxunio de crenzas e actitudes, visíón tlo mundo compartida por un grupo de 
científicos, que implica. específicamente, unha metodoloxía determinadá'. 
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problemas e que, nos últimos anos, viu como xurdiron unha gran variedade de "discursos 

científicos", que se sustenta nunha pluralidade de posicións epistemolóxicas e novas 

perspectivas de investigación que se engloban baixo ese termo. 

Existen dous paradigmas clásicost5, denominados xenericamente cualitativo ou 

interpretativo e cuantitativo ou racionalista. Cook e Reichardt (1986), Bericat (1998) 

presentan as características que sinalan as diferenzas entre ambos os paradigmas, mais 

aclaran que os dous son compatibles entre si, mesmo observan como beneficiosa a súa 

combinación segundo as necesidades da investigación. Así, explican que existen 

investigacións de natureza fenomenolóxica desenvolvidas en laboratorios con experimentos 

aleatorios e técnicas cuantitativas e tamén, ao contrario, investigacións positivistas que 

botaron man de procedementos cualitativos. Indican estes autores que os atributos dun 

paradigma non están "inherentemente ligados a un ou a outro método, senón que á hora de 

optar por un deles, carece de importancia o posicionamento paradigmático, o que non 

equivale a negar que certos métodos están, polo xeral, vinculados a paradigmas 

específicos. O principal é que os paradigmas non constitúan o determinante único da 

elección dos métodos" (Cook e Reichardt, 1988: 37). E conclúen que ao longo do proceso 

[investigador] debe existir un interese por recoller múltiples perspectivas e empregar 

métodos diversos. A capacidade de chegar a conclusións semellantes a través de diferentes 

fontes de datos reforza a validez das observacións realizadas. 

Para Pérez Serrano (1997: 374) a distinción entre o cuantitativo e o cualitativo "peca 

de inexacta e artificial e actualmente deféndese a complementariedade de ambas as 

metodoloxías, dependendo do tipo de investigación" e se así o estimar procedente o 

investigador. Esta, en Pedagoxía-Educación Social, debe ser flexible, indícanos a autora, 

vinculada á práctica, orientada ao cambio no actuar de institucións, reflexionando sobre a 

praxe e capaz de adaptarse ao dinamismo de cada realidade concreta. Sería un erro non 

compatibilizar ambos os métodos, pois a riqueza está promovida pola complementariedade. 

Parece que a pretensión dunha soa modalidade aparece como unha herdanza superada. 

Mesmo, no noso ámbito, avógase polo "paradigma para o cambio" (De Miguel, 1988), na 

procura dun pluralismo paradigmático. E conclúe, na liña de Dendaluce que "moitas das 

polémicas e debates entre cuantitativo e cualitativo foron estériles, estando xa superados" 

(Pérez Serrano, 1997: 376). Tal superación centrouse fundamentalmente a nivel da 

integración de métodos e na aludida complementariedade, defendida xa dende hai case 

dúas décadas por Cook e Reichardt (1986). 

'S Clasicos por que xa deveñen da tradición aris1otélica -co seu enfoque teleolóxico- e da galileana -co seu entoque causal e mecanicista-. 
segundo Sandín j2003:30). 
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Así, hoxe en día, por exemplo, baixo a denomínación xenérica de "paradigma crítico 

ou sociocríticó', fóronse agrupando unha serie de enfoques e metodoloxías de investigación 

que amplían as dúas perspectivas máis clásicas que citamos, ante a emerxencia de novas e 

moi amplas realidades que demandan, para o seu estudo, un achegamento multidisciplinar. 

Por isto, hai na comunidade educativa e social (Husen, 1988; La Torre e outros, 1996; 

Vallés, 1997; Pérez Serrano, 1997; Sandin, 2003), certo consenso ao respecto deste 

asunto, aínda que dende a debida prudencia (Bericat, 1998), unha cuestión que, como 

investigador, agradecemos. 

A presente investigación é de natureza descritiva-exploratoria, pois evita partir 

dunha formulación hipotética para sometela a súa verificación e opta, ao contrario, por tratar 

de indagar lendo e describindo a realidade cultural urbana e municipal a través das 

características da estrutura, dos servicios e dos programas'^ implementados nas 

concellarias de Cultura dos diferentes concellos que analizamos, e dá pautas xerais para a 

súa mellora dende un referente teórico determinado. 

Enmárcase, xa que logo, no modelo cualitativo fenomenolóxico, amplamente 

utilizado nas Ciencias Sociais e do que proceden a maioría dos métodos cualitativos 

(Fermoso, 1994), un modelo que posúe unha perspectiva antropolóxica, xera unha 

pedagoxía interpretativa e desenvolve unha función crítica. O aludido pasado profesional do 

autor da presente tese -dez anos con responsabilidades técnicas na acción cultural dun 

municipio e outros tantos como docente universitario en materias afíns- facilita unha bagaxe 

experiencial e teórica que, cremos, posibilita unha lectura e unha comprensión das variables 

que interveñen na acción cultural que xulgamos e que, obviamente, condiciona o deseño e o 

desenvolvemento da investigación. Quizais, consonte a esta circunstancia persoal, a tese 

ten unha maior ligazón coa realidade do que acostuma ser habitual, unha característica que, 

debido á sinalada escasa existencia de estudos empiricos sobre a acción cultural local e 

urbana, Ile concede -esperamos- un valor engadido a este informe. 

E é que, insistimos, percíbese a falta de máis estudos teóricos e empíricos referidos 

específicamente ás cidades e á cultura. A nosa consulta de materiais, estudos e bases de 

datos así como a presenza en cursos de formación e o coñecemento de experiencias no 

resto do Estado, foron uns referentes de gran valor. O acceso aos datos da actividade que 

se desenvolve nas diversas municipalidades que estudamos resultou complicado, ás veces, 

mesmo "unha odisea" como Ile ocorren a outros investigadores en circunstancias 

'^ Habitualmente enténdese por programa todo "plan, proxecto ou servizo mediante o cal se deseña, organiza e pon en práctica un conxunto 
de accións dirixidas a consecución dunhas metas" (De Miguel. 2000 294). 
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semellantes (López de Aguileta, 2000: 19). Neste sentido, é obxectivo tamén da presente 

tese, ser un punto de partida para investigacións posteriores que faciliten lecturas máis 

concretas e matizadas do ámbito de estudo que nos ocupa, cada vez máis precisado de 

abrir e consolidar liñas de investigación, seguindo o trazado doutros estudos como os 

realizados no contexto galego por Iglesias (1998), Caballo (2001) ou, máis recentemente, 

Candedo e outros (2002) e Caride e outros (2002). 

5. Estrutura do informe 
No que se refire á estrutura do informe de investigación débese indicar que consta 

dunha Introdución Xeral, ademais de sete capítulos, distribuídos en dúas partes, 

Conclusións e Prospectiva e Bibliografía, así como un apartado final de Anexos. 

En primeiro lugar, destinada a plasmar o referencial teórico-metodolóxico, 

abordamos no apartado denominado Introdución Xeral, aqueles aspectos da tese que se 

referin ao sentido desta, as motivacións do investigador, os seus obxectivos, a 

fundamentación teórica e a estrutura do propio informe. 

Damos comezo á primeira parte co primeiro dos capítulos, relativo á Cultura e as 

Políticas Culturais como práctica social: discursos e realidades. Partindo do 

acoutamento do concepto de cultura, pasamos a ver o sentido, a evolución e os principais 

modelos de políticas culturais. Acto seguido, amósanse as concepcións educativas, sociais 

e culturais da Animación Sociocultural, facendo fincapé no rol da denominada sociocultura 

(Marcé, 1996; Vieites, 2001 b) na acción cultural local. 

O Capítulo segundo, A Cultura como práctica educativa na cidade trata de 

analizar as implicacións que se derivan do movemento das Cidades Educadoras no labor 

cultural municipal, e deténse nas sinerxias necesariamente existentes entre a política 

cultural e a política educativa. 

O seguinte dos capítulos, o terceiro, A Cidade como Realidade Local achégase ás 

novas significatividades do local e do global nun mundo globalizado. O papel que van 

desempeñar as cidades e a súa importancia estratéxica emerxente será outro dos seus 

apartados. Profundizamos, por último, no coñecemento das características definitorias da 

Galicia urbana actual. 
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O cuarto capítulo, A Cultura nas cidades: o sentido diferencial da cultura 

urbana, aborda o sentido diferencial que ten a cultura urbana respecto doutros contextos 

sociais e xeográficos. Trátase de salientar os trazos significativos da cultura urbana, coas 

influencias dunha cultura nunha sociedade en rede e as súas implicacións nas demandas e 

nos consumos culturais da cidadanía, fundamentalmente no ámbito público. 

O quinto dos capítulos, e para rematar co referente teórico e a primeira parte do 

informe, denomínase Administración Local e Acción Cultural, parte da normativa legal 

dos municipios respecto da cultura, e fai un especial fincapé na Lei de modernización dos 

gobernos locais ou tamén denominada lei das Grandes Cidades. Ante novas demandas, 

cómpre urdir novas respostas e veremos algúns instrumentos e documentos oficiais, como a 

Axenda 21 da Cultura que se aprobou en Barcelona. As novas ferramentas de planificación 

e prospectiva da cultura na cidade como son os "Plans de Acción Cultural" ou os "Plans 

Estratéxicos" analízanse aquí para saber dos seus obxectivos e das súas posibilidades, así 

como a estrutura básica de tales iniciativas de planeamento. 

A segunda parte do informe, ou referencial empírico-práctico, estruturase en tres 

capítulos ben diferenciados, un prímeiro de Aspectos metodolóxicos, a investigación que 

desenvolvemos e outro de Conclusións e Prospectiva, e pecha este informe a conseguinte 

Bibliogratía que manexamos e o apartado de Anexos. 

Un capítulo sexto, dedicado a plasmar os Aspectos metodolóxicos que se refiren 

a esta segunda parte do informe, explica o sentido e as características dos instrumentos de 

recollida de información, así como os contextos das realidades de estudo. 

No capítulo sétimo, A Galicia urbana: características dunha realidade 

sociocultural diferenciada, recóllese a información que obtivemos por parte das 

concellerías que estudamos e é analizada coa intencionalidade de ofrecer unha panorámica 

xeral, os aspectos ou as realidades relativas aos recursos dispoñibles, así como 

aquelesoutros elementos singulares de cada unha das cidades que estudamos, posto que 

"na medida en que sexamos quen de profundizar no estudo do contexto teremos máis 

posibilidades para a súa mellor comprensión" (Pérez Serrano, 2000: 363). Contexto, 

sensibilidades e actuacións -persoal, equipamentos, difusión, problemáticas específicas, 

procesos avaliativos implementados etc.- que trataremos de enmarcar nalgunha das 

modalidades de política cultural imperantes nestes principios de século na administración 

local. A utilización dunha serie de tópicos ou de variables comúns para todas as cidades 

que investigamos, permitirá, no seu contraste coa Programación Cultural que se 
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desenvolveu na temporalidade que analizamos e os programas electorais dos partidos 

políticos con responsabilidades nesas áreas municipais dos que dispoñamos, realizar a 

debida valoración dos seus actuares. 

A pluralidade informativa que se deriva das díversas técnicas de recollida de 

información e da exploración interpretativa dos datos, reflíctese nas liñas argumentais do 

noso discurso que, á hora de as expoñermos a modo de Conclusións e Prospectiva no 

correspondente apartado do informe, agardamos que sirvan para abrir novas perspectivas 

no coñecemento, na reflexión e na acción dunha cultura orientada cara ao futuro, que 

responda así aos obxectivos que se expoñen na tese. Desexamos que as conclusións teñan 

a suficiente cientificidade debido, fundamentalmente, á utilización de diversas estratexias 

(Pérez Serrano, 2000: 376-379): presenza do investigador no campo, o intercambio de 

opinións con outros investigadores, a ponderación da evidencia, a coherencia estrutural ou 

a triangulación de fontes e datos. É a nosa intención acadar un coñecemento que poida 

utilizarse para a acción, sobre todo, nas propias realidades que se analizan, propósito de 

toda investigación en Pedagoxía - Educación Social. 

O noso informe continúa cun apartado de Bibliografía, onde se relacionan todas as 

referencias de textos e documentos que utilizamos para a elaboración da tese, moitos deles 

obtidos a través de Internet. A maior parte das publicacións que revisamos versan sobre a 

cidade e as súas realidades, a Animación Sociocultural, Políticas Culturais, Acción Local e 

Prospectiva, complementadas con textos sobre Lexislación, Declaracións, compilacións 

enciclopédicas, outras investigacións, xornais e materiais publicados polas respectivas 

concellarías de cultura obxectos do noso estudo -programacións, memorias, folletos 

divulgativos, páxinas web, revistas etc.-. 

Complementa o informe o apartado de Anexos, en que recollemos documentación 

relativa a: protocolo de entrevistas ao concelleiro ou concelleira de cultura de cada cidade, 

transcricións literais destas, carta de solicitude de entrevista acompañadas doutras do 

director da tese e do departamento ao que pertence o doctorando, e cartas en que se 

solicita o programa electoral en cultura ou máis información complementaria. 
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CAPÍTULO 1: A CULTURA E AS POLÍTICAS
 

CULTURAIS COMO PRÁCTICA SOCIAL: DISCURSOS
 

E REALIDADES
 

"Porque a cidade non é só espazo -urbs-senón que tamén 
se inclúen nela o conxunto de persoas que viven en 

comunidade - civitas-" 
(Jordi Borja, 1999) 

"O porvir das nosas cidades 
ten moito que ver coa pedagox^á" 

(Xerardo Estévez, 2001) 

1.1. A cultura como concepto 

Definir a cultura nunha investigación sobre acción cultural pública semella unha 

cuestión fundamental. Se coincidimos con Úcar (2000a: 260) en que a cultura é un 

concepto e non unha realidade e, como tal, a miúdo ideoloxicamente instrumentalizada 

por diferentes axentes e instancias, calquera reflexión arredor daquela e dos complexos 

ámbitos nos que se escenifica a súa xestión debera de partir, xa que logo, dunha 

atinada definición dela. Dende o moi citado intento por definila do antropólogo E. B. 

Taylor ( 1871)", no último cuarto do século XIX, as reflexións e as análises foron 

aumentando exponencialmente, e converteron a cultura, como concepto antropolóxico, 

nunha matriz que posibilita a comprensión de calquera realización humana (Úcar, 

2000b: 85). De todos os xeitos, cómpre matizar que nos movemos nun ámbito de 

reflexión e de acción política sobre a cultura constantemente renovado. 

^"A cultura é aquel todo cornplexo que indúe o conecemento, as crenzas, a arte, a moral, o dereito, os costumes e calquera oulros habitos e 
capaádades adquiridas polo home en canto membro da soáedade"; Taylor (18711 átado por Arirw (1997: 27). 
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Ao tratarse dun termo amplo, complexo, polivalente e dinámico (Lucchini, 2002), 

abordable dende multitude de perspectivas, do que se poden recompilar innumerables 

definicións doutros tantos autores e autoras por ser unha cuestión moi debatida (Vaquer, 

1998), a tarefa resulta un tanto complicada, ata o punto de que "mesmo poderíamos ceder á 

tentación do seu abandond' (Ariño, 1997: 13). 

Con certeza, non existe un consenso á hora de definir o termo cultura entre 

diferentes áreas do saber -Pedagoxía, Antropoloxía, Socioloxía, Filosofía, Etnoloxía, 

Psicoloxía etc.- (Paramio, 2001), e son incontables as definicións e as maneiras de entender 

a cultura na nosa sociedade (Etxeberría, 1993). A súa polisemia (Úcar, 2000a; Tremblay, 

2001) non é casual, posto que, como dereito obxectivo dos individuos e das sociedades que 

conforman, se significa tanto como unha esixencia perante os poderes públicos emanada da 

propia Constitución española (1978), como unha resposta individual e colectiva ás 

cambiantes concepcións que emerxen con distintas épocas, ideoloxías e sociedades. 

Diferentes modos de concibir o sentido da vida, nadas de diversas cosmovisións, xustifican 

a existencia doutras tantas normas e valores morais. Esta dobre visión da realidade da 

cultura -como dereito de lesa cidadanía e como factor subxectivo de desenvolvemento 

persoal e grupal-, constitúe un elemento de indubidable atractivo, mais tamén, como 

dicimos, de inequívoca complexidade. 

Asi, Úcar (2000a: 261 e ss.) afirma que o confusionismo e a ambig Ŭ idade actual 

arredor da conceptualización da cultura, débese a centralidade que foi adquirindo nas 

políticas públicas, parello á calidade de vida e á economía. Sucintamente, para este autor 

tal confusión conceptual provén: 

a) Da consecuencia da democratización cultural e das prácticas asociadas: unha 

formulación que non muda o contido da cultura, que segue cinguida ao mundo da 

arte e do artístico, senón a perspectiva social. Isto, para o autor, supón a 

desacralización da cultura, unha ampliación dos axentes culturais, unha maior 

mercatilización inherente aos procesos culturais e o fomento da cultura como un 

ben de consumo masivo. 

b) Da antropoloxización do concepto e a súa praxe, o que obriga a unha distinción 

entre cultura artística e cultura antropolóxica; tamén a que existen evidentes 

diferenzas de acceso e de práctica cultural entre países desenvolvidos e o 

resto; ou a que se manexa unha distinción entre o social e o cultural 

teoricamente factible, mais no momento de definir os seus contidos de ambos, 

aparecen as dificultades-. 
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c) Das concepcións ideolóxicas da cultura e das prácticas asociadas: a 

coexistencia, a permeabilidade e o intercambio de e entre diferentes culturas; a 

tendencia á constitución dunha cultura cada vez máis mundial, única e 

homoxénea como consecuencia da globalización económica; certo 

panculturalrsmo ou a irrupción da cibercultura como infinito campo de probas 

para a experimentación cultural. 

Confusións á mance, é evidente que a omnicomprensiva e integradora definición de 

Taylor, non nos resulta cientificamente operativa de cara a un estudo arredor das políticas 

culturais urbanas nos albores do século XXI. Aínda que sexa un termo que entraña unha grande 

controversia -neste sentido, resulta significativa a existencia de numerosas diverxencias que se 

observan respecto do sentido que Ile atribúen as industrias culturais, as diferentes 

administracións públicas e a sociedade en xeral (Cuadrado, 2002)-, resulta imprescindible 

delimitalo pola nosa parte, cando menos dende a óptica particular do noso estudo. 

Declinamos acudir ás diversas acepcións que aparecen no dicionario da Real 

Academia Española, inseridas nunha pluralidade que non axuda a solucionar a confusión 

que vímos formulando. Reducir tal ambigiáidade semántica, botando man da etimoloxía do 

termo -do latín colo, cultivar e por extensión metafórica, cultivo do espírito-, semella, por 

outra banda, manido e máis propio de traballos de corte fundamentalmente divulgativo. 

Para a gran maioría de manuais e de autores contemporáneos, falar do concepto de 

cultura significa referenciar un conxunto de estílos, de habilidades e esquemas utilizados 

polas persoas para organizaren as súas prácticas, tanto individuais como colectivas. 

Predomina unha definición antropolóxica da cultura, entendida como un resultado das 

relacións sociais existentes nun determinado territorio, que comparte a súa vixencia coa 

globalización dos valores, das normas e dos costumes, é dicir, coa cultura non vinculada á 

identidade cultural. Concepto e rol da cultura veñen a ser un constructo sobre o que se van 

sumando diferentes concepcións (Delgado, 1993). 

Acreditamos máis na cultura como actividade procesual que como produto -que 

tamén-, que posúe un valor expresivo ou comunicativo fundamental (Bourdieu, 1990), que 

non se circunscribe só ao ámbito intelectual nin as denominadas Belas Artes.. Aquela está 

moi ligada ao desenvolvemento social das persoas e das comunidades en termos de 

relacións e transmisión de valores ( Guillet, 1996). De aí que apreciemos o sentido 

diferencial e cívico, xa como efectos, desta. Consideramos que participar nunha cultura é 
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ser quen de afirmar os dereitos da persoa; é construír a súa identidade individual e grupal 

dende a creatividade como actividade expresiva, na liña dunha visión relacional do feito 

cultural e da súa materialización nas políticas locais. 

Recapitulando, e coincidindo con diversos autores, entendemos por cultura un 

conxunto de accións e de producións de natureza simbólica, desenvolvidas nos ámbitos 

intelectual, artístico, social e recreativo das persoas, e concibidas fundamentalmente cun 

carácter creativo. 

Desta definición, cun afán intencíonalmente operativo, derívanse unha serie de sectores 

que abranguen case que toda a acción cultural local, dende o abano das políticas socioculturais 

á xestión cultural que defendemos nesta tese. Coincidimos con numerosos investigadores do 

ámbito dos estudos culturais, estos sectores serían: o patrimonio cultural; a cultura artística 

incluída a artesanía-; o conxunto de actividades vinculadas ás industrias culturais; e, por último, 

as actividades pertencentes á sociocultura -lecer comunitario, promoción cultural de base, 

fomento do tecido asociativo, da creatividade e da participación etc. 

1.2 Políticas culturais locais: concepto, evolución e principais modelos 

A recolocación sociolóxica e política do papel da cultura, un produto sobre todo, 

cando menos en España, da instauración do municipalismo democrático e, en xeral, da 

revolución informacional, e a paseniña, pero decidida consideración daquela como un 

dereito social básico, é unha conquista relativamente recente. Esta ten a súa plasmación no 

Dereito Internacional, nos textos constitucionais máis modernos e nas distíntas lexislacións 

nacionais e autonómicas que tratan de desenvolver os principios dunha acción cultural 

pública, moi especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Un maíor protagonismo 

social que derivou nun desenvolvemento normativo con máis vontade que ciencia (Fogué, 

2000), que oscila entre a falta de marcos específicos e a xustaposición competencial entre 

diversos níveis da Administración Territorial. De feito, dificilmente poderíamos falar, strictu 

senso, de políticas culturais anteriores ao século XX facendo as salvidades xeográficas e 

cronolóxicas pertinentes (lóidem). 

Se o acceso á cultura se asume como un dereito cidadán, esta resituación provoca 

que semelle procedente que pase a ser unha obriga da Administración. Non obstante, o labor 

derivado desta cobertura legal, dependeu -e segue a depender- en gran medida, non tanto de 

tales acubillos lexislativos, senón das vontades políticas, do desenvolvemento económico, do 
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nivel educativo e cultural da cidadanía, das liberdades conquistadas, dos antecedentes 

históricos, das realidades territoriais etc. (Martinell, 1999), o que, acotío, ten provocado 

accións de gran discrecionalidade. De feito, para Thorsby (2001a), o concepto de política 

cultural explícita como programa gubernamental específico para un territorio, tivo un lugar 

pouco ou nada destacado na maioría dos países ata hai ben pouco. Para este autor, unha das 

razóns deste desinterese da política pública contemporánea pola acción cultural tivo que ver 

co dominio do paradigma económico nas devanditas políticas. Mais tal vontade de vincular á 

cultura con factores fundamentalmente de desenvolvemento económico, consubstancial á 

sociedade actual, non pode anular a súa imprescindible dimensión social e educativa. 

Ao avanzarmos nas nosas consideracións, evitamos formular a pregunta de se a 

intervención do Estado no ámbito cultural -a policy- é lexítima, beneficiosa e 

subsidiariamente instrumental; se debe ser en solitario ou unha acción compartida pola 

pluralidade de instancias e de axentes sociais para xerar un maior nivel de concorrencia; se 

se debe centrar na difusión ou, pola contra, incidir maiormente con estratexias socioculturais 

etc. Estes debates, en converxencia con outros autores (Rubio,1998), xulgándos superados 

e si pensamos que a acción estatal en cultura -nos seus diferentes niveis da Administración 

Pública, mais especialmente pola Administración Local, pola súa proximidade á cidadania-, 

está lexitimada pola propia relevancia do sector, pola carga simbólica que a sociedade Ile 

concedeu a aquela (Bonet, 1996), tendo tanta razón de ser como a que promove calquera 

das demais políticas. Non obstante, entendemos, por unha banda, que tal intervención en si 

mesma non é nin boa nin mala -os exemplos aí están, ao longo do tempo e ao amplo da 

nosa xeografía-, senón que dependerá tanto da realidade concreta a que se aplique como 

do tipo de intervención de que se trate; ao respecto, coincidimos con Marcé (1999) cando 

conclúe que as políticas sempre van por detrás da fenomenoloxía concreta do campo en 

que se implementan, pois acontece que a cultura é moi dinámica, sendo o cambio rápido, 

mentres que as políticas acostuman a ser moi ríxidas. E, por outra parte, non se pode 

aspirar a determinar e tutelar totalmente a cultura da cidadanía, aínda que si se poida e si 

se deba influír nela, entre outras razóns, porque toda pretensión de monopolio público ou 

excesivo dirixismo produce como resultado o empobrecemento do que se intenta lexislar ou 

fomentar (Mercer, 1997; Campillo, 1998). 

Inicialmente, e sendo concisos, a política cultural local non deixa de ser máis que a 

asignación duns determinados recursos cara a procura duns determinados obxectivos. Un 

conxunto de intervencións públicas e privadas orientadas á satisfacción das necesidades 

culturais -e cada vez máis, tamén lúdicas- da cidadanía dunha comunidade. Mais non é un 
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inventario de accións sen máis: impónse un fío condutor, unha articulación, unha sistematización 

e unha xerarquización racional e planificada de medidas, que non poden ser accións convulsas 

(Teixeira, 2000; Miller e Yudice, 2004). Mesmo para Marcé (1999: 22) "debe situarse fóra da 

concreción cotiá da cultura [...J e constituírse nunha mirada sobre a sociedade", ou para Vidal-

Beneyto (2004: 20), cando apunta que "non ten que entrar nin en contidos culturais nin en 

decisións concretas e, para ser eficaz, debe funcionar no marco dun paradigma". 

Anticipándonos a maiores concrecións, entendemos que toda política cultural institucianal si 

debe supor a definición de obxectivos e estratexias, a posta en marcha de estruturas de apoio á 

acción, a disposíción de recursos humanos e económicos e a existencia dun sistema de 

informacíón e de avaliación dos seus resultados. Sen minusvalorarmos as outras variables, 

talvez sexa o aspecto avaliativo o elemento máis feble e o que provoca máis quebras nas 

políticas culturais. 

Segundo o criterio de Rubio (1998) e Marcé (1999: 23), a falta de indicadores, "o 

non dispor de sistemas indexados de cuantificación", impide valorar axeitada e fiablemente 

o éxito ou fracaso de tales políticas. As tendencias actuais ao respecto deste asunto son, se 

apelarmos a unha nova sensibilidade no campo da investigación aplicada, as de combinar 

unha complexidade de indicadores de consumo e de hábitos culturais da poboación con 

outros ítems vinculados ao desenvolvemento económico e socioeducativo local, que eviten 

a fraxilidade e a labilidade das políticas culturais cara a consecución dun maior rigor e 

dunha xustificación das accións deseñadas e aplicadas a partir delas (Martinell, 1999). Se 

unha política cultural local pretende ser, tal e como avisaba Mennell (1978: 31) "algo máis 

que unha visión quimérica do futuro, deberá estar enraizada no presente, e posuír un bo 

coñecemento das posibilidades culturais e recreativas ofrecidas á cidadanía, así como o uso 

que aquela fai delas". 

Mais é preciso interrogarse acerca dos factores que inflúen e conforman as políticas 

culturais locais, e facer visible a súa natureza e o alcance na toma de decisións e as 

actuacións que delas se derívan. En xeral, son a formulación do concepto de cultura 

(Mercer, 1997), os valores imperantes nunha comunidade, así como os individuos, as 

entidades e as institucións elixidas democraticamente e encargados de materializalos 

nunhas propostas de acción para acadar determinados fins de vida ou modelo de sociedade 

(Guillet, 1996; Vieites, 2001 b). Asi, estes principios ou ideas-forza, actúan como alicerces 

sustentadores de diversas visións e, xa que logo, de distintas políticas culturais. Valores 

tales como a identidade, a liberdade de expresión e acción, a igualdade de acceso, a 

participación e a calidade de vida son exemplos que teñen os seus correspondentes 

principios para pautar as accións deles derivados: a asignacíón de recursos e 
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infraestruturas, a habilitación de servizos e profesionais, o estudo, a conservación e difusión 

do patrimonio cultural, o fomento da creatividade, a cooperación e diversidade cultural, o 

desenvolvemento local etc. 

Non obstante, tal e como sinalan Caride e Meira (2000), somos conscientes de 

que a confluencia dos poderes públicos e da iniciativa cultural non é doada. Como sinala 

Mennell (1978), non porque unha cidade non teña unha política cultural consciente, hai 

que pensar que non desenvolve accións de grande alcance para a súa vida cultural. E 

explica, "tales decisións poden ser reaccións puntuais aos acontecementos e non 

inspirarse en principios definidos, mais son decisións" (Opus cit, 1978: 79). Definir 

actualmente unha política cultural non se reduce a asignar recursos e delimitar distintas 

parcelas culturais, senón que en cada unha delas entrecrúzanse, mestúranse e 

involúcranse diferentes axentes. Creadores, diversas administracións, públicos, industrias 

culturais, fundacións..., conforman unha rede de intereses e poderes difícil, sen dúbida, de 

artellar nunha mesma dirección: o progreso e o desenvolvemento cultural local. 

Afondaremos noutro capítulo da tese nalgunhas destas dificultades, mais a causa-matriz 

destas posiblemente deveña de certa incompatibilidade entre a rixidez no proceder 

burocrático das administracións -a miúdo, independentemente da ideoloxía das políticas 

que se articulan- e"o talante emancipador, reactivo e creativo que aniña en moitas das 

manifestacións culturais" (Opus cit, 2000: 25). Isto, xunto a profusión de léxicos e contidos 

que vinculan a cultura á política, dan como resultado diversos modelos de politicas 

culturais coexistentes, ás veces, sobre un mesmo territorio e implementadas dende os 

distintos escenarios institucionais. 

Ao longo de case tres décadas de democracia municipal en España, a evolución 

das políticas culturais locais loxicamente foi variando, posto que os distintos modelos 

teóricos foron quedando desbordados pola realidade. A meirande parte dos autores 

consultados (Fernández Prado, 1991; Caride, 1993; Caride e Meira, 2000; López de 

Aguileta, 2000; Vieites, 2001 b) falan da existencia de catro modelos básicos no deseño de 

políticas culturais, adscritos case a uns determinados abanos temporais, cos seus 

respectivos condicionamentos de carácter socioeconómico e político e que non constitúen 

unha secuencia ríxida e pechada, senón que persisten, entrecrúzanse e conviven, a miúdo, 

paralelamente. Declinando profundizar en cada un deles por considerarmos que están 

profusamente tratados na múltiple literatura especializada, seguidamente presentamos os 

seus rasgos máis característicos: 
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a) As políticas culturais carismáticas ou de mecenado cultural, privado e 

público -para os autores citados, estes últimos teñen as súas orixes na 

Ilustración e consolídanse coa Revolución Francesa e a constitución 

dos modernos Estados-nación-, quizais o antecedente das políticas 

culturais propiamente ditas. Moi vinculada ao poder eclesiástico, á 

aristocracia e demais institucións con poder económico (Vieites, 2001 b), 

cunha clara predilección pola "alta cultura ou de elites" e que se 

caracteriza por unha concepción patricionalista da cultura, unha tutela 

aos creadores artísticos máis obvios, cuestión que implica 

obrigatoriamente unha elección (Mennell, 1978). Hoxe en día, 

determinadas campañas turísticas ou o labor de certas entidades 

bancarias a prol da cultura serían os exemplos máis típicos deste 

modelo que precisa, dende a óptica das políticas públicas, doutra lóxica 

e do complemento doutras fórmulas. 

b) A democratización cultural, ou o modelo centrado na oferta e 

desenvolvido principalmente en Europa despois da Segunda Guerra 

Mundial no marco do Estado do Benestar co obxectivo de estender a 

cultura das elites a toda a poboación a través dun amplo proxecto de 

difusión cultural, a creación e a promoción de infraestruturas e 

equipamentos culturais e os respectivos circuítos de distribución. 

Manexa un concepto restrinxido de cultura, esquecendo todo o que non 

sexa alta cultura e, para López de Aguileta (2000), pecou de certo 

paternalismo dirixista, ao ver á cidadanía como simple receptora de 

produtos artísticos. En España, un claro exemplo significárono as 

Misións Pedagóxicas da II República (Hernández Díaz, 1997). 

c) O modelo de democracia cultural, fundamentalmente a partir dos anos 

setenta e oitenta do pasado século, e paso posterior ao anteriormente 

nomeado. Admitindo unha pluralidade de subculturas igualmente válidas 

que a oficial, pretendía prívilexiar a actividade artístíca da cidadanía en 

xeral fronte as potencialidades duns poucos elixidos, a calidade do 

aproveitamento ante a xeneralización do consumo, as politicas das 

demandas cidadás como eixos do quefacer público. Un enfoque que 

tamén incorre en erros a partir dos seus propios postulados como o de 

sobrevalorar a creatividade cidadá e restarlle importancia aos creadores 
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profesionais (López de Aguileta, 2000). Para Vieites (2001 b), a 

consecución deste modelo foi imposible, unha utopía, debido a que 

implicaba ter cuberto unha serie de etapas previas de dinamización 

cultural que, en moitos casos do ámbito local, nunca tiveron iugar. Se 

para Mennell (1978), a democratización cultural e a democracia cultural 

como modelos de política cultural son profundamente ambiguos, para 

Trilla (1997) constitúen dúas vertentes complementarias para integrar 

nas políticas culturais locais. De aí que este autor utilice a expresión 

desenvolvemento cultural como fórmula que supera a devandita e 

inexistente antinomia dos dous paradigmas anteriormente citados. 

d) O modelo extracultural, economicista, de oferta ou xestión cultural, sobre 

todo dende a última década do século XX e quizais o aínda máis 

imperante hoxe en día no ámbito local (Rodríguez, 2001), avoga pola 

espectacularización da vida cultural, e oriéntase á programación de 

grandes eventos con clara capacidade mediática. Para Vieites (2001 b), 

un modelo que utiliza a politica cultural como elemento de lexitimación 

polítíca, debido á auréola positiva da cultura e de quen a promove. Fronte 

ás propostas anteriores que incidían na dimensión social e cultural do 

desenvolvemento das comunidades, este novo modelo fai gran fincapé na 

vertente económica das artes e da cultura, e valora aspectos de custo e 

de rendibilidade económica e política e doutros tales como: a creación de 

empregos arredor do sector cultural e do lecer, o turismo cultural, a imaxe 

exterior das cidades baseadas na súa oferta cultural, a rexeneración 

urbana, a competitividade entre cidades etc. 

Algunhas das últimas publicacións divulgadas pola UNESCO (1997; 1998; 1999) 

defenden novas lecturas da realidade cultural (Calvo, 2002) que perfilan un novo modelo, 

denominado de desenvolvemento integral. Unha proposta de síntese que acubilla o valor 

persoal, social, comunitario e económico da cultura, e achega unha visión multidimensional 

desta. A cultura vese, en definitiva, como un factor de arrequecemento persoal, de cohesión 

social, de identidade colectiva, de rexeneración urbana, de proxección exterior, de 

desenvolvemento económico e, en xeral, de mellora da calidade de vida dese territorio. 

Posiblemente, estamos falando dunha evolución e dunha conxunción ecléctica dos modelos 

anteriores, posto que toda política cultural local nunca pode ser estática, "sendo inevitable o 

innovar continuamente para respostar aos acontecementos" (Mennell, 1978: 155). 
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Remataremos o presente apartado, resumindo as tendencias xerais nas políticas 

culturais locais -políticas da complexidade (Martinell, 2001c)-, para o que retomaremos as 

conclusións da Conferencia lnternacional sobre Políticas Culturais de Estocolmo (1998) e 

outros estudos máis recentes18, autores como Urrutia e Areilza (2000) ou Corijn (2001). Xa 

que logo, estas principais tendencias son: 

a) Dotar a política cultural dunha importancia estratéxica para o 

desenvolvemento local integral e sustentable e promover as industrias 

culturais e a conservación do patrimonio cultural endóxeno, dende 

unha especial atención á contemporaneidade cultural. 

b) Subordinación das políticas sociais e culturais ás económicas, mais 

aquelas van gañando en centralidade, utilizando para iso instrumentos 

específicos de planeamento, de organización e de xestión, reclamando 

así un novo marco intelectual. 

c) Suscitar cambios no papel da Administración en materia cultural, 

tratando de que sexa menos burocratizada e máis proclive á expansión 

da esfera de acción política local cara á participación e implicación da 

cidadanía e dos axentes-actores socioculturais do chamado Terceiro 

Sector, dende a perspectiva da xestión relacional da cu/tura e cara a 

unha democratización dos procesos de decisión e de xestión, tamén 

dende unha visión de traballo en rede intermunicipal. 

d) Optar por unha política cultural para unha cidade ou municipio, fronte 

ás políticas culturais supramunicipais desterritorializadas. 

e) Prestar especial atención á pluralidade cultural, ao potenciala como un 

elemento arrequecedor da diversidade cultural local e un ínstrumento 

de loita contra a exclusión social. 

f) Xerar unha maior interdependencia e converxencia entre as políticas 

culturais e as políticas educativas, ao deseñar programas formulados 

en termos socioculturais e cunha clara vontade pedagóxica, para 

estender os obxectivos e os contidos das dinámicas culturais á 

xeneralidade da cidadanía. 

^a Referímonos ao estudo denomínado "Cultural policy versus civil sociaty conternporany Europe" desenvolvido en Gran Bretaña. Fínlandia. 
os Países Baixos. Alemaña, Polonia e Hungria no anos 1999 e 2000. 
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Recapitulando, parece que as políticas culturais contemporáneas se moven nun 

diálogo complexo entre a preservación dos seus obxectivos orixinarios -nomeadamente, o 

acceso á cultura, a conservación e a difusión do patrimonio, a apoio á creación- e as novas 

correntes que as empurran a ter un carácter fundamentalmente instrumental e ao servizo do 

desenvolvemento económico. Ambas as tendencias, e os múltiples híbridos que xeran, 

poñen de manifesto que aínda hoxe non dispoñen dun corpus o suficientemente sólido que 

Iles permita afrontar os malestares da cultura (Ramoneda, 2000) que o mundo globalizado 

está a provocar en termos de mercantilización da experiencia cultural, de trivialización dos 

contidos, de hedonismo... e, ao fío, incorporar as novas demandas da sociedade. 

Así mesmo, dado que a elaboración e a implementación dunha política cultural 

comporta a interacción dunha gran pluralidade de actores nun proceso complexo -onde 

tamén se dá a actividade intencional e a inercia-, cabe agardar que os resultados finais 

sexan mesmo dispares dos inicialmente previstos, "o cal non debe estrañar" (Campillo, 

1998: 157). Como ben sinalou o recentemente desaparecido Eduard Delgado (2001), a 

heteroxeneidade e a creatividade das cidades, provoca procesos interesantes, mais tamén 

resulta difícil de artellar. Cómpre ser conscientes, xa que logo, do sentido da cultura, das 

intencionalidades argalladas publicamente no seu nome, dos motivos e dos intereses dos 

demais axentes nos mesmos territorios e cara os mesmos públicos e das diversas 

limitacións das accións e programas articulados e implementados para, nun proceso 

permanentemente activo, reconducir tal intervención. 

Dubidamos en voz alta xa que, en definitiva, intuímos que dende sempre e quizais 

máis as preponderantes actualmente, as políticas culturais locais carecen da debida fortaleza 

para abordaren os múltiples desafíos de hoxe en día e semellan incapaces para captaren, 

aproveitaren e optimizaren socialmente as oportunidades que os novos contextos urbanos 

están a xerar. A investigación, a avaliación e a reflexión dende as diversas ciencias, mesmo a 

dose necesaria de humildade e de esperanza para superar épocas de incertidume, poden 

axudar no fornecemento de tales políticas e na mellora dos seus resultados. 

1.3 A alternativa da Animación Sociocultural 

A carencia de unívocacidade do termo Animación Sociocultural -en diante, ASC-, a 

súa convencionalmente asumida polisemia (Monera, 1985; Petrus, 1989; Úcar, 1992; Viché, 

1999; Calvo, 2002), a versatilidade (Trilla, 1993a) e mesmo a confusión conceptual 

(Hernández Díaz Petrus, 1989,1997), conduciron a un bo número de investigadores e de 

51 



Capítulo 1 

profesionais da animación a entendela e enfocala de múltiples maneiras ao longo do tempo 

(Calvo, 2002). Lonxe quedan xa aquelas iniciais experiencias bebedoras da educación 

popular, xerme do devir posterior desta práctica social e cultural, primeiro en Francia, 

posteriormente en España, como foron a Institución Libre de Enseñanza (1876) e o seu 

labor de extensión cultural, os Movementos de Colonias e Centros de Vacacións e as 

Universidades Populares -finais do século XIX-, as Misíóns Pedagóxicas da II República 

Española (1931), os ateneos, os movementos obreiros, e as casas do pobo -primeiros 

decenios do século XX- ou os teleclubes franquistas -décadas dos 50 e 60-, por citarmos 

algúns dos antecedentes máis aceptados (Úcar, 1992; Hernández Díaz, 1997). 

En España, será nos primeiros anos de andadura democrática na Administración 

Local cando xorde con pulo a ASC como unha metodoloxía moderna e eficaz para potenciar o 

crecemento cualitativo dun territorio a partir dun proxecto máis ou menos global para esa 

comunidade. Úcar (1992) mesmo cualifica os anos oitenta como os da madureza desta, 

tamén adxectivada, ao seu entender, como unha tecnoloxía social. O retroceso e a 

atomización da sociedade civil que comezou a manifestarse claramente nesas mesmas datas 

(Subirats, 1999a), provocou un posterior período de desarticulación do asociacionismo de 

base e, paralelamente, que fora o poder local un dos máximos impulsores de iniciativas, de 

estudos e de experiencias na acción sociocultural19, substituíndo a iniciativa do voluntariado, 

especialmente no marco dos fenómenos expresivos comunitarios (López de Aguileta, 2000). 

Para Delgado (1985: 195), esta actitude das administracións locais era implementada 

conscientemente, sobre todo e entre outros motivos, para "lexitimar o seu populismó'. A 

sensación de participación cidadá e de harmonía comunitaria que se derivaba, por exemplo, 

das manifestacións festivas, da ocupación lúdica da rúa, dos obradoiros creativos, parecía 

indicar saúde democrática e identidade local. 

Así mesmo, e tamén apuntada por Delgado (1985), algúns municipios -os máis

optaron pola ASC coa crenza de que, ante a imposibilidade técnica e económica de poderen 

ofertar programacións culturais de calidade, recrearse nos recursos da cultura popular 

folclore, artesanías, festas, fomento do asociacionismo etc.- resultaría moito máis 

económico e asequible cos medios técnicos e materiais cos que contaban. Outros concellos 

-os menos-, inclináronse polo labor sociocultural convencidos de que o uso destas 

metodoloxías sería o máis axeitado para tratar de cubrir a distancia entre os valores 

culturais convencionalmente recoñecidos e a realidade da vivencia cultural do país. 

^^ Proba desta vizosidade de caracter sociocultural nos muniápios atopámola en VV.AA j 1982): La accion sociocultural en los municipios. 
Popular. Madrid. 
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Pensamos que outra posible razón quizais deveña, igualmente, da xeneralización 

do dereito á cultura como un dos dereitos fundamentais, que convertese aquela en tarefa de 

certa obrigatoriedade -máis ética que legal-, das administracións e dos seus quefaceres 

para cos seus administrados. Se ben é certo que ningunha lei desenvolvía polo miúdo tal 

dereito, ata o extremo de normativizar procedementos, cotas, prazos ou recursos que se 

debían destinar para esa ansiada pretensión de favorecer o acceso á cultura da cidadanía. 

Nin sequera a lei de bases reguladora do réxime local (7/1985 do 2 de abril), en que se 

concretan as competencias e as atribucións dos municipios en materia cultural, explicita 

obrigas legais neste sentido, agás na consabida -coa posibilidade de non ser cumprida 

totalmente, como permiten os artigos 26.2 e 27.1- referencia a disporen de biblioteca pública 

aqueles concellos de máis de cinco mil habitantes (art.26.1). Isto é así no único caso en que 

expresamente un servizo cultural se establece como obrigatorio na nosa lexislación 

(Fernández Prado, 1991; Candedo e outros, 2002). 

Voltándomos ao discurso inicial, as frecuentes referencias á polisemia da ASC e a 

aplicación dos seus preceptos e das súas estratexias nas comunidades, verien avaladas 

pola opinión de numerosos autores (Ander-Egg, 1981; Úcar, 1992; Trilla, 1997; Calvo, 

2002). A evolución cronolóxica da ASC revela como os seus sinais de identidade se foron 

acomodando, con imprecisións e mesmo con contradicións, a unha gama de tendencias e 

concepcións, ás veces, pouco esixentes coa lóxica social que a inspirou. Dende o 

pananimacionismo do que falan Ander-Egg (1989) ou Caride (1997a), referido á tendencia a 

pensar que practicamente todo labor de acción-intervención sociocultural é ASC, ata a non 

menos manida polémica derivada do uso doutros termos afíns ou "abstraccións que 

enmascaran diferenzas fundamentais de criterio" (Caride, 1997b: 42) -educación 

permanente, xestión cultural, democratización e democracia cultural, desenvolvemento 

comunitario, participación social etc.-, o caso é que na actualidade se fale acotío de 

enxeñaría cu/tural. Esta refírese á proposta técnica da xestión cultural ou, en palabras de 

Hérnández (1989: 35) "á utilización racional dun conxunto de dispositivos ao noso alcance 

coa finalidade de plasmar proxectos culturai Ŭ '. 

Esta vizosidade terminolóxica dá conta de diferentes discursos paradigmáticos 

(Caride, 1997a) dunha disciplina, dun conxunto de metodoloxías e de prácticas de acción 

social, dun oficio e, por suposto, dunha problemática inherente a el, de difícil 

conceptualización posto que a praxe precedeu a reflexión académica (Sarramona, 1998). 

Xa sabemos, recollendo unha reflexión de Caride (1997b), que as lecturas plurais da teoría 
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comezan nos vocabularios e prolónganse nos conceptos, nas estratexias, nas prácticas etc., 

mais a ASC só terá identidade de seu dende a congruencia da reflexión teórica e a súa 

práctica, resolvendo as súas ambig Ŭ idades e optando. 

Segundo Úcar (1992: 24), parece que os intereses da animación, a inicios da 

década dos noventa, ían dirixidos cara á procura dun conxunto de metodoloxías eficaces de 

traballo, no deseño de estratexias de intervención, a avaliación de accións e de políticas 

culturaís. Porén, na práctica, aquela era máis un programa de actividades e unha oferta de 

equipamentos en que participar que unha metodoloxía que facilitase procesos para se 

integrar en grupos que activasen unha comunidade. Mágoa que, efectivamente, isto último 

fose asi en demasiadas ocasións (Puig, 1988), talvez polas inquedanzas suscitadas arredor 

dos seus límites teórico-prácticos e a pretensión de ser congruentes co seu carácter 

reivindicatívo. 

Pola contra, pensamos que a ASC debe ser fundamentalmente "un método de 

intervención territorial que, dende a cultura, facilite ás persoas con arelas e necesidades non 

satisfeitas a posibilídade de se reuniren en grupos para inicíar un proceso conxunto [...], 

interrelacionados en redes de cooperación" (Puig, 1988: 23). De ser así, a animación viría 

ofrecendo elementos para estruturar un tecido sociocultural con iniciativa e solidario, 

procurando solucións acordes coa pluralidade dos cidadáns. As súas estratexias de acción, 

pensando agora en chave de cidade, contribúenn a"un proxecto común de urbe, un estilo 

propio que atopa na discusión aberta, o debate entre tendencias, o saber escoitar e 

entender, a toma de decisións pactadas e suxeitas a control e á avaliación de resultados [...] 

un sistema óptimo para edificar a cidade da diferenzá' (lbid.: 25). 

As pretensións da ASC, a modo de credenciais que a facultan como metodoloxía de 

acción-intervención para o desenvolvemento global dun territorío, como alternativa posible, 

viable e de aplicación paralela a outras técnicas e xeitos de desenvolver un labor de acción 

cultural na e para a cidade, podemos enumeralas de seguido, se examinamos para iso as 

reflexións de varios autores (Puig, 1988; Ander-Egg, 1989; Úcar, 1992; Caride, 1993; Calvo, 

2002), de modo que a ASC: 

- Inclúe unha intención comunicadora, un intanxible que emerxe coa vontade de se 

materializar en proxectos. 
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- Propón unhas metodoloxías baseadas na implicación dende a pluralidade de 

intereses e de problemáticas da cidade e dos cidadáns. 

- Desenvolve unha acción reflexiva, matizada polos seus implicados, que a sopesan e 

a priorizan no seu actuar. 

- Ten como meta favorecer unha participación real e implicadora da poboación nos 

deseños e nas decisións, nas execucións e na avaliación dos proxectos 

desenvolvidos. 

- Promove o suscitar unha conciencia social crítica. 

- Facilita a xestión do conflito social. 

- Activa programas e servizos plurais como instrumento, non como fin. 

- Avala valores de solidariedade, de tolerancia e de respecto para unha cidadanía 

implicada co seu contorno, dende unha ética da participación. 

- Intenta que novas formas de organización social ocupen o lugar de seu na actual 

sociedade, optando por todo o que signifique veciñanza e procura dunha 

sociabilidade en vías de desaparición, especialmente nas cidades. 

- Traballa para suscitar unha convivencia inclusiva, solidaria. 

- Propón a estruturación dos movementos sociais dinámicos nas súas diferentes 

modalidades: fundacións, asocíacións, entidades e institucións, mesmo grupos 

informais emprendedores. 

- Pretende unha cultura viva, nomeadamente, comprometida, arriscada, pluralista, 

comunitaria e aberta. 

Unha ambiciosa listaxe de grandes obxectivos que, na súa concreción en 

programas, iniciativas, servizos e actividades dende as políticas culturais e educativas dos 

municipios, a ASC adquire pleno sentido (Caride e Meira, 2000) e ve multiplicadas as súas 

metas, mais tamén os seus desafíos e inconvenientes. A desexable e frutífera converxencia 
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entre a teoría e a práctica da ASC atópase acotío con dificultades para se dar, non sempre 

inherentes ás metodoloxías propias, senón como produta das variables do marco onde se 

desenvolve, maiormente (Pose, 2000a). Así mesmo, o transcorrer do tempo, coas súas 

modas e a mudanza de valores, a emerxencia de novas necesidades da poboación e a 

aparición doutros profesionais das Ciencias Sociais, trouxo consigo interesantes 

posibilidades de acción social e cultural, mais tamén, tensións. 

O sector cultural, fundamentalmente, configurado por un conxunto de elementos 

de moi variada natureza, onde atopamos dende aspectos estritamente educativos e 

condutuais ata determinados hábitos de consumo, pasando por un amplo abano de 

posibilidades creativas e institucionais, resulta complexo de intervír sobre el. A labilidade e 

a función ornamental de moitas políticas culturais locaís, a carencia de equipamentos 

especializados e outras inclemencias profesionais do sector, acrecentan as dificultades 

inherentes ao labor cultural. Tales circunstancias incidiron e inciden inescusablemente, no 

caso dos concellos, á hora de observar como se foron transformando as maneiras de 

promocionar a cultura no seu seo. Polo xeral, actúase preponderantemente conforme 

unha lóxica mediática e da técnica que Iles é propia aos xestores da cultura, como 

resposta ás demandas da cidadanía, e moito máis, cun afastamento das lóxicas 

ideolóxica e política. A ASC non foi allea a estas circunstancias e sufríu os avatares 

destas tendencias maioritarias, derivando, sobre todo, en certo desuso dos seus principios 

e metodoloxías ou na transxiversación da súa filosofia (Ander-Egg, 1989). 

As e os responsables técnicos das áreas de cultura, de educación e dos demais 

servizos persoais á comunidade, influenciados sen dúbida polo novo estatuto da cultura na 

xestión sociopolítica da cídade no mundo contemporáneo, e posiblemente confundidos polo 

dispar e, nalgúns casos, feble contido da súa formación inicial, quizais se deixaron levar por un 

exceso xestionista do seu quefacer laboral. Tras a sobrevaloración inicial da ASC e a posterior 

comprobación das súas limitacións, os técnicos culturais optaron maioritariamente por 

desmarcarse e abrazar o paradigma da xestión cultural (López de Aguileta, 2000). Os dirixentes 

políticos desas mesmas áreas e servizos, probablemente por causas análogas, son tamén 

responsables do sucedido nas políticas culturais implementadas e nas que botamos en falta 

unha maior presenza de estratexias e programas de base fundamentalmente sociocultural. 

Porque priman os resultados a curto prazo, priorizando as rendibilidades 

económicas e de asistencia fronte ás de carácter social e de participación efectiva, 

cáese xeralmente no risco de valorar que soamente aqueles aspectos da cultura 
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estimados polo mercado sexan os relevantes; a isto engádese a prevalencia dos 

contratos-programa con técnicos ou empresas de servizo en vez das políticas 

socioculturais para implementar nun medio e longo prazo, nuns factores, xunto con 

outros seguramente máis relacionados coa deontoloxía da profesión do animador 

(Marcé, 1999), que foron provocando -sobre todo ao remate da década dos oitenta-, a 

devandita crise de botar man da ASC como metodoloxía complementaria de 

intervención, cando menos, se se toma como contraste o que sería recomendable 

(Lopez de Aguileta, 2000; Hernández, 2001; Candedo e outros, 2002). 

As persoas que auspiciaban un declive da ASC equivocáronse, avisaba Caride 

(1993). Entendemos, talvez agora máis que nunca, a necesaria recuperación e a 

complementariedade da ASC con outras metodoloxías da acción-intervención social, tanto 

en canto operan no mesmo marco, cos mesmos destinatarios e co parello fin último de 

mellorar a calidade de vida das persoas e, en definitiva, a de toda a comunidade. 

Probablemente sen tan utópicas metas transformadoras da realidade e favorecedoras da 

conciencia crítica (Froufe e Sánchez, 1990), a ASC conta hoxe en día con razóns e espazo 

de acción de abondo como para ser tida máis presente. Mágoa de que aínda se percibe, 

nos quefaceres culturais locais, certo desencontro entre a animación e a xestión cultural 

(Candedo e outros, 2002), cando aquela podería actuar de antídoto equilibrador dunha 

acción cultural excesivamente dominada por esta (Caride, 1993). 

A vixencia na praxe dunha ASC matizada e actualizada, alenta un certo optimismo 

ante a sociedade do liberalismo e o pragmatismo que estamos a vivir (Viché, 1999). 

Algunhas políticas culturais de ton conservador, que "non consideraron á ASC coma unha 

forma de acción cultural prioritaria" e que, "en todo caso, se a admitiron, foi para amortecer 

contradicións ou manter o sistema de valores tradicionais" (Ander-Egg, 1989: 140), son a 

mostra dun uso da ASC como metodoloxía domesticadora, moi afastada do seu innato perfil 

social transformador. Non avogamos por unha aplicación tal. 

Coa evolución democrática e unha nova orientación das administracións locais, 

estas asumiron políticas culturais máis modernas ou progresistas e interíorizaron mellor os 

preceptos da ASC coa pretensión de rachar a fenda cultural produto das desigualdades 

sociais (Opus crt, 1989). Transmítense e difúndense os bens culturais, nun labor mediador 

entre creadores e poboación, materializando na práctica os designios da democratización 

cultural como punto de partida cara á democracia cultural. Accións, porén, sempre cara á 

comunidade, ás veces con ela e case nunca co protagonismo dela, e que precisan de 
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maiores cotas de desenvolvemento para acadar os obxectivos dunha intervención 

socíocultural. Para Ander-Egg, esta quizais atope máis natural acomodo nas políticas 

culturais de corte transformador que utilízaron a ASC como instrumento para desatar 

procesos de dinamización, cos que se estimulara a creación individual, ofrecendo a cada 

suxeito a posibilidade de ampliar o seu protagonismo no seu propio desenvolvemento e o da 

súa comunidade. 

Para irmos concluíndo, coincidimos con Monera (1985) e con López de Aguileta 

(2000) en que a animación difusa, a non institucionalizada, existiu dende vello, posto que 

nas comunidades houbo sempre homes e mulleres con certa responsabilidade sobre os 

demais e así a exercían. O porqué do desuso, do mal uso ou simplemente do 

esquecemento -intencionado ou non- da presenza da ASC nas políticas culturais 

institucionais, seguramente existe unha culpabilidade repartida entre os teóricos e os 

responsables de aplicala; entre a deficiente matización dos seus preceptos teleolóxicos ou a 

falta da necesaria paciencia en recoller os froitos da súa semente na praxe; entre a súa 

inequívoca carga ideolóxica e o afán do politicamente correcto dos nosos tempos, pouco 

dado a experimentacións e ao risco. Á marxe, por último, de debates arredor do magma de 

denominacións e dos conceptos próximos que non corresponde dirimir aquí, posto que Tril Ŭ a 

(1997: 137) prefire falar de dinamización sociocultural antes que de ASC, pois "parece que 

en animar se parte de cero, mentres que en dinamizar se trata de acelerar algo que xa 

existe ou que é incipiente", o certo é que defendemos, mesmo con vehemencia, que a 

sociocultura reclama estar presente na acción cultural local. 

Na sociedade actual, e dende a concepción que vimos defendendo, a ASC 

preséntasenos como un conxunto de prácticas sociais e culturais que precisan ser inseridas 

nunha política cultural global favorecedora do seu desenvolvemento, para poder deste xeito, 

cumprir funcións con relación aos cidadáns, aos animadores, aos grupos sociais e á 

dinámica social (Ouintana, 1993: 24). Tal e como defende Caballo (2001), con este enfoque, 

a ASC aspira a vincular opcións éticas, políticas, organizativas, económicas, técnicas etc. 

Neste sentido, xa que logo, trata de ser congruente cos proxectos integrais de 

desenvolvemento sociocultural, ao territorializar as súas iniciativas, e adquirir sentido como 

unha práctica e metodoloxía vixente. Unha vixencia que é preciso contemplar dende a 

complementariedade, insistimos, coa citada xestión cultural toda vez que ambas, en 

palabras de Puig (1988: 85) "deben ofrecer, nas nosas cidades e nas nosas vilas, 

estratexias para potenciar o que máis necesitamos para unha verdadeira modernidade 

territorial: a aparicíón de novas relacións sociais". 
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1,3,1 Concepcións educativa, social e cultural da Animación Sociocultural 

Pretendemos neste apartado abordar a animación dende os seus principais adxectivos, 

é dicir, daqueles sinais que acostuman con frecuencia a acompañar este substantivo e, xa que 

logo, definen en gran medida o seu labor. Ao incidir en distintos e múltiples ámbitos da vida dos 

individuos e dos grupos, debido fundamentalmente ao seu carácter interxeracional e 

interdisciplinar, atópanse certas diferencias segundo se poña a énfase nunha adxectivación ou 

noutra (Froufe e Sánchez, 1990). 

Sen sermos exhaustivos, xa que se trata dunha cuestión reiteradamente abordada 

por diversos autores na literatura especializada (Caride, 1985; Quintana, 1986; Trilla, 1997; 

Froufe e Sánchez, 1990; Sarramona, 1998; Viché, 1999; Catvo, 2002), quixeramos 

centrarnos en tres concepcións da ASC, a teor da súa práctica e da súa formulación teórica. 

A nosa intención é tanto acoutar un labor como significar a súa necesaria interdependencia: 

a dimensión ou concepción educativa, a social e a cultural da ASC. 

1.3.1.1 A concepción educativa 

En canto á primeira das concepcións citadas, a educativa, quizais haberia que 

comezar a nosa exposición lembrando os interrogantes que se facía ao respecto o profesor 

Jaume Trilla (1993: 107): "calquera programa de ASC é necesariamente educativo? É a 

animación un método educativo aplicable en distintos ámbitos? Estas cuestións son 

resolvidas polo discurso actual da ASC ao remarcar a función educativa e o carácter 

pedagóxico desta práctica (Calvo, 2002), mais isto non sempre foi tan obvio. Houbo que 

agardar que a educación deixase de ser entendida a partir de parámetros estritamente 

escolares. O mesmo Trilla (1988; 1993) ocúpase de argumentar as respostas ás diversas 

reticencias xurdidas sobre este debate, admitindo que ás veces, son simplemente faladas e 

sen protagonistas explícitos (Opus cit, 1993). Múltiples razóns conceptuais, estratéxicas, 

ideolóxicas etc., tales como o deberse a unha visión reducionista do concepto de educación, 

o non ser relevante a súa adscrición administrativa nas institucións que poden implementar 

accións de natureza sociocultural, ou simplemente por non discutir o carácter reprodutor ou 

transformador da sociedade por parte da escola, son solventadas por Trilla con axilidade e 

mesmo vehemencia. 

Damos xa por superada, por inexacta, por reduccionista e mesmo por enconsertada, a 

división do fenómeno educativo en tres grandes tipoloxías -Formal, Non Formal e Informal 

(Sáez, 2001)-. A Pedagoxía 5ocial, ciencia afín, fonte matriz da ASC, ten razón de estar 
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presente con metodoloxías e profesionais, tranversalmente, na escola. Por isto, coincidimos co 

autor citado e outros, en ser preferible pasar páxina ao respecto e proceder a subliñar en 

positivo aquilo que define a ASC coa pretensión de facilitar a súa aplicación en calquera 

contexto susceptible de ser educativo, posto que tales argumentos a modo de dúbidas -mesmo 

en canto ao carácter educativo da ASC-, carecen de sentido na actualidade. 

En consecuencia, digamos inicialmente que o carácter educativo da ASC parece ser o 

seu denominador común xa que acostuma ter como obxectivos de seu o xerar efectos tales 

como a mudanza de actitudes, a asimilación de valores, desenvolver a creatividade ou a 

incorporación de hábitos de aprendizaxe, fins eminentemente educativos, nuns obxectivos que 

Caride (1985), e posteriormente Calvo (2002), enumeran máis estensamente en metas tales 

como: a educación para a liberación, baseado nas ideas de Paulo Freire (1970); para a 

participación e a democracia cultural; para a innovación e a transformación social; para a 

identidade cultural; para a creatividade colectiva ou para o desenvolvemento autónomo e 

integrado. Tamén aqueloutros obxectivos xerais que, cara á súa consecución, implican medios 

educativos -mellora da calidade de vida dunha colectividade, por exemplo-. Dito isto, tampouco, 

tal e como avisa Trilla (1993a), debemos pensar que a ASC é soamente unha práctica 

educativa, posto que non hai ámbito, institución ou proceso que o sexa exclusivamente. 

De aí que, ao longo do tempo, os retos e as problemáticas a que se enfrontou a ASC 

esixiron, con frecuencia, o concurso de solucións educativas e formativas que tiveron lugar fóra 

da escola, en tanto que ámbito convencionalmente definido como formal. Mais, como lembra 

Úcar (1992), esa ruptura co estritamente escolar foi atenuandose e mesmo producindo unha 

empatía en obxectivos e métodos que derivou nun intercambio de actividades e de experiencias. 

Hoxe en día, mantense con cíclica insistencia un debate social e político sobre as 

potencialidades dos centros educativos como equipamentos públicos de proximidade 

infrautilizados, e que poden servir de espazos de animación sociocultural e de educación do ocio 

cara á comunidade onde os seus membros crean programas e elaboran alternativas coas que 

afrontaren as súas necesidades e peculiaridades. 

A denominada educación extraescolar (Vázquez, 1998), permite un enfoque 

sectorial da realidade poto que a educación entra a formar parte das accións integradas 

para a resolución de problemas sociais. É aí onde a ASC, coas debidas precaucións e 

matizacións, -posto que, cada vez máis, proxecta as súas actuacións cara a outros sectores 

do universo educativo-, ten un posible e, sobre todo, desexable acubillo. Así mesmo, 

segundo matiza Trilla (1997), a miúdo, as caracteristicas de iniciativas educativas 

cualificadas como non formais e as de carácter sociocultural, coinciden no uso de 
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metodoloxías activas e participativas; nos escasos ou nulos requirimentos académicos e 

administrativos previos; en que ambas manexan contidos moi contextualizados; na pouca 

uniformidade en canto a espazos e tempos..., o que dá conta da ASC como unha 

metodoloxía de intervención que é quen de diluir as fronteiras entre os diferentes sectores 

educativos e contribuir, así, á complementariedade de experiencias, de posibilidades e de 

obxectivos educacionais. 

Esta concepción ou este ámbito da ASC vén avalado pola súa orixe e pola asunción 

dos postulados da Pedagoxía Socíal, da Educación Permanente e dos da animación 

propiamente dita (C2uintana, 1984; Caride, 1985; Viché, 1999). Tamén a asunción dos 

preceptos da Educación Popular, orixinaria da Educación de Adultos, "ata o punto que pode 

confundirse con ssta" (Quintana, 1985: 11) ou das universidades populares (Calvo, 2002). 

Na práctica, está intimamente vinculada á Educación no tempo libre e á Pedagoxía do Ocio, 

termos que designan unha educación integral que ten lugar no tempo libre das persoas e 

persegue obxectivos directamente vinculados ao lecer, froito dos cales xurdiron 

movementos educativos que traballan sobre todo coa infancia e coa mocidade, as colonias 

e centros de vacacións ou os Movementos de Renovación Pedagóxica, mais non só. 

Son modalidades de acción educativa que fan posible unha pedagoxía, en xeral, 

vivencial, comunitaria, crítica, creadora e integradora coa intención de vertebrar as 

necesidades fundamentalmente educacionais ocasionadas por certos fenómenos sociais 

(Collado e Álvarez. 1985). Malia o dito, respecto deste punto quixéramos apuntar que algún 

autor (Ventosa, 1997), sinala, dende unha perspectiva comparada, algunhas diferenzas 

entre a educación popular e a ASC, sobre todo entre as súas prácticas en Sudamérica e 

nos países occidentais, que non abordaremos por superar os obxectivos deste traballo. 

Os programas ao abeiro da concepción máis educativa da ASC inclúen e sofren unha 

serie de problemáticas (Sarramona e outros, 1998) que quixeramos mencionar brevemente 

aquí. Así, a relación custo económico e eficacia do investido, resulta máis difícil de manter en 

termos positivos que a chamada educación formal que, polo seu propio carácter, é de natureza 

preventiva. En numerosas ocasións, as iniciativas compensatorias de carácter sociocultural 

poden chegar a ser as únicas dispoñibles para determinados sectores poboacionais e 

comunidades como segundas oportunidades educativas. Todo esforzo corrector neste sentido, 

sexa de carácter institucional ou debido á iniciativa de colectivos de diferente signo, son poucos. 

Polo demais, esixiñles uns resultados a curto prazo, case que en termos de rendibilidade 

produtiva, é un erro en que se incorre, sobre todo no quefacer cultural dos municipios, con 

demasiada frecuencia (Sarramona e outros, 1998). 
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Outra limitación pódese derivar, seguindo de novo a Sarramona (1998), da falta 

dunha axeitada capacitación e nivel de competencia profesional tanto de quen deseña e 

promove como de quen desenvolve os programas. Na práctica organizativa e pedagóxica 

das actividades de ASC, en numerosas ocasións, vemos truncadas excelentes inicíativas 

de corte educativo que fracasan debido á febleza formativa ou experiencial dos 

responsables de programas e actividades, mais tamén a que os métodos e as técnicas de 

motivación e de individualización non son as idóneas, e os recursos na relación 

interpersoal son os equivocados posto que se intentan transferir, sen máis adecuación, ao 

campo que nos ocupa. 

Isto é moi habitual atopalo naquelas propostas culturais e educativas dirixidas aos 

adultos, e en particular, ás persoas maiores, onde non se teñen en conta as súas peculiares 

formas de aprender, as dispares motivacións por participaren nesa actividade, e as distintas 

crenzas dos implicados arredor da educación e o mundo. Neste sentido, Quintana (1988) 

mesmo falaba dunha educación de adultos especificamente sociocultural, coa que se 

pretendería concienciar aos adultos sobre a súa situación social, os seus problemas e as 

posibles formas de superalos. O carácter de estratexia -e non tanto como área- da ASC nas 

actividades educativas cara aos adultos e o que iso supón metodoloxicamente falando, 

tamén foi sinalada por Ventosa (1993). Respecto desta cuestión, atina ben Calvo (2002: 

63)`0 cando sinala o paradoxo da contradición resultante, case un oxímoro: a pesar do 

marcado carácter educativo dos procesos da ASC, o coñecemento didáctico xerado sobre 

ela "é escaso, por non dicir inexistente" 

1.3.1.2 A concepción social 

Posiblemente a filosofía, o leitmotiv que motiva a ASC é o que Ile concede a súa 

impronta máis social. É dicir, significa partir da firme crenza de que a sociedade se debe 

transformar para minimizar a desigualdade e liberarse da inxustiza en calquera das súas 

formas -moi preferiblemente dende a colectividade e organizadamente-, nunha toma de 

conciencia previa a un actuar transformador dunha realidade dada. Eis o elemento 

fornecedor deste poderoso recurso de acción-intervención social (Quintana, 1985). 

O desexable sería cambiar dende a educación as causas xeradoras de tales 

desaxustes -en termos de carencia, de inxustiza, de demanda non atendida etc.-, non os 

efectos. Posiblemente, isto pase por nos deixar de paternalismos asistenciais, mesmo de 

exposicións e de propostas moi técnicas dende instancias tales como a Administración Local, e 

^ Remitímonos, polo interesante do tema e do alí exposto, ao capítulo que esta autora Ile dedicou a esta dimensión da ASC. 
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avogar decididamente pola dialéctica e a xustiza social; polo pluralismo e liberdade de 

expresión; pola participación efectiva e vinculante; por procurar a igualdade de oportunidades no 

acceso á educación, á cultura, ao emprego; pola diversidade e a creatividade innovadora; pola 

integración; en definitiva, por un novo modelo de desenvolvemento, a partir dunha revisión 

crítica dos conceptos, das teorías e das prácticas convencionais, dimensións básicas da 

cotidianeidade, que diría Caride (1997b), en alusión a un itinerario que vai da aséptica 

terminoloxía aos feitos imperfectos, pero reais, motivantes e algo transformadores. 

É probable que este proceder teña lugar, segundo palabras de Escarbajal (1986: 

72), "se a ASC sobarda o marco do que xeralmente entendemos por cultura e sociedade e 

entra de cheo no terreo reservado tradicionalmente á dimensión política". Propón este autor 

volcarnos na tarefa compartida pola Administración e por outros axentes sociais, de 

procurar e desenvolver novas formas de comunicación, de relación e de participación social. 

Porque, eis o primeiro elemento caracterizador do marcado sesgo social da Animación: o 

labor conxunto, colectivo, comunitario (Calvo, 2002). 

E é que a idea de comunidade que actúa, de punto de referencia que contextualiza 

toda acción, resulta vital para comprender e alentar as materializacións prácticas desta 

dimensión da animación. Diversidade de autores ocupáronse da súa conceptualización 

(Quintana, 1985; Rezsohazy, 1988; Marchioni, 1989 ou Úcar, 1992). A súa delimitación 

territorial, a súa precisión espacial e contextual e as interrelacións que se establecen entre 

os seus membros, concedeulle un valor engadido ao termo comunidade respecto doutros de 

sentido máis impersoal ou impreciso. Así, para Vintró (2001), non é aceptable a utilización 

como sinónimos na intervención social dos termos territorio e comunidade. Non pode 

definirse esta exclusivamente pola vinculación das persoas con aquel. Comunidade entraña 

significados máis cheos de proximidade e emotividade, mesmo máis que o termo 

sociedade, de marcado trazo impersoal, referido a individuos que viven en veciñanza. Saber 

discernir o realmente necesario e conveniente en cada momento para cada comunidade co 

fin de intervir, de interactuar con ela, é, xa que logo, vital. 

Habitualmente, a dimensión social da animación vese reflectida na súa acción ante 

grupos humanos que sofren carencias importantes derivadas dun progreso económico e 

material deficiente e, sobre todo, desequilibrado, uns déficits tamén educativos e culturais, 

de febleza ou inexistencia dun tecido de base de seu, en definitiva, comunidades que 

precisan acadar unha mellora xeralizada e global da súa calidade de vida coa participación 

directa da poboación no seu desenvolvemento. E aquí, no propósito, é onde poden 

converxer e mesmo confundirse de xeito doado, a ASC e o Desenvolvemento Comunitario. 
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En palabras xa clásicas de Rezsohazy (1988:18), este sería "unha acción coordinada e 

sistemática que, en resposta ás necesidades ou á demanda social, trata de organizar o 

proceso global dunha comunidade territorial delimitada e coa participación real dos 

interesados". Aplicar tales estratexias propias deste medio e deste fin para o progreso 

equilibrado das comunidades, requirirá un esforzo de matización conceptual atinado, se se 

quixeren diferenciar ambas as metodoloxías de acción social na práctica (Úcar, 1992). 

Obxectivos coincidentes, mais levados a cabo dende as técnicas, métodos e maneiras de 

proceder da ASC, derivaren na presentación do desenvolvemento comunitario como un 

concepto máis amplo que inclúe aquela, é dicir, "unha forma de levar a cabo tal 

desenvolvemento" (Calvo, 2002: 26). 

Coincidimos con Caride (1997b; 1999) en que a ASC cuestiona, cunha linguaxe crítica, 

as políticas de desenvolvemento tradicionais polos seus enfoques e resultados. Comunmente 

adoitáronse en seguir dous tipos de estratexias. Por unha banda, aquela máis política e 

económica, consistente en abonar o territorio en materia de infraestrutura ou de fiscalidade, para 

atraer investimentos alleos e con iso, xerar riqueza. Por outra, aquela estratexia de carácter máis 

sostible, ao desenvolver propostas creativas e innovadoras que sexan quen de posicionar os 

factores produtivos locais nunha situación competitiva (Díaz, 2001), para lograre así un 

desenvolvemento en que as comunidades son o referente básico para conseguir a 

autoorganización e a participación libre, consciente e responsable da poboación implicada. 

En concordanza, baixo nomenclaturas diversas, artelláronse proxectos e iniciativas, 

moitas delas auspiciadas dende as Administracións Locais, que dicían recorrer ao acubillo 

da dimensión social da ASC2t, experiencias, en xeral, orientadas á procura da participación 

e da implicación da comunidade para o seu progreso e o seu desenvolvemento, partindo do 

potencial endóxeno e próximas ao modelo francófono da ASC, de loable intención mais de 

difícil comprobación respecto dos obxectivos que pretendían. No noso caso, interésanos o 

contributo que, dende a devandita concepción da ASC, poida favorecer o desenvolvemento 

dun territorio, mais dalgún xeito obxectivable, comprobable, articulando para isto os 

indicadores que sexan oportunos para unha avaliación dos procesos implicados e dos 

resultados acadados. 

Sen retóricas confusas nin visións inxenuas, débese asumir con certa 

radicalidade o desafío da renovación teórica. En caso contrario, podemos alentar 

políticas, proxectos e accións pretendidamente igualitarias que o único que xeran son 

'' Calvo (2002: 26 e ss.) menciona especialmente catro: capacity building, comprehensive communiry initiatives, community-based 
development initiatives e as propostas do pensamento comunitarista. 
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novos excluídos (Caetano, 2003). Así, as numerosas iniciativas vinculadas ao 

desenvolvemento local ou endóxeno22 xurdidas nos últimos tempos arredor do binomio 

cultura e cidade -como é o caso de Glasgow, Dublin, Manchester, Leeds, Sidney, 

Bilbao, etc.-, case sempre ligados á rexeneración económica e social dunha urbe, 

semellan un espazo idóneo para a aplicación paralela de estratexias de ASC. 

Segundo o dito, ao abeiro das experiencias de desenvolvemento comunitario máis 

tradicional, cumpriría que a aplicación dos criterios metodolóxicos da Animación 

discorresen por derroteiros renovados se se pretende unha presenza central neste tipo de 

proxectos que teñen a cultura como eixo. Nunca coma hoxe, as políticas culturais deben 

pensarse en tanto políticas sociais e educativas, territorializadas, ao tempo que tampouco 

nunca resultou tan necesario atender debidamente os alicerces culturais de calquera 

proxecto de desenvolvemento serío. Coincidimos unha vez máis con Úcar (2000b: 90) 

cando aclara que "nón é que a cultura posibilite o desenvolvemento, senón que o mesmo 

desenvolvemento é cultural". 

Cómpre, seguindo os exemplos urbanos citados, evitar disolver os problemas 

sociais da cidade como se fosen simplemente problemas estéticos. As accións e as políticas 

de make up ou beautyfication (Amendola, 2000) de cascos históricos e de ensanches, por 

exemplo, serán simples sucedáneos de auténticas políticas de desenvolvemento local, se 

non trascenderen o ámbito exclusivo do atractivo estético deses contornos, se non 

provocaren verdadeiros cambios na calidade de vida dos seus residentes. Esta nova visión 

do desenvolvemento comunitario podería fundamentarse en ideas tales como as reflectidas 

de seguido, que teñen como soporte as contribucións realizadas polo Equipo Promocións 

(1992) e Caride (1999): 

- Trátase dunha estratexia de marcado carácter social, educativo e económico 

de consecuencias políticas. 

- De escala humana, orientado aos individuos, recreado en cada territorio e nas 

súas manifestacións culturais. 

- Amósase coma unha maneira de reequilibrar o contorno e belixerante coa 

exclusión social. 

Ao respecto de tal termo e diversas experiencias exempliticadoras, véxanse os volumes: AA VV (2001): Cultura. Desarrollo y Territorio. 
xabide. Vitoria-Gateiz. Bouzada, x. jcoord.) (20011: Cultura e Desenvolvemento Local. Consello da Cultura Galega. Santiago de 
Compostela. e Herrera, F. (20021: E! sistema de ciudades en Europa y España. FEMP Madrid. 
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- Resulta unha opción cultural para afondar nos dereitos da cidadanía. 

- Busca ser integral e integrador nas accións nun espazo significativo para a 

cidadania. 

- Debe dar respostas ás necesidades económicas e produtivas da comunidade, 

mais tamén á cohesión social, igualdade e á participación social. 

- Ecoloxicamente sustentable e plenamente democrático 

As cidades foron sempre pousos de creatividade, de innovación e de vangarda no 

cultural e social, que xeran permanentemente referencias e representacións que amplían as 

percepcións existentes. Mais tamén son focos de anomia e exclusión, de excluídos 

económicos e culturais relegados a espazos territoriais específicos; cidadáns imposibilitados 

por mor da súa situación económica desfavorecida, por falta de formación, por unha total 

ausencia de hábitos culturais e de lecer adquiridos etc.- de participar na vída sociocultural da 

comunidade. Cidades con serias fracturas que impiden sinerxias entre recursos, colectivos e 

poboación local. Cidades lacónicas, sen atributos, sen espazos de expresión popular colectiva 

en moitas das súas áreas, carentes de edificios e lugares articuladores de comunidade. 

Periferias desanxeladas falandomos dende unha perspectiva humana, barrios dormitorio sen 

apenas espazo público, territorios anodinos, lugares de vida sen ela, que demandan accións 

implicadoras que vertebren o potencial da comunidade en termos de apego á mesma, de 

participación e aproveitamento dos recursos endóxenos, que sexan capaces de xuntar 

esforzos para un progreso equilibrador das igualdades sociais. Calquera proxecto de 

desenvolvemento, xa que logo, debe ter presente o seu compoñente sociocultural, se de 

verdade intenta poñer as bases para a súa mellora cuantitativa e cualitativa. 

É un discurso necesitado da súa obrigada e correspondente dose de aplicación e 

contraste coas diferentes realidades e axentes. Preferimos fuxir das utópicas e inxenuas 

pretensións de pensarmos que a ASC é a compoñente fundamental, única e imprescindible 

para as conseguir. Mais o elemento corrector da devandíta utopía quizaís radique no ser 

conscientes, promotores e executores, do limitado alcance desa metodoloxía social se non 

vai acompañada de ímportantes cambios no modo de proceder cara aos sectores e aos 

ámbitos que son destinatarios da súa intervención. Velaí o reto da ASC, máxime cando 

nestes desafíos están implícitos postulados alternativos e innovadores respecto dos 

conceptos e métodos educativos e de desenvolvemento social: máis plurais de acceso e 
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transmisión do coñecemento, de elaboración de propostas e de execución de políticas, que 

combinan intelixencia, formación e sensibilidade por parte dos/as responsables técnicos e 

políticos que son quen de posibilitar tales formulacións e os conseguintes proxectos. Todo 

isto, cando menos, por ser máis coherentes cos cambios estruturais que vén 

experimentando a sociedade nas últimas décadas. 

1.3.1.3 A concepción cultural 

Se ben é verdade, tal e como pretendemos amosar neste apartado da nosa tese, 

que a ASC ten diversas e significadas dimensións, tamén non é menos certo que gran parte 

do seu discurso foise articulando arredor da súa concepción cultural (Calvo, 2002). Tal 

dimensión posiblemente deveña do manexo dun concepto amplo de cultura, imaxinada e 

creada na cotidianeidade, non vinculada estritamente ás artes, senón aos valores, aos 

hábitos e ás actitudes sociais, como diciamos anteriormente. Impónse unha visión da cultura 

como patrimonio e meta común, ao alcance de todos, na construcción de novas formas de 

relación, de expresión e de comunicación social (Caride, 1997b; Úcar, 2000a). 

E é que poucos conceptos hai máis ricos e cheos de matices e de acepcións que o 

de cultura; escasos son, así mesmo, os que atravesen tantas disciplinas e ciencias -

Bioloxía, Antropoloxía, Filosofía, Socioloxía, Pedagoxía, Etoloxía, Psicoloxía, Historia etc.-, 

como vimos. A maioría da diversa literatura especializada consultada, sexa por facerse eco 

do devir histórico da ASC en relación coa súa acción cultural motivante, sexa porque así o 

entenden diversos campos científicos, parte dunha idea da cultura moi vinculada á 

Antropoloxía Cultural (Ander-Egg, 1981; Besnard, 1990; Froufe e Sánchez, 1990; Petrus, 

1997). Lembremos que a proposta que neste sentido fixo Tylor (1871; citado por Calvo, 

2002: 34 e Úcar, 2000b: 85) se mantivo en vigor ata os nosos días. 

Como diciamos, unha concepción ampla da cultura, a partir da cal se deron diversas 

clasificacións23, dende a proposta sintética que fala da cultura cu/tivada ou adquisición dun 

conxunto de saberes, da cultura cultural como estilo de pensar, ser e facer, ou a cu/tura 

construtiva como creación dun destino persoal e colectivo que propón Ander-Egg (1981 e 

1989), ata a clasificación realizada por Juliano (1986) e que complementou Besnard ( 1990). 

Esta última proposta quizais é a que gozou de maior recoñecemento, fundamentalmente 

pola amplitude, de autores e profesionais da ASC (Trilla, 1997). 

'° Galvo (2002) taise eco destas diversas clasificacións e que son unha clara mostra do consenso que houbo ata estes días respecto do 
concepto dominante de cultura en ASC. 
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Nela, por non sermos reiterativos e dunha maneira esquemática, fala o seu autor de 

seis tipos de cultura: 

- elitista ou dominante: referíndose á alta cultura, característica das clases 

dominantes; 

- protesional ou técnica, preocupada pola adaptación dos individuos ao sistema 

de produción; 

escolar, difundida entre o conxunto da poboación diversificadamente; 

contracultura, de natureza marxinal, belixerante antes os valores da 

sociedade dominante; 

- de masas ou de consumo, derivada da sociedade comercial e alimentada 

polos medios de comunicación de masas; 

popular que responde ás especificacións locais, fundamentada nas relacións 

sociais e máis propia das clases afastadas do poder e con subculturas 

específicas. 

A maior parte dos autores (Ander-Egg, 1981; Quintana. 1985; Caride, 1985 e 1997b; 

Trilla, 1997; Calvo, 2002) estiman que a práctica da ASC tradicionalmente se definiu por 

oposición á cultura elitista, oficial ou dominante, sendo tamén alternativa fronte á cultura de 

masas, reproducida por medios técnicos e para públicos moi amplos (Zubieta, 2000) e que 

se entendía xeralmente como chea de superficialidade, de consumismo, de imperialismo 

cultural, de banalización, de impersonalidade e destinada a explotar os gustos máis triviais 

do gran público (Altamirano, 2003). Naquela, a cultura é patrimonio das elites, monolítica, 

única, propia dos privilexiados, case que un ornamento da vida cotiá e afastada da 

Tecnoloxia, da Economía ou da Socioloxía (López de Aguileta, 2000). Obviamente, esta 

concepción da cultura, un tanto reducionista, representa unha mínima parte do que 

realmente é cultura. A visión da mesma na ASC, pois, está moito máis achegada á cultura 

popular, "aquela que reforza a idea de identidade, o sentimento de clase e os valores de 

pertenza a un grupo" (Calvo, 2002: 36), unha proximidade máis produto de postulados 

ideolóxicos que de contidos, non exenta de certa críticaZ4. 

^ Ao respecto, ver Llopart, D-Prat J.-Prats, LL (edit.; 19851: La cultura popufar a debat. Fundació Serveis de Cultura Popular Editorial Alta 
Fulla. Barcelona. 
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A defensa dunha cultura popular foi nota común das primeiras políticas de ASC e 

hoxe en día non semella oportuno ligala estreita e unicamente a este concepto como tal, 

mesmo son contados os autores que concretizan en que consistiría. Ao respecto, López de 

Aguileta (2000) verque unha reflexión: as formas de consumo, de produción cultural e 

mesmo de hábitos culturais e de lecer das sociedades occidentais son cada vez máis 

homoxéneas e universais, e fica pouca marxe para operar fóra da cultura de masas. Para o 

citado autor, vivimos inmersos nunha cultura dominada polos mass-media e caracterizada 

en termos xerais pola industrialización cultural. Adorno (1991) chega a utilizar o termo 

industria cultural antes que o de cultura de masas, xa que este pode suxerir que a cultura 

nace espontaneamente das masas, proposición que o autor rexeita. As persoas, as masas, 

segundo el, son obxecto e compórtanse de acordo cos modelos servidos polas industrias 

culturais. De feito, a percepción que os media teñen a propósito das súas audiencias, 

segundo Teixeira (2000: 56), inflúe decididamente na construción das mensaxes e das 

características dos produtos que se ofertan". 

Fronte a esta percepción, Altamirano (2003: 43) sinala que tales argumentacións "se 

viron debilitadas perante o recoñecemento da diversidade da producción cultural no ámbito 

da cultura de masas". E mesmo insiste sobre o tema da conformación dos gustos, que 

diversos estudos revelaron que máis que adaptar as súas vidas ao que transmiten os 

medios de comunicación de masas, o público elixe aqueles contidos que mellor se adaptan 

ás súas necesidades: "os medios unicamente reforzan as actitudes e condutas xa existentes 

máis que modificalas ou crear unhas novas". Para Altamirano, as investigacións máis 

recentes analizan o sistema de mediacións que comunica e articula o popular co masivo e 

viceversa. Teixeira (2000: 19) lémbranos que para os norteamericanos, "a cultura popular é 

sinónimo de cultura de masaŬ' e admite a coexistencia plural das manifestacións culturais, 

en vez dunha concepción que favorece a pureza das diferentes formas de cultura. 

Por todo isto, superar concepcións manidas, erradas en certa medida -por 

reducionistas ou demagóxicas- e contrapostas de cultura, sitúanos mellor no camiño de 

acadarmos aquelas metas e pretensións que persegue para a comunidade en termos de 

desenvolvemento cultural, coa axuda de iniciativas -entre outras- de carácter sociocultural. 

Así as cousas, coincidimos de novo con Calvo (2002) cando resume, dende unha 

visión ampla de cultura, as características da dimensión cultural da ASC: 

- Asume que a cultura non é só un produto senón e sobre todo, un conxunto de 

procesos. 
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- A cultura desenvólvese en ámbitos tan diversos como o intelectual, o social, o 

relacional, a creación e a transmisión de valores. 

- Defende o carácter simbólico, expresivo, comunicativo e creativo da cultura. 

- Asume o conflito e a contradición no seu seo. 

- A cultura é instrumento, recurso e capital humano para contribuír ao 

desenvolvemento comunitario. 

- Acepta a súa interdependencia con factores económicos, educativos, politicos 

etc. 

A partir de aquí, cumpriría concretizar que debe e, sobre todo, pode facer coa 

cultura a ASC, un aspecto que abordaremos en vindeiros apartados. Declinamos afondar, 

por ser motivo dunha análise suficientemente reflexionada (Quintana, 1985; Monera, 

1985; Cembranos e outros, 1988; Úcar, 1992; Trilla, 1997; Calvo, 2002), a dicotómica 

visión da acción cultural, nos últimos anos ampliada e tamén superada co concepto de 

competencia cultural ou desenvolvemento culturaÍ'S. Coincidimos, xa que logo, coa maior 

parte dos autores ao afirmar que democratización e democracia cultural non son opostas 

entre si, senón que se complementan e deben integrarse en calquera política cultural coas 

súas estratexias afíns, cara á novos desenvolvementos. A cultura créase día a día, na 

imaxinación mellor da cotidianeidade (Caride, 1997b). Eis o reto motivador da 

sociocultura. 

1.3.2 Rol da sociocultura no contexto da acción cultural local 

Entendemos que un compoñente importante nos feitos culturais é a súa concepción 

xeral. Unha concepción que incida no participativo, no solidario e no comunicativo

relacional; que defenda o pluralismo, a tolerancia e o respecto ás diversas accións ou 

opcións culturais; que procure un equilibrio entre a eficacia organizativa e a liberdade 

creativa e que atenda, sobre todo, ás necesidades centradas na persoa en tanto que ser 

relacional e membro dunha comunidade. En definitiva, nun territorio dado, incidir no 

^5 Trilla (1997) propon superar esa falsa antinomia entre democratización e democracia cultural dende a complementaóedade e 
fornecemento mutuo. A competencia cultural propon a competitividade entre todos os sectores públicos e privados que interveñen no 
ámbito tla cultura. 
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benestar social, na cultura e na formación permanente (González Fernández, 1999). Dende 

tales postulados ou principios xerais, procuraremos tecer unha serie de reflexións arredor do 

papel a desempeñar pola chamada sociocultura nas cidades e a súa acción cultural. 

Comezaremos por incidir neste aspecto posto que partimos de que toda maneira de 

facer implica definir previamente unha forma de pensar neste caso, de conceptualizar a 

cultura. Doutro xeito, a falta de definición do papel que se Ile concede a esta, aparecerá 

coma un problema básico xa de inicio. Sobre tal concepción da cultura existen, como vimos, 

diversas interpretacións e perspectivas. Mais probablemente sexa a que engarza coa 

cultura que xorde da base social, como innovación e creación artística, espontaneamente e 

rompendo coa cultura consagrada, a visión máis vinculada coa Animación Sociocultural, a 

Dinamización Cultural e a Educación Popular. Nela residen os principais alicerces 

epistemolóxicos e procedimentais do sociocultural. 

Na práctica, e derivando posiblemente das concepcións que sustentan a imaxe do 

Estado do Benestar, e a progresiva penetración das administracións en todos os sectores 

da vida pública (Delgado, 1985), a maior parte dos concellos desenvolven unha acción 

cultural da oferta, quizais coa intención de paliar os grandes déficits culturais e educativos 

da cidadanía, de participación efectiva no devir da comunidade. Esta orientación da súa 

política cultural deixa entrever un concepto de cultura asociada á educación popular, a partir 

da cal se foi desenvolvendo preferentemente a ASC (Etxeberria, 1993; Calvo, 2002). 

Enténdese a cultura como un ben, un dereito para transmitir, para favorecer a participación 

de todos e todas na creación cultural, nun afán democratizador local da cultura e como 

pretexto fundamental para o espazo asociativo (Etxeberría, 1993; Petrus, 1997; Trilla, 1997). 

De aí que isto se pretenda conseguir, sobre todo, a través dos grupos de tempo libre e a 

orientación que toman as entidades asociativas cidadás como ferramentas de cu/turización 

da poboación (FEMP, 1996). 

No caso galego, principalmente nas vilas medianas e pequenas, a acción cultural 

local pasou por unha dobre finalidade, segundo Bouzada (1999): un asociacionismo volcado 

no identatario e tamén no socio-relacional -o folclore, o festivo, a lingua, a oferta dun lecer 

comunitario como ámbitos case únicos de actuación-, en maior medida que nos modos máis 

elaborados do cultural. O activismo da acción, ese propor actividades como se fosen un 

producto de supermercado (Puig, 1988), tanto das entidades de base como 

fundamentalmente dos propios concellos ao longo dunha ampla xeografía e abano temporal, 

caracterizou o labor cultural de ambos axentes, quizais en demasía, segundo Vieites (2001 b). 
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É máís, en Galicia sostemos unha argamasa de valores e formas de cultura 

tradicional por unha banda e, por outra, existen uns desafíos modernos, globais e 

cosmopolitas que demandan os públicos máis novos, un dilema que, ou ben resolvemos 

axeitadamente ou deriva, volvendo a tirar dunha idea de Bouzada (1999), nun totum 

revolutum de hibridacións, mestizaxes e actuar na acción cultural local de condición e 

alcance diverso, que é o máis habitual. Na maioría dos nosos municipios, detéctase certa 

falta de exploración de alternativas na descuberta dos públicos e dos mercados (Candedo e 

outros, 2002); a este respecto, son moi incipientes as íniciativas de mecenado cultural, por 

exemplo. O denominado non público é aínda unha inmensa maioría, constituíndo un 

estímulo para a conquista de novas camadas de practicantes culturais. Posiblemente 

proceda, por unha banda, fornecer unha oferta cultural coherente e mantida no tempo para 

consolidar o público xa existente, aumentando a intensidade e a frecuencia das súas 

prácticas. Por outra, conviña estimar como obxectivo a conquista desa poboación con maior 

volume de capital escolar e supostamente con máis formación, dende estratexias axeitadas. 

De calquera maneira, certas iniciativas pretendidamente socioculturais co propósito, 

por exemplo, de achegar á arte á cidadanía, poden, por diversas deficiencias, contribuír a 

aumentar aínda máis a frustración e a fenda cultural de certos sectores poboacionais. As 

estratexias de acción sociocultural enfocadas á fidelización de públicos non poden deixar de 

xogar, paralelamente, coas percepcións non instruídas, estritamente emocionais, coas do 

deleite por coñecemento. Resulta máis conveniente desenvolver simples intervencións que 

afecten á sensibilidade e non tanto á construción do gusto, un labor que require, segundo 

Teixeira (2000), operacións forxadas en procesos de socialización, de aprendizaxe

familiarización permanentes que permitirán acadar avances neste sentido. Agora ben, sen 

caer na escolarización das iniciativas, posto que o acceso á arte esixe a integración deses 

procesos aludidos, nunha totalidade de sentido, natural e normalizador, apelando sempre á 

experiencia propia de cada suxeito (Colbert e Cuadrado, 2003; Pastor, 2004). 

Por outra banda, responsables políticos e técnicos da cultura nas cidades, son en 

certa medida reos da imperante economía mediático-publicitaria da nosa sociedade, que 

compite coa cultura clásica de preponderante cariz escolar, académica. Como resultado, as 

referencias á cultura, ao ser un culto actualmente predominante nas cidades, son outras: 

enténdense preferentemente aquelas actividades que teñen que ver co binomio imaxe

sonido, materializadas nas saídas, especialmente nocturnas, a concertos de jazz, certo rock 

e novas músicas, ao cinema menos comercial, á danza ao á ópera. A Socioloxía urbana 

leva detectada unha nova xeira de prácticas culturais asociada a un cúmulo de valores, 
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rituais e visións do mundo onde prevalece o hedonismo, o individualismo, a xuvenilización 

do pensamento e a espectacularización do real (Teixeira, 2000: 98). Moitas programacións 

culturais municipais beben de tal premisa conformadora. 

É innegable que o poder que inflúe na modulación da opinión e dos hábitos 

poboacionais por parte dos mass-media, converte a estes en ínstrumentos privilexiados 

para dilucidar o que constitúe ou non cultura, éxito de masas ou mesmo arte, como xa 

mencionabamos anteriormente. A dificultade dunha Administración Local con vontade e 

asunción de iniciativa na promoción cultural para mudar o sentido desta evidencia na 

construción social da realidade, é difícil de resolver axeitadamente sen errar no intento, mais 

non obvia responsabilidades para con aquela, tratando de minimizar as súas consecuencias 

aculturadoras xunto a outras máis prexudiciais para as persoas, como son o consumismo, a 

alienación ou o individualismo. 

De aí que, retomando o fío do noso discurso e coincidindo con Escarbajal (1986), 

entendemos que non se trataría de caracterizar un labor cultural de municipios só unha 

listaxe infinita de actividades pretendidamente culturais e fundamentalmente de natureza 

lúdica, pasiva e contemplativa, certamente espectaculares, a modo de grella onde escoller 

case sempre de balde. O lecer mal entendido, sen máis, aliena ás persoas, é un modo máis 

de consumo (Cuenca, 1997). Afirma outro autor, Escarbajal (1986: 62) que "o lecer ten que 

propiciar [...j a creatividade cultural, a participación activa da poboación na resolución dos 

seus problemas, a expresión libre, a intercomunicación, o compromiso social". 

Por outra banda, non é menos importante salientar que, por diversos motivos, a 

sociedade actual ve continuamente diversificados os modos de acceso á cultura e ás 

comunicacións, ata tal punto que as medidas tradicionais de participación cultural ficaron 

estreitas e imprecisas de máis. Tanto para un labor asociativo mal enfocado como para 

unha ausencia de estratexias axeitadas, en base a un contexto determinado dende outras 

instancias como, por exemplo, a Administración Local, isto puido constatarse nos últimos 

tempos nas súas programacións e nos enfoques do seu quefacer cultural (Candedo e 

outros, 2002). Por todo isto, e dende a complementariedade, a"Animación Sociocultural é 

un grande antídoto contra esa patoloxía" (Besnard, 1988: 47). 

No ámbito da acción cultural local, xa que logo, un factible posicionamento semella 

ser o participativo ou sociocultural. Un termo composto, "unha palabra longa que concentra 

un estilo, un xeito de entender, propor e desenvolver a intervención" (Puig, 1988: 31). 
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Remítenos a un enfoque que fai da cultura e da sociedade aspectos inseparables dunha 

mesma realidade, "unha concepción que explicita a dimensión social da cultura" (Trilla, 

1993). Social, porque intenta traballar para estruturar a comunidade, e cu/tural, xa que 

significa comunicación, creación e innovación, reinventando a nosa vida persoal e 

comunitaria, conclúe Puig (1988). 

Quizais resulte manido, redundante e mesmo inútil, como indica Marcé (1996: 213), 

entrar hoxe en día no debate entre cultura e sociocultura, unha dicotomía que conducíu a 

moitas políticas culturais a un punto sen saída, morto. Á marxe de desputas teóricas, o autor 

propón a necesaria homoxeneidade na multiplicidade de estratexias culturais 

implementadas nun mesmo territorio. As propostas de difusión cultural dende os municipios 

son claramente necesarias, mais case sempre están participadas por unha minoría de 

cidadáns. Lograr ampliar os receptores desas ofertas require outras iniciativas de igual valor 

e dignidade cultural, formuladas en termos sociais, cunha clara vontade pedagóxica e 

interesándose nos procesos participativos. Esta última formulación, é, en esencia, o 

"arquetipo dunha política sociocultural" (Marcé, 1996: 214). Para este autor, a sociocultura é 

unha liña estratéxica inserida nas políticas sociais e culturais, que parte de tres 

consideracións ideolóxicas: 

a) Dende o respecto ás capacidades individuais, o Estado do Benestar debe 

converter en realidade o principio de igualdade de oportunidades. 

b) Tendo presentes as lóxicas do mercado e o quefacer en busca da 

rendíbilidade por parte das industrias culturais, a sociocultura incorpora o 

criterio da rendibilidade social. 

c) A desexable distribución equitativa da riqueza debe incluír un reparto máis 

xusto do coñecemento, da información e da creación cultural. 

Por outra banda, alén dos programas de socialización educativa e de promoción 

cultural que procuren a integración do maior número de persoas nas dinámicas culturais na 

cidade, consideramos imprescindible tentar que a propia cidadanía amose unha capacidade 

activa por participar nestas. Isto requiriría dunha reconceptualización de moitas políticas 

culturais públicas dende as cidades que reconvirta as prioridades da acción comunitaria. 

Substituír, por exemplo, os logros materiais transitorios coma as melloras infraestruturais e a 

dispoñibilidade de bens e servizos, -por outra banda, a un nivel óptimo no común das nosas 
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urbes-, por cambios nos niveis de conciencia da cidadanía. Seguindo a Caride (1997: 239) 

"o obxectivo esencial é lograr unha mudanza de actitude nas persoas, unha visión cada vez 

máis critica da súa problemática, apoiando a formación de comunidades cada vez máis 

autosuficientes, capaces de desenvolver o seu potencial, de asumir as responsabilidades 

que contraen e de demandar os seus dereitos". Avánzase individual e colectivamente cando 

hai un cambio profundo de actitudes, cando se opera unha mudanza nas mentalidades, a 

poder ser, masiva. 

Nesta perspectiva, son dinámicas propias da sociocultura as prácticas posibilistas e 

facilitadoras dunha multiplicidade de respostas á variedade de demandas cidadás; aquelas 

accións que fomentan a organización, o diálogo e o desenvolvemento comunitario e local, como 

son as de carácter socio-relacional, intercultural -non só entre inmigrantes e autóctonos, senón 

tamén entre xeneracións-, lúdico e as de natureza artística vinculada á expresión creativa como 

fin primordial; as propostas que ven a cultura como feito antropolóxico-social. A incardinación de 

destas prácticas ten lugar en marcos tales como o asociacionismo cultural, recreativo e de 

tempo libre; en organizacións comunitarias e naqueles concellos que asumen unha política 

cultural que as fomenta con programas e accións sociais implicativas e vertebradoras (Bouzada, 

1999), unhas iniciativas que concordan en filosofía e obxectivos cos da calificada como utópica 

mais non por iso descartable, democracia cultural, no sentido de favoreceren o acceso e a 

creación de cultura para e por todos e todas dende o respecto á propia identidade cultural26 

(Trilla, 1997: 17 -18). 

A sociocultura como modelo de política cultural propón que a cidadanía deixe de ser 

simple receptora de productos artísticos e pase a se converter en creadora da súa propia 

cultura, favorecendo un comportamento cultural produtor e activo en lugar do consumista e 

principalmente pasivo. Aínda que, dende a súa fundamentación, se salientou a conveniencia 

de complementar este modelo con outro, quizais de aplicación previa nas comunidades, 

como é o denominado democratización cultural -coa pretensión principal de estender a alta 

cultura a toda a poboación a través da creación de infraestruturas culturais e 

implementación de iniciativas de difusión cultural-, o certo é que na práctica non foi así, a 

criterio de diversos autores (Marcé, 1996; Caríde, 1997; Vieites, 2001b; Miralles, 2001; 

Calvo, 2002). A miúdo, o quefacer cultural urbano caracterizouse polo uso e abuso da 

opción máis espectacular na acción cultural -ante os problemas de visibilidade da 

' Manifestada a traves de certo número de rasgos especíticos nos comportamentos dunha comunidade humana relativamente homoxénea 
no seu xeito de ser; sentir e pensar. As ideas, as crenzas e as actitudes centrais desa comunidade, en detinitiva, como comprenden e 
perciben o mundo dende as referencias de seu. 
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sociocultura, optouse máis, en xeral, pola promoción exterior das cidades cara á súa 

aparición nas redes internacionais de distribución e exhibición cultural (Vieites, 2001 b)- ou, 

se había intencións con sensibilidade social, caer no perigo de se instalar nun marco 

finalista nas estratexias socioculturais (Marcé, 1996). Para Miralles (2001: 10). "a 

democratización da cultura en lugar de nos facer máís cultos e libres, converteuse nun novo 

factor de desigualdade e distinción". A fenda entre a minoría ilustrada e a maioría indiferente 

é maior ao respecto da apropiación da oferta cultural. 

De todos os xeitos, tamén se dan casos, tal e como subliña Vieites (2001: 29), en 

que "os plans de acción e dinamización cultural e os programas de difusión cultural van 

acompañados de actividades e propostas de animación cultural, [...j polo que difusión e 

animación se superpoñen e mesturan, sen contradicción aparente". Dende o plano teórico 

isto é así, e ali onde se acerta en complementar a acción cultural e a sociocultural, os 

resultados en termos de compromiso cívico, de contribución persoal á cultura, de 

participación e implicación na comunidade, soen ser altamente positivos. Dito esto, non é 

menos importante, posibilitar no creador e na propia cidadanía, o dereito á autoexclusión 

voluntaria do consumo cultural (Marcé, 1996). Xulgamos que se debe asumir sen 

dramatismos - os responsables políticos e os técnicos municipais destas áreas- tal exercicio 

de liberdade fronte á cultura da obriga; a cidade quizais sexa o marco axeitado para 

experimentar con risco calculado esta posibilidade e asumila como normal. 

Á marxe de metas conseguidas e modelos implementados axeitadamente ou 

non, existe unha percepción común (Vieites, 2001 b; Candedo e outros, 2002) de que a 

intención de acadar o modelo da democracia cultural en Galicia, foi imposible. Tal 

política incluía ter cuberto unha serie de etapas en procesos previos de promoción 

cultural, mesmo de dotación infraestrutural cultural, que no noso contorno nunca se deu. 

Por isto, máis que nunca faise especialmente necesario "entender a ASC dende unha 

perspectiva máis ampla, na que teña cabida tanto os procesos de recepción e xestión 

coma os procesos de creación" (Vieites, 2001 b: 30). Propoñemos, en definitiva, unha 

complementariedade de modelos de politicas culturais, si, pero dándolle aínda, por 

necesarios, unha maior estima e protagonismo aos derivados da sociocultura. E 

especialmente no medio urbano, quizais motivado polos males inherentes ás cidades 

dificultade de acceso á vivenda, hábitos prexudiciais no lecer xuvenil, consumismo, 

individualismo, etc.-, parece que o espazo da política sociocultural está garantido 

(Monera, 1985). En resumo, baseándonos nun decálogo de recomendacións de Marcé 

(1996), trataríase de procurar a convivencia harmónica nas políticas culturais como se 

reflicte no que segue: 
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- Políticas de difusión cultural e sociocultural paralelas, non xustapostas. 

Deseñar programas dende a perspectiva do suxeito e non só dende o obxecto 

ou sector cultural. Marcar o centro da politica cultural no significativo para a 

cidadanía. 

- Proxectos centrais e descentralizados, creando dinámicas policéntricas entre 

centro e periferias. 

- Equipamentos de cidade e de proximidade ou de barrio, coa súa propia 

autonomía e dialogantes entre si. 

- Iniciativas cívicas transversais e selectivas, como as pensadas para os 

creadores artisticos e o fomento e a promoción asociativa. 

- Priorización das políticas de convenio por riba das subvencionadoras. 

- Enfatizar a capacidade de xerar e rexenerar a demanda existente sobre a de 

alentar novas ofertas. 

- Interrelacionar os programas culturais e os educativos, priorizando aqueles 

aspectos formativos. 

- Decidido apoio aos creadores/as locais e unha clara aposta polo fomento da 

creatividade na cidadanía. 

A reivindicación dun oco para a sociocultura na acción local pasa, así mesmo, por 

unha actualización da súa linguaxe e dos seus procedementos (López de Aguileta, 2000). 

Sen perder o que o singulariza, estimamos que sería desexable, mesmo para gañar de novo 

moitos responsables técnicos que tiñan renegado da ASC, o beber doutras disciplinas -

Socioloxía, Economía, Arquitectura etc.- e as súas aplicacións: da mercadotecnia, das 

cartas de calidade, dos planos estratéxicos, das Axendas 21 locais, da perspectiva centrada 

no cliente..., máis propios doutros ámbitos, aínda que cada vez menos, por certo. 

Recollendo, ao fío, unha reflexión de Martinell (2001 c), non se pode illar a análise das 

políticas culturais das relacións con outros aspectos e políticas xerais da sociedade. Se 

temos pouca capacidade de interlocución con outras disciplinas, dificilmente 

evolucionaremos axeitadamente nestes ámbitos da acción sociocultural. Sobre todo, se a 
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través desta se tratan de superar as potíticas de activismo para substituílas por unhas 

políticas de opción, concretadas éstas en proxectos relacionados coa complexidade xurdida 

entre a cultura e outros sectores sociais. 

Avogamos, finalmente, pola vixencia renovada do sociocultural na política cultural da 

cidade, concordando, unha vez máis, coa reflexión que xorde da experiencia de López de 

Aguileta (2000) e a nosa propia, cando propoñemos unha presenza proxectada en varios niveis: 

a) como alicerce estratéxico, como liña de acción cultural que se debe considerar 

en todo proxecto cultural e de carácter transversal; 

b) construindo un quefacer pedagoxicamente cultural con todos os axentes locais 

vinculados á cultura e á cidade; 

c) implementando programas sectoriais específicos, atendendo a diversos 

criterios: idade, sectores, programas interxeracionais etc., 

d) revertendo a tendencia á simple privatización -externalización- das institucións e 

programas de acción cultural en aspectos da vida simbólica das comunidades 

que non poden ser tratados como mercadorías; 

e) procurando a cohesión sociocultural (García Canclini, 2000), ao desenvolver 

programas para reducir as desigualdades no acceso á cultura e ao seu exercicio 

creativo, derivadas do vivir en distintos barrios, de ser home ou muller, neno, 

mozo ou persoa maior, de distinta raza, mais garantindo escenarios públicos e 

circuítos comunicacionais para que todos eles manifesten o que foron, o que é 

significativo para eles e ensaien a súa renovación. 
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CAPÍTULO 2: A CULTURA COMO PRÁCTICA
 

EDUCATIVA NA CIDADE
 

"Hoxe en día observamos que a cultura atrae a atención dos homes da 
política: non é que os políticos sexan sempre homes de cultura, senón 

que a cultura se recoñece coma un instrumento da política" 
(Thomas. S. Eliot, 1948) 

2.1 O movemento da Cidade Educadora e a súa posible concreción 
na acción cultural local 

Porque a cidade como polis ten que ser algo máis que a cidade como urbe, 

especialmente dende a última década do século XX27, un número crecente de cidades foron 

tomando conciencia do imprescindible papel que poderían ser capaces de desempeñar na 

educación dos seus cidadáns, a partir do autorrecoñecemento e potenciándose elas 

mesmas como medio educativo. Así foi como dende os municipios con maior sensibilidade 

socioeducativa28, se articularon diversas políticas e se desenvolveron iniciativas e proxectos 

na iiña de favorecer, estimular e implicar a cidadanía -organizada ou non- no progreso 

integral da comunidade dende a perspectiva da que falamos: a xeración de propostas, 

conxuntamente con outros axentes locais, que deran resposta aos seus desafíos 

económicos, sociais, culturaís e tamén educativos ( Sarramona, 2000).Unha visión dos 

municipios como marco territorial matriz e como espazo favorecedor de prácticas educativas 

^' J. Ortega (1990), repasa e reflexiona nun breve pero termoso artígo, a visi0n histonca greco-latina da cidade como ente educadora; dende 
a Grecia clásica ata os inicios da decada dos 90. Xa que logo, aquí referirémonos principalmente ao sentido actual da cidade como 
axente educativo e que gañou actualidade grazas ao afarnado informe elaborado para a UNESCO por E Faure e outros: Aprender a ser. 
A terceira parte deste levaba por titulo Cara a unha cidade educativa. 

"' 0 camiño apuntado polo Congreso Intemacional de Cidades Educadoras en Barcelona (1990), as experiencias das cidades educadoras 
do norte de Italia e dos países escandinavos, as iniciativas semellantes en Brasil e España, amosan un teito indiscutible: a visión da 
educadón máis alá das escolas e implicadora de toda a cidade. 
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formadoras e socializadoras mediante accións contínuas dirixidas a crear escenarios e 

prover de medios que faciliten a acción cultural articulada dos diversos axentes sociais que 

o configuran, así como para crear escenarios tamén socioeducativos -políticas sociais e 

educativas- (Úcar, 2004). Deste xeito, a educación reconvértese nun dos eixos do 

desenvolvemento comunitario no ámbito local (Pastor, 2004), nun elemento estratéxico para 

o correcto funcionamento da nosa sociedade. Isto obriga a soster un novo discurso sobre 

este concepto e a revisar as súas relacións coas cidades (Vázquez, 1998). 

2.1.1 Da heteroxeneidade da cidade a unha nova cultura política 

Mais inicialmente resaltamos o feito de que a cidade non é uniforme e os cidadáns 

tampouco. Non hai cidade homoxénea na súa composición humana, senón dívidida en 

grupos, en procedencias e en valores. Aínda que esta percepción xa a tiñan os fundadores 

do movemento da Escola Nova a finais do século XIX, dende aquela e máis actualmente, a 

vida social tornouse tan complexa que xa non se pode simular na aula case ningunha 

realidade da vida cotiá; " de aí que agora a escola teña que abrirse á vida, á cidade, para 

que o alumno descubra os fenómenos sociais nos cales terá que se implicar no futuro. Velaí 

o interese pedagóxico pola cidade" ( Colom, 1998a: 107)29. A urbe como hábitat social, 

densa en fontes de formación e aprendizaxe, mais tamén vizosa en espazos e dinámicas 

colectivas por excelencia, onde grupos moi diversos en composición e intereses, trazan 

múltiples posibilidades de coexistencia e intercambio. 

Nesta sociedade urbana, socialmente complexa, en que a multiplicidade de actores 

sociais se confronta, a súa vez, cunha diversidade de actores públicos, tan difícil resulta que 

xurdan propostas de ampla base dende a sociedade civil, como que as institucións políticas 

xeren mecanismos de representación eficaces e mesmo cribles por parte daquela. Unha 

participación e chamada á corresponsabilidade de todos que vaia máis alá que unha arenga 

de populismo en actos institucionais ou folletos preelectorais. 

A cidade é pois, un mesmo territorio, con múltiples axentes. As coi/sas da política 

local son complexas, e os técnicos -e investígadores-deberan, dunha vez por todas, ser 

conscientes disto. O poder emanado das urnas e outorgado pola cidadanía a uns 

responsables políticos, ten unhas limitacións de actuación ao mesmo tempo que gozan 

_^ Estévez (2002b) argumenta que, pensando en clave futura, habena que ensinar a complexidade e riqueza das relacións urbanas, dende 
unha materia escolar denominada "A Cidade°, materia que mesture as vívencias persoais cos principios xerais do urbanismo, a xeografia, 
a socioloxía e a economia. 

80 



A cultura como práctica educativa na cidade 

tamén de parcelas importantes de autonomía e decisión. Mais o goberno do local require 

coaligarse, de forma estable ou coxuntural, con outros interlocutores e intereses nese 

mesmo territorio, xa que poden axudar na necesaria ampliación dunha perspectiva máis real 

do poder e a política local (Ruíz, 2003). En clave de acción-intervención, esta visión, 

ademais de facilitar os contactos aleatorios, tamén poderá "multiplicar as potencialidades 

dos encontros programados, nun xogo de estimulacións recíprocas" (Nogué e outros, 

1998:12). Xulgamos que tal situación orixina, sen dúbida, os mellores caldos para que 

xurdan procesos de innovación política e cultural, en ámbitos, procesos e estratexias, como 

actitude traducida en vontade, colaborando na tarefa necesariamente compartida de 

construír urbanidade, de facer cidade como un desafío intelectual. 

Con perspectiva histórica, xa dende a polis grega, a política, como a encargada da 

organización da convivencia na cidade (Ortega, 1990; Trilla, 1999a), apoiouse na paideia 

para os seus fins. Xurdían toda clase de expresións artísticas, culturais, políticas e sociais 

para ir conformando e educando ao cidadán cara a unha sociedade urbana mellor. Para ir 

progresando cara ao modelo ideal de cidade, arela en toda época histórica ata os nosos 

días, pretendíase e preténdese dispor dunha veciñanza satisfeita, formada e participativa 

no seu devir. 

Falamos, para entendérmonos, do municipio cómplice, que implica e"comprende os 

problemas globais dunha cidade e deseña políticas de intervención coordenadas e 

pluridisciplinares, xestionadas con criterios de eficacia social e cultural, avaliándoas" (Puig, 

2000: 26). Ou da cidade que optimiza as oportunidades de contacto, aposta pola 

diversidade, pola mestura tanto no ámbito funcional como no social e multiplica os espazos 

de encontro dos seus dirixentes coa cidadanía30. Valaí a dimensión pedagóxica das políticas 

urbanas. Estas, no seu desenvolvemento, poden dar pulo a unhas dinámicas e reducir 

outras. Xa que logo, aquelas cidades que visualizaron a potente carga educativa que 

entrañan31, souberon tirar proveito formativo, cultural, cívico e político das súas 

comunidades. 

^^ Coinddimos con 8orja e Muxí (2001 107) cando detinen a cidadanía como "un status que recoñece os mesmos dereitos e deberes aos 
que víven -e conviven- nun mesmo territorio caracterizado por unha forte continuidade fisica e relacional e unha grande díversidade de 
actividades e funcións" 

^' A expresión "cidade educativa" naceu a principios dos anos 70, concretamente aparece no xa celebre informe da UNESCO didxido por 
Edgar Faure titulado Aprender a ser j 1974). como xa indicamos. 0 concepto xurdiria con máis forza e levemente cambiado -agora "cidade 
educadora"- no non menos atamado I Congreso Intemac+onal de Cidades Educadoras de Barcelona (1990). Este evento concretizouse 
nunha Asociación Intemacional de Cidades Educadoras (AICEI coa finalidade de traballar conxuntamente para mellorar a calidade de 
vida dos habitantes a partir da sua implicación adiva no uso e evolución da sua propia cidade. 
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En concordancia, somos da opinión de que a acción de goberno democrática dun 

territorio, dun municipio e especialmente dunha cidade, debería requirir, ademais de intentar 

xestionar eficazmente a normalidade do cotián, un ambicioso proxecto de innovación da súa 

política; unha innovación política, por citar un exemplo, que debería definir o presente e o 

futuro dun espazo que, dito sexa de paso, supera en moito o territorio da cidade en si. 

Precedo (2002a: 483) insiste ao respecto e como exemplo desa necesaria redefinición do 

termo municipal, na conveniencia de institucionalizar as áreas metropolitanas -alí onde 

existan carácteres de tales- ou "porque a xestión urbana a nivel municipal é insuficiente para 

enfrontar os problemas comúns presentados e para obter un maior equilibrio estrutural do 

territorio", e conclúe o seguinte: "resulta anacrónico que aínda hoxe a planificación vixente 

siga utilizando o municipio como marco funcional de referencia, cando as realidades 

urbanas xa o superaron". 

Nesta liña, e de novo citando a Borja (Borja e Ventayol, 1992: 428), coincidimos en 

sinalar que "son as aglomeracións urbanas o motor de desenvolvemento económico e 

social, das actividades lúdico-culturais, da innovación tecnolóxica e os centros do poder 

político. As cidades xeran dinámicas e relacións funcionais cara aos seus contornos 

territoriais de tal magnitude, que rompen e deixan obsoletos os vellos esquemas 

administrativos". A cidade que educa, que innova politicamente, é tamén aquela que 

comprende o trascendente do seu actuar para coas vilas circundantes, que atrae públicos 

distantes e, en consecuencia, trata de articular e de multiplicar as posibilidades de 

colaboración e de intercambio con outros municipios do seu contorno, con outras cidades 

próximas. 

Do anterior derívase, entre outras cousas, a conveniencia dunha aludida vontade 

política que sopese as posibilidades e os límites dun proxecto de cidade mobilizador de 

recursos, de enerxías e de ilusións, que se concretan nunha maior marxe de colaboración 

entre distintos axentes, dunha flexibilidade administrativa que posibilite e mesmo alente 

programas específicos e innovadores na propia xestión política. Sabemos ben que, a miúdo, 

a dificultade de pór en marcha proxectos locais de acción cultural e educativa, social en 

xeral, obedece a circunstancias tales como: 

A rixidez excesiva do propio aparato burocrático municipal, de escasa axilidade e 

flexibilidade para articular novos modelos de funcionamento ou para buscar 

solucións a problemas de operatividade que xurdiron na posta en marcha de 

programas, no cotián actuar de técnicos ou na procura de novas propostas ante 

novas realidades que se van presentando. 
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A desvalorización e a falta de recoñecemento social do labor educativo na 

nosa sociedade. 

- Unha maior reivindicación das políticas educativas como factores básicos 

para a creación cultural. 

- A dificultade da cidadanía para percibir a actividade educativa extraescolar 

como un instrumento útil para se vertebrar como comunidade. 

A imposibilidade de acoutar as cidades en espazos que respondan tan só a 

límites administrativos. Lonxe disto, a cidade, polo xeral, é o expoñente dun 

continuo urbano que acubilla periferias, diferentes e anexos termos municipais. 

As chamadas, tamén polo xeral, áreas metropolitanas, son espazos de lindeiros 

confusos, onde faltan os acordos, os gobernos e os medios legais axeitados á 

devandita escala, ademais doutros dexasustes sociais. 

A escasa andadura democrática -se a comparamos con outras democracias 

europeas de maior traxectoria- dos nosos concellos, que albisquen a 

necesidade de destinar recursos a proxectos desta natureza. Coincidimos con 

Vintró (2001) cando reclama a inevitable decantación que o tempo 

acrecentará a estas ideas que aquí defendemos para as nosas cidades. Ás 

veces, os teóricos, os técnicos, os gremios profesionais reclamamos accións 

das administracións que o xeral da sociedade non é quen de anticipar como 

necesidade aínda que certos grupos, indicadores de futuro, xa apuntan. 

Cómpre, xa que logo, estarmos atentos a tales indicios. 

Mais supoñendo que nun concello exista tal vontade política de desenvolver un papel 

importante no proceso formativo e implicador dos cidadáns, de achegamento ao deseño e á 

participación na oferta cultural, quizais, como paso previo e imprescindible, habería que 

posibilitar por todos os medios, o acceso entre estes e aqueles compoñentes do contorno que 

poidan suxerir contribucións significativas neste sentido. A cídade máis positivamente educadora 

será aquela que multiplique as posibilidades de integración e de socialización, reducindo ao 

mínimo os procesos marxinadores. De aí que insistamos, nese solicitado esforzo de innovación 

política, por exemplo, na necesaria revisión dos lindes institucionais actuais do territorio, 

reinventando entidades territoriais máis acordes co presente; na superación do encorsetamento 

na lectura do abano de modalidades contractuais legais cos diferentes axentes locais; no 

deseño de políticas públicas integradas e con claros esforzos no participativo. No máis concreto, 
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falamos de desenvolver experiencias de democracia palticipativa: incorporar o planeamento 

estratéxico como metodoloxía normalizada; equilibrar a xeneralizada tendencia a externalizar`^` 

servizos de natureza sociocultural e educativa ou a que prevalezan rendibilidades económicas 

nesa actual pretensión de acadar o déficit cero por riba doutras ventaxes de índole máis social

coa da xestión cívica de programas e equipamentos etc. 

Por isto mesmo, entendemos, con Puig (1988: 103), "a cidade como o lugar da 

estratexia: do posible [...] pero en colaboración". Redefinir as relacións establecidas ata o 

momento, polo xeral, entre os axentes sociais, culturais e educativos e a Administración 

Local arredor do trinomio educación-cuttura-territorio, pode axudar na mellora global desa 

comunidade en termos de calidade de vida (Caballo, 2001). A cidade está gobernada por 

unha instancia política, de aí que insistamos, coincidindo con estes autores cando sinalan 

que cómpre traballar por unha nova cultura política, na cal se comprenda á Administración e 

aos seus gobernantes como 0 outro dialogante e cooperante á par da cidadanía organizada 

e, sobre esa alianza de mutuo interese, construír políticas locais máis efectivas. Velaí a 

alternativa "para avanzar cara a unha sociedade máis democrática e viable na consecución 

dun territorio relacional" (Caballo, 2001: 38). A Administración Local potenciará, así, a súa 

capacidade para integrar persoas e recursos cara á asunción de proxectos estratéxicos 

territoriais. 

Por esta e outras razóns que vimos esbozando, e no ámbito que nos ocupa, optar pola 

cidade como pedagoxía, máis alá da obvia pedagoxía apoiada na cidade33 -por outra banda, 

estadio inicial e de acción paralela conveniente e necesaria3^-, supón sosterse nos múltiples 

axentes sociais, educativos e culturais, especialmente no movemento cívico, superando non só 

algunhas limitacións do marco legal respecto deste que aínda persisten (Subirats e outros, 

2002), senón tamén, e sobre todo, as visións tópicas das relacións que se establecen entre o 

público e o privado; unha dicotomía de cada vez menor validez, falándose cada vez máis de 

parthership (Herrera, 1994), partenariado (Alguacil, 2003b) ou espazo colectivo35. Mesmo a tan 

referenciada coxestión de servizos e equipamentos de proximidade co tecido asociativo 

^ Tan só queremos deixar constancia brevemente da nosa opinión ao respecto: o axeitado é establecer as íormas de conirol soáal que se 
(ixan en cada caso e a capacidade de reversión se non se cumpren os criterios acordados que garanten ese interese xeral. 

^ Colom (1998) afonda, ao respedo, no termo "Educación Urbana", que se alimenta de dous vectores: aprender da cidade, que implica 
entender a urbe como medio didáctico facilitador da aprendizaxe. e aprender a cidade. considerandoa como obxecto da aprendizaxe. 

^ Trilla (1993b: 192 e ss ), at^ordando tres paradigmas teóricos que toman a cidade como referencia. entende que, a estas alturas dos 
tempos, "o modelo da cidade educativa, supera os de cidade-escola e escola-cidade". 

J5 No Encontro celebrado en xullo de 2003 no Cernro de Cultura Contemporánea de Barcelona e denominado ''Las ciudades (in)visibles. Espacias 
de riesgo; espacios de ciudadania', o arquitecto Manuel de Solá-Morales abordou o tema do concepto de espazo colectivo (EI Pais, 27 de 
xullo). Por outro lado, o partenariado enténdese como a vinculación e a reciprocidade entre instrtuáóns. asociacións, economía social e 
cidadáns. 
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demanda tanto novas actitudes políticas como outras fórmulas administrativas (Puig, 2000) -de 

novo, a flexibilidade burocrática- que o permitan e o estimulen. Como apunta Miralles (2001), o 

relacional semella algo consubstancial á política cultural. 

Fronte á cidade coma paisaxe da pasividade, do acosmicismo e anonimato 

xeneralizado, da senterritorialidade do cidadán3^, cómpre propor experiencias persoais 

propias, significativas e, sobre todo, colectivas (Puig, 1988). Son feitos e problemáticas que 

a súa onda expansiva afecta a todos os niveis da vida nas urbes, e na maior parte das 

ocasións, quizais Ile aplicamos tratamento superficial, a xeito dun trampantojo social. A 

forma de vida actual, sen apenas vida comunitaria, lastre de progresos sociais por un lado 

pero sen medir ou contrarrestar as conseguintes consecuencias desvertebradoras por outro, 

como a incorporación da muller ao mercado laboral; a falta de referentes cohesionadores na 

comunidade ata hai pouco como a igrexa, a praza, a festa pública; o hedonismo 

individualista como principal meta; o urbanismo inhumano que imposibilita os contornos 

aptos para o encontro dialogado sen tempos e ruidos; a caduca modalidade asociativa 

cidadá que aínda se propaga como idónea cando amosa os índices máis baixos de Europa 

en asociados..., todo isto require a aludida vontade política pública e unha decidida acción 

que a contraste na práctica (Alderoqui e Penchansky, 2002). Asumir o compromiso de 

incorporar a educación como medio e como vieiro cara á consecución, entre outros 

obxectivos, dunha cidadanía máis formada, culta, participativa e solídaria, identificada coa 

singularidade da súa comunidade, implica que as propostas educativas que se suscitan nun 

territorio deben xurdir do acordo entre os diferentes axentes, das sinerxias entre institucións 

e recursos (Conferencia URBAN 21, 2000). A educación non é só unha preocupación do 

sistema educativo máis regrado, senón tamén, un instrumento social e cultural 

imprescindible para a formación e a cohesión social, meta doutros actores presentes nas 

cidades e de carácter extraescolar. 

Nesta liña, son interesantes as iniciativas xurdidas ao abeiro da denominada 

aprendizaxe contínua (Longworth e Davies, 1996; Longworth, 2003: 16) "ou 

desenvolvemento do potencial humano mediante un proceso de apoio permanente que 

estimula e capacita as persoas para que adquiran todos os coñecementos, as destrezas, os 

valores e a comprensión que necesitarán ao longo da súa vida". Significativas, mesmo en 

número, son xa as experiencias de cidade da aprendizaxe37 ao amparo desta filosofía, 

^ Puig (1988: 76) "estar e sentir a ádade, maís non usar esa cidade como espazo publico' 
'^ Longworth (2003: 155) definea como "aquela que abrangue ádades; rexións e mesmo vilas que aproveitan e integran as suas estruturas 

económicas, políticas, educativas: sociais, culturais e medioambientais para desenvovler os dotes e o potenáal humano de todos os seus 
cidadáns'. Exíste unha asociación que aglutina estas ádades enominada Iniciativa Europea da Aprendizaxe Contínua jIEAC), con sede 
en Edimburgo. 
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herdeira da educación permanente e moi afin ao movemento da cidade educadora. Cómpre, 

tamén nomear como experiencia suxestiva como un paso máis na concepción da cidade 

educadora, os Proxectos Educativos de Cidade (Gómez-Granell e Vila, 2001)^: un plan de 

carácter colectivo e consensuado que é quen de definir liñas estratéxicas e actuacións 

concretas para un aproveitamento dos recursos educativos da cidade. A súa execución 

baséase en tres condicións: ter capacidade de innovación e reflexión, contar co pulo inicial 

da Administración Local pero tendo como norte a participación cidadá e, por último, implicar 

un compromiso coa acción. 

Non somos alleos á dificultade e ao esforzo que entraña a pretensión de aglutinar e 

coordinar baixo un mesmo proxecto a diferentes axentes con presenza e incidencia nunha 

mesma comunidade ou territorio. Haberá que convencer a políticos de distíntas 

administracións e administradores, a profesores, a un público escéptico; procederá cambiar 

as formas de pensar ao respecto da educación e a cidade (Longworth, 2003). Por iso, un 

tanto por cento das iniciativas para o desenvolvemento de accións desta índole cómpre 

orientalas aos propios axentes, nun afán pedagóxico e concienciador previo. Mais malia ao 

dito, tampouco entendemos que radique nesta concepcíón e xeito de actuar a panacea dos 

numerosos males da cidade, das imperfeccións da sociedade actual, dos déficits da 

cidadanía. Será, a acción cultural e educativa dende a cidade que propoñemos, un recurso, 

un medio máis, nin sequera o máis importante, para procurar miras tan ambiciosas. Convén 

ser conscientes das verdadeiras posibilidades das estratexias que aquí se verquen. 

Por outro lado, o entramado educativo da urbe técese -o que Úcar denomina "cultivo 

do propio medio" (2004: 8)- entre escolas, centros de educación no tempo líbre, educadores 

de rúa, educación familiar, tada a rede cívica, cultural e a industria privada, ademais da 

omnipresenza dos medios de comunicación de masas, provedores de lecer, información e 

formación ao cidadán. Como afirma Trilla {1993b), o grao de educabilidade dunha cidade, 

se fose posible medilo, debería ter como indicadores non só os centros regrados de 

formación que posúe, senón tamén o resto de institucións e de medios que xeran formación 

e, sobre todo, analizar como interactúan e harmonizan entre si. 

A cidade que pretende ser educativa, en definitiva, debe pensar en políticas e 

proxectos coordinados e mancomunados, non só entre institucións e contedores educativos 

e culturais, senón tamén coa cidadanía. Esta densídade de colectivos, institucións, 

empresas e produtos capaces de produciren educabilidade, é o que Ile concede á cidade a 

^a Estes autores coordinaron a execución do Proxecto Educatívo da Cidade de Barcelona e tamén unha obra que dá conta das posíbílidades 
dun plan estratéxico desta natureza para a cidade e a cal nos remitimos para profundizar no seu coñecemento. 

86 



A cultura como práctica educativa na cldade 

impronta educativa e socializadora (Sureda e Colom, 1989). O importante, xa que logo, é 

saber aproveitar e encauzar esta forza social cara a políticas sinérxicas, cara a obxectivos 

educativos e culturais afíns. Intuímos a dificultade da empresa, pois, queda dito, trascende 

os límites do público, do local, do cultural, ademais de faltar máis experiencias 

exemplificadoras que axuden a camiñar neste sentido. 

2.1.2 Xénese da Cidade Educadora 

A filosofía da idea-forza de Cidade Educadora, "un enfoque teórico que xorde como 

expresión da nova sensibilidade e da concepción que se veñen desenvolvendo sobre as 

funcións, os recursos e as potencialidades dos núcleos urbanos" (Caballo, 2001: 14) ou 

para Vieites (2001 a: 38), "unha das formas máis claras onde se definen e explicítan as 

interaccións constantes entre educación e cultura", vén a fundamentar unha acción local de 

grande importancia. Unha filosofía que se asenta sobre tres premisas básicas (Alderoqui e 

Penchansky, 2002: 19): información comprensible e discriminada cara a cidadanía; 

participación efectiva e corresponsable dos diversos axentes; e, finalmente, avaliación de 

necesidades, propostas e accións. Esta idea, en definitiva, atesoura contidos descritivos, 

proxectivos e mobilizadores. 

Deste xeito, tamén subliñamos que as aperturas e declaracións intencionalmente 

políticas, sobre todo de natureza e ámbito municipal, non evitan o risco de asumir uns 

propósitos como simple ornamento retórico. Sostén Trilla (1999a: 45) que cidades 

educativas son, en potencia e polo simple feito de seren cidades, todas; mais, son 

soamente cidades educadoras as que se comprometen a selo. Por tal motivo, os devanditos 

pronunciamentos de principios de natureza político-local ou as sesudas reflexións teóricas 

de pedagogos, deixarán de servir cando se convertan nun simple slogan. Quizais son 

necesarios como paso previo, mais de seguido quedan baleiros de contido real se non se 

enchen de proxectos, de programas e de actuacións sometidas a contínuas revisións e 

melloras. Cómpre pasar das abstraccións pedagóxicas a concrecións físicas, espaciais, 

administrativas, políticas, sociais e económicas (Requejo, 1997). 

A proposta da Cidade Educadora, como idea-forza abrangue contidos descritivos, 

ao entender que a cidade transmite descubrimento educativo nos seus espazos 

construídos e relacionais; contidos desiderativos, que se refíren ao seu compoñente 

utópico como expresión de posibilidades; e contidos proxectivos, ao valorar a capacidade 
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mobilizadora de persoas e de recursos para desenvolver un proxecto operativo de cidade 

(Caballo, 2001). Trátase dunha oportunidade interesante de innovación política que suxire 

transversalidade na acción municipal, contacto interxeracional, permeabilidade entre 

realidades culturais distintas, posibilidades de encontro entre creadores, mediadores e 

usuarios da cultura, versatilidade de espazos e escenarios culturais para se converter en 

educativos e viceversa, e cunha vizosidade de itinerarios posibles para acceder á 

formación, á interiorización de valores posítivos, á cultura. Permite, en definitiva, colaborar 

no que Borja (1988: 15) denomina socializar a condición da cidadanía, é dicir, "crear as 

condicións culturais para que a poboación menos integrada socialmente viva a cidadanía. 

formule as súas necesidades e esixencias e utilice realmente as cidades e os seus bens 

colectivos". 

En tal tesitura, os concellos constitúense, xa que logo, no principal axente 

transmisor da esencia deste movemento, actuando como catalizadores de persoas e de 

recursos, definíndose como unha Administración Relacional. A ela cabe esixir o exercicío de 

responsabilidade, de compromiso e de sinceridade pública a que aludíamos posto que a 

cidade é un patrimonio colectivo. 

Nestas coordenadas, os diversos actores da cidade precisarían entender e asumir esta 

filosofía. Os técnicos deberán adquirir unha formación sólida ante as tarefas que se requiren, e 

ísto, non sempre é así (Rodríguez Abella e Seixas, 1999). Por outro lado, "ao tecido asociativo e 

ao cidadán en xeral, hai que facerlles ver a necesidade de que redescubran os seus espazos de 

acción e as novas formas de intervención social" (Gaballo, 2001: 15). 

Por último, os responsables políticos, actores principais neste quefacer, precisan, 

así mesmo, dunha sensibilidade que, desgrazadamente, non é común na xestión do público, 

así como unha actitude e formación que posiblemente diverxen do xestor político habitual. E 

é que novos tempos demandan gobernantes máis capaces e sensíbles ao feito cidadán e ás 

súas múltiples realidades. Para iso, sostén Hernández Aja (2003), hai que dotarse de 

indicadores que permitan saber cando non serven os mecanismos de regulación existentes, 

e demandar a creación de observatorios da evolución das necesidades e demandas da 

cidade. O transcorrer do tempo e o aumento da calidade de vida na poboación pode axudar 

na aludida articulación, na formación e na maior sensibilidade política. 

Dito isto, é preciso recoñecer que a complexidade da proposta emanada do 

movemento da cidade educadora e outras reflexións afíns aos gobernos municipais 

innovadores, devén fundamentalmente de dous aspectas, seguindo de novo a Caballo 
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(2001). En primeiro lugar, o grao de consenso e conxugamento de intereses que 

require. Ao longo deste traballo incidimos neste aspecto, reclamando maiores cuotas de 

experimentación, mesmo de coraxe política, investindo tempo e recursos en descubrir 

as virtudes e as vantaxes de novas percepcións do cultural e do educativo como 

centralidades na acción do goberno local, dende un labor compartido con outros 

axentes. Sen estas premisas cumpridas, dificilmente se lograrán implementar políticas 

eficaces neste sentido (Rodríguez Abella, 2001). 

En segunda instancia, cómpre ser conscientes de que afecta aos recursos do 

territorio que nunca -ou polo xeral- se valoran en termos de potencialidade educativa e 

cultural. Normalmente semella que só as institucións científicas -museos, casas de...-, os 

monumentos de carácter histórico e artístico -catedrais, esculturas, edificios singulares...- ou 

aqueles emprazamentos de valor medioambiental -centros de interpretación urbana, ríos, 

peiraos, encoros...-, existentes nunha comunidade, son os enclaves susceptibles de 

explotar como recurso educativo. Materiais didácticos en múltiples soportes e formatos 

tratan de presentar os valores educativos de tales espazos e claramente destinados, case 

sempre, a un colectivo por riba doutros: a infancia escolarizada, nunha reducida e a todas 

luces insuficiente opción de categorizar as posibilidades educadoras da cidade e os seus 

compoñentes de dispar natureza. 

Lonxe quedan as reflexións de Rousseau (1971) negando a cidade, a sociedade e 

as súas institucións aos cativos, convertendose nun "auténtico manual de educación 

antiurbana" (Trilla, 1993a: 191). Os citados espazos encerran novas estratexias formativas, 

sobre os que encardinar programas de educación cívica, educación vial, educación para o 

consumo, para a paz, multicultural, educación ambiental etcétera, establecendo sempre 

múltiples relacións e sinerxias con outros actores educativos e culturais do contorno. 

Existen outras coordenadas e posibilidades educativas. Así, Colom ( 1998), sinala as 

grandes parcelas de compensación que poden desenvolver os municipios na vertente 

educativa, facendo fincapé en tres delas, e que veñen a coincidir basicamente coas que 

tamén expón Trilla (1993a: 177): 

a) Intervención funcional sobre o sistema educativo: labor dirixido a mellorar 

aspectos infraestruturais e de escolarización. 
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b) Intervención para a compensación do sistema educativo, reforzando 

iniciativas pedagóxicas e de extensión educativa xurdidas no seo da propia 

comunidade educativa ou articulando outras alleas a ela pero de marcado 

carácter pedagóxico. 

c) Intervención para a compensación educatíva non formal: con actividades 

extraescolares de formación e expansión así como de educación da 

comunidade. É quizais nesta última perspectiva onde a educación urbana3^ 

se converte máis claramente nun instrumento de acción cultural a prol do 

desenvolvemento local. 

Transcorrida algo máis dunha década de labor educativo -de desigual 

desenvolvemento nos diferentes concellos- baseado nesta liña de acción, Trilla (1999a) 

propón reflexionar sobre o tipo de proxectos que se implementan. Sería conveniente valorar 

que grao de cumprimento de obxectivos se conseguiu, qué incidencia a nivel de concíencia 

política se logrou e que hai de errado nos seus postulados. Á marxe de análises moito máis 

pormenorizadas e puntuais, para este autor, tales proxectos deberían caracterizarse como 

reflictimos, nunha serie de características ou de principios: 

- Globalidade: dirixidos a un amplo abano de idades e territorios. 

- Integración: rexeitando a excesiva segmentación de lugares, de funcións e de 

destinatarios. 

- Contextualización e transferibilidade: xorden da propia realidade mais con 

vocación de universalidade. 

Transversalidade de contidos: fundamentalmente, abranguendo ámbitos 

temáticos diversos. 

- Permeabilidade institucional: tendentes a acoller accións vinculadas aos tres 

sectores clásicos da educación -formal, non formal e informal-. 

''' Colom i1998: 10&) definea coma unha aproximación ao estudo dos fenómenos etlucativos concorrentes nun temtorio urbano e non 
escolar Actua dende dous vedores xeradores de propostas que ofrece a educacion á cidade e que ofrece a cidade á educaóón. 
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- Formatividade cívica: inclúen, ás veces implicitamente, propósitos de 

formación cidadá. 

Interdepartamentalidade: procuran vincular o maior número de áreas da 

Administración, máis alá dos departamentos estritamente educativos, cara a 

unha transversalidade no actuar. 

- Participación: alentan a máxima participación cidadá posible, xa dende a 

propia xestación do proxecto. 

- Compensación: son belixerantes a favor da igualdade de oportunidades e da 

distribución dos diferentes recursos educativos 

Nesta liña, queriamos referirnos a un ambicioso e innovador proxecto implementado 

na cidade da Coruña denominado Educadores Urbanos, de carácter eminentemente 

educativo e de concepción transversal -que implica na súa elaboración e aplicación a gran 

parte dos departamentos municipais-, que basea a súa filosofía no que conceptualizan 

como xestión cívica da cidade. Unha ídea que busca producir un cambio social cara a un 

modelo de cidade erixido dende unha visión humanista e de progreso da cidadanía, e do 

que poderíamos listar os seus obxectivos (González, 2003: 2): 

- Optar pola cultura dos valores. 

- Dar pulo aos procesos e ás relacións que neles se xeran para acadar o 

coñecemento dos bens culturais e usalos como recurso lúdico e educativo. 

- Apostar por dotar a cidadanía dunha cultura de base creativa, comunicativa, 

relacional e social, mais non asistencial. 

- Facilitar o encontro directo da poboación con todos os compoñentes do medio 

urbano que poidan ofrecer aprendizaxe significativa. 

- Construír cidade educativa, deportiva, compensadora, implicadora, habitable, 

sostible, solidaria e tolerante dende a súa singularidade. 
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Un dos seus mentores, José Luís González (2003: 3), ex-técnico do Servizo 

Municipal de Educación do Concello da Coruña, explica que esta iniciativa supón para a 

municipalidade "crear espazos de negociación con entidades cidadás non lucrativas para 

redefinir permanentemente os obxectivos, coñecer de preto as súas necesidades 

educativas, culturais e sociais, lograr que as entidades se sintan servizo da cidade e, dende 

esta mutua complicidade e interacción, desenvolver un sentimento cidadán, a idea de 

pertenza a unha comunidade e a articulación dun marco de identidade cultural". 

Subxace nesta proposta a firme crenza de que o incremento da base de 

consumo cultural intelixente e a estruturación dos grupos sociais da cidade para que 

cheguen a xerar por si mesmos respostas autónomas de demanda e participación 

cultural -máis aló de reproducións e estereotipos-, precisa dunha planificación que 

involucre ao sistema cidade e"isto debería ser un obxectivo político municipal en 

defensa do dereito da cidadanía á cultura" (González, 2003: 4). 

Grazas a esta iniciativa, dáse formación a un numeroso grupo de educadores/as 

que serán os responsables de desenvolver diversos proxectos educativos tales como 

Intinerarios Urbanos ou Luditarde``0. Á marxe dos propósitos estritamente formativos, estas 

propostas -especialmente Luditarde- busca minimizar o que Trilla (1993b) denomina 

superficialidade e parcialidade da vida na cidade. En canto á primeira, afirma o autor que 

descubrimos a apariencia da cidade pero non detectamos a súa estrutura e prospectiva. A 

segunda das limitacións vén dada por factores de índole económico, social e xeracional, 

que determinan que cada individuo -moi especialmente os máis novos- coñeza unha parcela 

ou unha dimensión moi limitada da súa urbe. Pola contra, sabemos que, na realidade, unha 

cidade está composta de moitas cidades, obxectiva e subxectivamente díferenciadas. 

Aprender a cidade tamén implica aprender a lela criticamente, ser conscientes dos seus 

déficits e dos seus excesos, dos propósitos e dos despropósitos dos seus xestores. As 

actividades de Luditarde, a través das propostas trimestrais, inciden en minimizar, entre 

outros, estes aspectos na cidadanía máis nova da cidade da Coruña. 

Non obstante, hai que recoñecer que proxectos desta natureza ven perigar a súa 

progresión e calidade de implementación se non hai unha clara vontade política para que 

así sexa e da que falabamos anteriormente, alén de postulados apriorísticos institucíonaís. 

Os obstáculos que aparecen derivados, por exemplo, da insuficiente dotación de recursos 

°^' Programa educativo e cultural implantado en seís centros educativos de educación infantíl e primaria da Coruña. Ten 43 educadores 
contratados e un número aproximado de 500 participantes (datos referidos ao curso escolar 2003-04). 
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ou nos ímpedimentos dos desfasados procedementos administrativos municipais para 

acreditar e medrar na aplicación da xestión cívica da cidade, "poderían motivar que, 

precisamente por salvar tales atrancos, os responsables políticos perdesen de vista os 

valores democráticos deste xeito de administrar certos ámbitos da cidade", segundo valoran 

González (2003: 4) ou Rodríguez Abella e Seixas (1999). 

Ao fio destas iniciativas, permitansenos uns comentarios. Despois de varios anos 

de labor extraescolar dende os concellos, quizais cumpriría pedirlles aos departamentos 

municipais de Educación e Cultura e mesmo a aquelas institucións culturais da cidade, que 

non só apoien á escola no desenvolvemento da súa acción educativa curricular. Hai todo un 

campo aínda bastante ermo e necesitado de labor cualificada que trate aos cativos e á 

mocidade non tanto coma escolares, senón sobre todo como cidadáns41. Polo xeral, no que 

atinxe ás ofertas culturais no tempo líbre, estas non se deseñan como se fose para adultos: 

nin por dotación en recursos materiais, nin pola cualificación profesional que se esixe a 

quen se fai cargo destas, nin polas oportunidades de formación e reciclaxe para os que 

desexan desenvolver iniciativas neste sector. A oportunidade da oferta debería ir 

acompañada dun grao considerable de calidade en todos os seus niveis. Acotío, 

observamos a indiferenza, e mesmo o rexeitamento, da mocidade cara a distintos 

proxectos, posto que non se ven reflectidos nas producións culturais que se Iles ofertan. É 

como se Iles faltase "dose de realidade" a tales propostas e tivesen, en cambio, un exceso 

de didactismo (Heráns, 1998; Fernández de León, 2003). 

Quizais porque o ser cidadán -posiblemente unha das chaves do desenvolvemento 

de políticas culturais de futuro-, a todos nos iguala, para os que aínda non teñen 

desenvolvida axeitadamente a súa capacidade de elección e de autonomía, os gobernos 

locais e outros axentes con presenza na cidade, deberían colaborar na tarefa de facilitarlles 

o acceso a bens culturais da mesma categoría, calidade, dotación e dedicación que nos 

esiximos os adultos (Heráns, 1998: 55). Para este autor, "o cidadán neno e adolescente ten 

dereito a unha mediación cultural específica e especializada, que permita non só o que 

desenvolva as súas habilidades e técnicas artísticas diversas, senón que o conxunto de 

propostas que reciba supoña a posibilidade de realizar o seu propio proceso de 

recoñecemento e de proxeción nos seus produtos culturai Ŭ'. Satisfacer tales eivas, abrirlle 

expectativas suxestivas e con diversidade de opcións e recursos, pasa por ser consciente 

diso, en primeíro lugar, mais tamén en implicar na tarefa outros axentes socioculturais da 

°' Sobre este aspecto e as posibilidades educativas e culturais das institucións locais. son interesantes as leduras dos capítulos de Alfieri 
(19901: °EI papel de las ínstitucior^es locates en el sistema formativo integrado' e Martinell (1990): "Proyección educativa de las 
instituciones y de tas recursos culturates de la ciudad", ambos en Ayuntamiento de Barcelona: La ciudad educadora. Barcelona, pp. 165
17 e pp. 283•289, respectivamente. 
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cidade, como vimos insistindo. As realizacións neste campo requiren de procesos, co seu 

tempus e persoas cualificadas, asumindo fracasos como males menores inherentes á 

dificultade de intervir para facer cidadanía dende parámetros de igualdade cultural. 

Finalmente, talvez conviña entender, recollendo unha reflexión atinada de Martinell 

(1990: 288), que a clásica oferta para cativos e mozos no campo informativo, de transmisión 

de coñecementos ou nas actividades de difusión cultural, débese complementar con outras 

accións que permitan actividades moito máis interactivas, "como é o caso dos procesos de 

reversibilidade e flexibilidade a partir de provocar aprendizaxes, cambios de actitude, 

estímulos, apertura de intereses etc.". Neste aspecto, entendemos que aínda andamos 

necesitados de reflexión, de práctica e de avaliacións. 

2.1,3 Concrecións na acción local 

Retomando o fío do noso discurso, a filosofía e as directrices operativas do 

movemento da Cidade Educadora teñen, como vemos, múltiples formas -máis ou menos 

subliminares ou totalmente explícitas- de concretarse na acción cultural local. Así, pretender 

e favorecer unha participación efectiva e máis real da cidadanía nos designios da súa 

calidade de vida, comezando pola educación e a cultura, é un deles. Desenvolver unha 

pedagoxía política e cultural que irradie transversalmente aos demais ámbitos do quefacer 

municipal, amosando novas formas e actitudes de ler e tentar solucionar os problemas 

comunitarios, pode ser outra consecuencia, ou íso desexariamos. 

No noso afán de seguir presentando influencias deste movemento pedagóxico na 

acción local, un instrumento diferente ás iniciativas máis tópicas -mesmo ao que xa foi 

exposto e cunha gran potencíalidade educativa-, é impulsar constantemente a creación e 

innovación cultural na cidadanía (Pose, 2003a). Porque non se trata só de recuperar e 

manter tradicións e costumes, a través de programas e publicacións, da celebración de 

efemérides escolares ou actos asociativos, senón tamén de se preocupar pola constante 

experimentación e innovación neses mesmos sectores -tamén a partir da tradición-, 

entendendo a creación cultural como algo inherente ao home. Crear e incentivar 

infraestruturas básicas especializadas, promover estímulos estables á creación e á 

creatividade culturalA2 en todos os espazos sociais e sobre todas as formas en que elas se 

poidan desenvolver, resulta de asumir que creatividade non é sinónimo de espontaneidade: 

a partir da nada, moi probablemente, nada se crea. 

°^ Coinádimos con Caballo e ou[ros (2003: 24) cando atwrdan o termo creatlvidade colectiua e a detinen coma un fenornera complexo e 
muBidimensional, do que partiápan unha ampla variedade de aptitudes e aL4itudes das persoas, cn ánimo de xerar fonnas diverxentes de pensar e 
aduar. A orixinalidade; a inventiva, a apertura ao medio circundante ou o sentido crítico-retlexivo, constitúen algúns tlos seus trazos básicos. 
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De que maneira podemos encamiñar o labor neste sentido? Pois, por exemplo, 

apoiando decididamente, -isto é, colaborando e asumindo corresponsabilidades xunto con 

outras instancias e axentes-, na actualización xerencial e da acción cultural do 

asociacionismo de base coma tantas veces leva insistindo Puig (1988, 1994, 1999). Cun 

asociacionismo feble, con escasos recursos e ideas innovadoras, é case imposible que a 

cultura floreza nas cidades, que se dea ese humus civil e urbano necesario para que 

calquera cultura medre. De ser así, a cidade que non desenvolva un serio esforzo por 

crear ou reconverter o seu sector asociatívo, sobre todo veciñal, lúdico-cultural e artístico, 

potenciandoo de forma clave en propostas continuadas e competitivas, quedará 

descolgada dese circuíto onde outras sociedades entenden a cultura coma parte activa, 

xeradora de ideas e de propostas, na súa iniciativa cidadá cotiá a un mundo que resulta 

cada vez máis complexo. É unha das formas, moi vinculadas ás políticas educativas, de 

estimular novos públicos, de combater a crecente tendencia para o retraemento na esfera 

doméstica das persoas, engaioladas entre a vida privada do traballo e o galopante 

consumo (Madureira, 1994), a desvitalización, a redundancia, e mesmo a crecente 

privatización do espazo público. Rúas cada vez máis asépticas e sen memoria afectiva, 

que os poderes locais só contrarrestan con obvios monumentos que falen dun pasado 

común. Voltaremos sobre este aspecto noutro capítulo deste Informe. 

Tamén, no ofertar consensuadamente e apoiar as propostas dirixidas e xurdidas 

cara a/da comunidade escolar (Pose, 2000a) -equipos directivos, seminarios de 

profesores/as, ANPAs, asociacións de alumnos/as, escolas de familia-, pois só xuntos 

construiremos cidade. O xerme dunha cidadanía inqueda, con arelas participativas, que 

consume cultura e, sobre todo, que crea a súa propia cultura, obtén os mellores folgos para 

medrar arredor dos centros educativos e as súas dinámicas. Os cidadáns dun futuro non 

moi afastado, fornecen ou debilitan o seu espírito creador, buscan respostas creativas ás 

súas necesidades, á súa ansia de implicación e de ligazón co seu contorno vivencial, ao seu 

sentido crítico e estético, á súa sensibilidade medioambiental etc., cos programas 

educativos e demais propostas extraescolares que se deseñen -ou non- para estes 

públicos, en período de desenvolvemento persoal e social, na e para a comunidade 

educativa (Griéger, 1990). 

Outra maneira consiste en promover, dar apoio á creatividade da cidadanía e 

procurar un equilibrio no terreo equidistante entre o artístico e o relacional (López de 

Aguileta, 2000), intentando non caer nun dirixismo cultural'3. Articular programas e servizos 

^' Puig ( 1988 81) defíneo como "ese totalitarismo que impón unha concepción única de cidade, de persoa. de relación, de moral e etica ou 
de arte e pensamento" 
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onde as persoas exerzan un protagonismo activo na ocupación do seu lecer, recibindo 

informacíón e formación, aproveitando as plusvalías sociais que deveñen do aprender, do 

estimulo da sensibilídade estética e da creación colectiva. Entendemos que o que sucede 

acotío na urbe é formador do gusto: a cidade transmite estéticas, obviamente non só 

mediante os produtos culturais e os seus sinais, senón tamén polas súas arquitecturas, pola 

súa diversidade e polo seu movemento. Mais, en definitiva, toda cidade vaí conformando a 

sensibilidade dos que crecen nela (Borja, 1990). 

A posta en valor do patrimonio tanxible e intanxible (Calaf, 2003) existente na 

comunidade comeza por difundilo, polo que non hai que esquecer a produtividade creadora 

emanada da dinamización sociocultural cara ás artes visuais, escénicas e musicais, 

literarías etc., entre a poboación local. A renovación das cidades pasa obrigatoriamente 

polo potenciamento e pola creación de redes de cooperación cidadá, por comprender a 

cultura a partir da produción propia, por ver nos creadores e nas creadoras nas artes, na 

ciencia, no pensamento, aos motores civís imprescindibles (Puig, 1988). 

En liña co anterior, é necesario complementar as propostas de ton sociocultural 

dirixidas á cidadanía en xeral, a medio andar entre a formación e a difusión cultural, con 

fórmulas que alenten a produción e necesidades especificas dos creadores e das creadoras 

locais, especialmente aos máis novos e aínda menos asentados no eido da creación 

artística (López de Aguileta, 2000; Pose, 2000a e 2003a; Pérez Vicente, 2002). Entedemos 

este ámbito da acción cultural e educativa local como unha posibilídade e nunha liña de 

acción que se deriva dos preceptos da filosofía da Cidade Educadora, pois entronca 

perfectamente con eles. Son estratexias que dotan de maior e de mellor eficiencia a acción 

municipal, pois dan unha coherencía de conxunto ás diversas políticas e iniciativas locais 

(Bouzada, 2001 b). ^ factor anovador reverte na moral cidadá e no nivel xeral de actividade, 

como síntoma de vizosidade cultural e participativa, e no atractivo da cidade. Estimular a 

actividade artística nas cidades demostrou ser un recurso eficaz mesmo en procesos de 

rexeneración de barrios degradados (Bianchini e Parkinson, 1993), nas actuacións de 

recuperación e de creacíón de ámbitos de cohesión entre as cidades e os seus habitantes ^^ 

ou en procesos de promoción de centros históricos (Rodriguez, 2001). Exemplos de como a 

produción cultural mesma constitúe nun motor central da economía local. 

^ Varias institudons detlicadas á arquítectura -o Architekturzentrum Wien, o Centro tle CuNura Contemporánea de Barcelona. o Nederlands 
ArchitectuuristituuL a Architecture Foundation e o Institut Français d Architecture, crearon no ano 2000 o Premio Europeo tlo Espazo 
Publico Urbano para premiar aqueles traballos preocupados por transformar o espazo físico en espazo social. EI Pais, 5 de xullo, p,20. 

9b
 



A cultura como práctica educativa na cidade 

Porque, como sinala Rodríguez (2001: 30), "ao estar a economía actual baseada en 

procesos culturais de manipulación simbólica concentrados sobre todo nas cidades, o sector 

cultural que a contén tende a ocupar un predominante espazo dentro delas". A cidade 

contemporánea vive de intercambios simbólicos máis que de produción de bens, e 

concentra o seu capital na imaxe e na atración que poida producir, falándose xa da súa 

atractividade coma un indicador de desenvolvemento económico máis (Calaf, 2003). Unha 

acción cultural e educativa local, que presta atención á creación e ao patrimonio endóxeno, 

que incita á práctica e ao asociacionismo cultural nado para a súa defensa e goce, adoita 

conxugarse cun incremento no interese externo, cun aumento do turismo cultural (Armas, 

2003), por exemplo, cara a esa comunidade. 

Mais debemos aclarar que non estamos a falar unicamente dunha orientación 

economicista da acción cultural, senón fundamentalmente en clave de dinamización 

sociocultural. A creatividade, nas súas múltiples formas, só pode xerminar localmente dende 

a estimulación contínua. Entendemos que implementar propostas de apoio á produción dos 

creadores, leva parello un labor pedagóxico de base nun dobre sentido: por unha banda, 

póñense en marcha proxectos de apoio á creación, da estimulación artística e creativa en 

xeral, tales como, obradoiros impartidos por profesionais de recoñecido prestixio dirixidos 

aos artistas residentes. Por outra, desenvólvense programas e actividades orientadas á 

poboación en xeral, a modo de visitas escolares, exposicións guiadas, conferencias, 

itinerarios urbanos, edición de revistas especializadas (López de Aguileta, 2000). 

Incidiremos sobre este aspecto en puntos posteriores deste estudo. 

Con iniciativas semellantes, defendemos unha acción cultural pública que implique unha 

verdadeira política de cidade, non limitada á produción de grandes acontecementos mediáticos 

e case exclusivamente de lecer pasivo. Convén enredar os diversos actores implicados, e 

deseñar un xogo local de concertación en rede (Madureira, 1994; Puig, 1997), capaz de xerar 

dinámicas contratuais de desenvolvemento urbano. Deste xeito, os actores territorialmente 

activos, vénse convidados a pasar da posición clásica de pasiva consulta ou de efémera 

contestación, a unha actitude de implicación-negociación no deseño, na realización e na 

avaliación de proxectos. Son esforzos, difíciles e a longo prazo, para promover a cu/tura de 

cidade. Esta só é posible, segundo Madureira (1994), cando se arrequecen os modos de vida e 

as canles comunicativas, máis alá dun esforzo de mercadotecnia cultural. 

Falamos en todo momento, no fondo, de suscitar as conciencias, de mobilizar as 

sensibilidades e de provocar sinerxias cidadás arredor da creatividade, o que xera diversas 

posibilidades participativas, económicas, de cohesión social e identatarias. A confluencia de 
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tales obxectivos mesmo pode servir para velar polo acervo dunha comunidade. Tal e como 

afirma Caride (1997a: 225), "esta, a miúdo, é o sostén do patrimonio e da memoria 

colectiva". En termos máis literarios exprésao Ariño (2001: 68) cando di que "o patrimonio 

cultural constitúe unha agarradoira fronte ao perigo de naufraxio e amnesia histórica". Por 

isto, valvendo a Caride (1997a: 225), "hai que implicar a cada suxeito na defensa do seu 

contorno natural e cultural, contribuindo tanto á promoción de identidades como á 

redifinición das autonomías locais". 

Con base en tales percepcións, entendemos que outra liña de acción cultural ligada 

aos programas da Cidade Educadora que aquí propoñemos sería o traballar a conciencia 

simbólica do patrimonio (Calaf, 2003). Referímonos a eses elementos mobles e inmobles 

que axudan a explicar "o conxunto de tradicións, de formas de vida, de maneiras de ser 

colectivas e de sentirse, mesmo identificarse, dunha comunidade" (Solá, 2000: 73). 

Ocuparse de cuestións ideolóxicas, psicolóxicas, sociais etcétera, ademais das puramente 

históricas que aquel entraña, colabora eficazmente na conformación da identidade cultural 

local, baseada no coñecemento, no respecto, no goce, na protección e na difusión do 

patrimonio cultural endóxeno45 

Insistimos neste aspecto, posto que, dende o momento en que as identidades 

poden ser entendidas como construcións colectivas e individuais, o seu obxecto e os seus 

valores se converten en potentes elementos para a configuración desa identidade e tamén 

para consensuar a imaxe cultural da cidade (Calaf, 2003: 120-131). Unha identidade cidadá 

que se converte así na chave dunha educación patrimonial (Colom, 1998; Duarte, 1994), 

que pretende traballar o patrimonio urbano dende a sensibilidade cultural e, para isto, 

precísanse programas de achegamento e de difusión dos valores propios da cidade. 

Así, enténdese que no momento en que a cidadanía considere o patrimonio 

endóxeno como de seu, protexerao e valorarao. A función educadora e transmisora de 

valores e actitudes solidarias da cidade pode e debe ter no patrimonio cultural un recurso 

importante para comprender a cidade contemporánea, co seu pasado e co seu presente. A 

arquitectura participativa ou o acordo cos usuarios na definición das características da obra 

pública solicitada ao técnico; o aproveitamento didáctico dos elementos patrimoniais da 

urbe, con itinerarios, a singularización de espazos ou a fixación na memoria colectiva, son 

45 0 tenno Patrimonio Cultural aparece por vez primeira no Convenio Cultural Europeo celebrado no seo do Consello de Europa en 1954. 
Posteriormente, a Conferer^cia Mundiat sobre Polrtica Cultural (México, 1982) matizaría o concepto. Patdmonio Cuttural é aquel formado 
iundamentalmente por dúas realidades: unha material, referida aos bens culturais e mesmo aos bens ambientais -nalgúns países- e oulra 
inmaterial, que fai referencia aos significados que inclúen eses bens. Todos podemos ser propietaños simbólícos dese patrimonio. É un 
concepto cunha valoracion social moi positiva (Calaf, 2003). 
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algunhas estratexias que neste sentido ofrecen diversos autores (Tonucci, 1997; Morales, 

1998; Pardo, 2000; Gómez, 2002; Fontal, 2003) e que, tal e como sinalabamos a comezos 

deste punto do presente capítulo, tamén colaboran, dalgún xeito, nos procesos de 

innovación política4i' (Calaf, 2003). 

E é que o abordar o patrimonio cultural dende a perspectiva local é`^alar dun dos 

elementos da cultura que foi máis abandonado e menos valorado tanto polas 

administracións locais como polas supralocais. Se en cada municipio algo se foi facendo na 

recuperación do patrimonio, en xeral non se tivo unha visión de planificación nin de 

programación en canto á súa xestión e a súa divulgación" (Solá, 2000: 73). Apostila este 

autor que quizais isto obedece a que tampouco está claro cal é o marco competencial 

dunha Administración Local en relación co patrimonio do seu territorio. É posible que a 

solución, ao noso entender, pase en certa medida, por ampliar o principio de subsidariedade 

e potenciar o papel dos poderes locais no campo dos servizos finalistas e, neste caso, a 

dimensión territorial do patrimonio cultural. Son precisas novas estratexias, novos 

instrumentos, tal e como manifestaron responsables políticos, técnicos municipais e 

investigadores a través da Declaración de Narón (2003)". 

Sexa como for, as agresións físicas e conceptuais, o desinterese, o 

descoñecemento, os usos alleos ao valor cultural de seu, son inimigos do patrimonio local 

que a educación e a acción cultural poden axudar a minimizar no seu impacto negativo. 

Para isto, tal e como sosteñen Solá (2000) e Pardo (2000), hai que romper co sentido 

exclusivamente urbanístico do patrimonio, e hai que concederlle unha dimensión cultural e 

educativa en todos os seus procesos, tanto de estudo e catalogación, coma de xestión, uso, 

explotación e difusión (Warnier, 2002). Ademais, a presenza cada vez maior do patrimonio 

dunha cidade na súa política turística e cultural reafirma o seu papel dun atractivo manifesto 

e como un recurso endóxeno para o seu desenvolvemento sostible'e, como veremos 

posteriormente. 

^^ A experiencia urdida en Fano Íltalíal por Francesco Tonucci dende finais dos anos 80 e ímplementada noutras cidades europeas e 
españolas, dá conta de numerosas iniciativas encamiñadas a facer a cidade dos nenos un proxecto de cidade. 

"' No I° Congreso Bianual "Concellos e Serwzos Persoais a comunidade: dos modelos sectoriais á concepción integrada dos servizos 
persoais á comunidade", celebrado e auspiciado polo Concello de Narón ( A Coruña), elaóorouse un decálogo de propostas denominada 
dese xeito. 

^ti Nesta liña de acción, a Fundación La Caixa, en colaboración coas sete pdades españolas consíderadas historicas pola UNESCO, creou e 
impulsou un programa educativo denominado Vivir nas cidades históricas, pasado e presente cara a un luturo sostiWe e diáxido a centros 
educativos de Educación Secundaria. Como complemento intorm2tivo pódese ver Bernal. B. (2003): "Los jovenes y la ciudad. An8lisis y 
valoradón del patrimonio urbano en quince ciudades históricaŬ'. En López. L, e outros La ciudad. Nuevos procesos; nuevas respuestas. 
Universidade de León. León, pp 373-387. 
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A sustentabilidade a que aludimos non ten unha única dimensión medioambiental, 

senón que inclúe unha visión integral do desenvolvemento urbano, enfantizando tal 

desenvolvemento como incremento da riqueza material, aumento da calidade de vida e 

reprodución das condicións sociais, materiais e institucionais para garantir o progreso do 

mesmo. Implica o vencellamento do territorio nos procesos de xestión e de explotación das 

actividades, garantindo así ao máximo a distribución benéfica dos efectos directos e 

indirectos que puideren xerarse (García Nart, 2000; Pardo, 2000). 

Ouizais a idea básica sexa que as cidades sosteñan unha sociedade máis equitativa 

en harmonía coa Natureza, tal e como recolle Cuerda (2001), citando a Le Corbusier, 

afastando a idea de sustentabilidade unicamente respecto ao medio ambiente, e si ligándoa 

tamén á de desenvolvemento económico, social e tamén, propomos, cultural. Ao respecto, 

a Carta das Cidades europeas cara a Sustentabilidade ou Carta de Aa/borg (1994) é o 

manifesto alicerce de todas as cidades que aspiran á sustentabilidade, só ten unha mención 

breve á cultura no seu artigo 1.1. Non existe ningunha outra alusión á cultura nos 

compromisos locais para a sustentabilidade (Pascual, 2004). 

O paradigma do desenvolvemento sostible defendido en tal documento leva lustros 

acadando gran relevancia entre a comunidade científica, mais para algún membro da 

mesma, caso de Pascual (2004) ou Sorribes e outros (2001: 99), "é de difícil e complexa 

articulación no ámbito urbanó'. Baséanse estes autores nas limitacións ou nas 

inconcrecións metodolóxicas do propio paradigma, así como na non axeitada ponderación 

do fenómeno urbano preponderante como hábitat na socíedade actual. Avogan, finalmente, 

os citados, por unha visión ampla de sustentabilidade, e tratan de procurala a nivel local e 

de que incorpore debidamente o proceso de urbanización dos asentamentos urbanos, 

introducindo a debida centralidade da cultura como o cuarto piar do desenvolvemento 

(Hawkes, 2001). 

No referido ao patrimonio cultural local, parece que reclama de todo goberno 

municipal por unha banda, o ser consciente de que é un recurso non renovable, polo que a 

súa conservación e preservación se converten en tarefa fundamental de seu. Por autra, 

esixe dedicar esforzos e recursos a operar un cambio de mentalidade -ensinando e 

exemplificando- da cidadanía para que aprenda a utilizar os recursos locais de xeito racional 

e adecuado. Como lembra Cuerda (2001), non se pode actuar á marxe dun patrimonio que 

se herda, para que a cidade sexa futuro ademais de pasado. 
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FIG. NÚM. 1 

Facetas da sustentabilidade da cidade 
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Fonte: Rogers (2000: 167-168) e Cuerda (2001:77-84). Elaboración propia. 

Incidimos neste ámbito xa que unha xestión moderna do patrimonio cultural pode 

ser un instrumento eficaz ao servizo dunha política cultural avanzada, relacionada coa 

calidade de vida, o fornecemento da identidade e da cohesión social, o desenvolvemento 

económico, o equilibrio e o progreso territorial, en suma, sustentable°9, dimensións 

culturais, sociais e económicas do patrimonio que Ile conceden un alto valor estratéxico de 

carácter territorial (Pardo, 2000; Warnier, 2002). A relación cada vez máis estreita entre 

identidade, cultura e desenvolvemento serviu a moitas administracións locais 

especialmente a aquelas posuidoras duns cascos históricos moi recoñecidos- para 

capitalizar de maneira diferente as súas potencialidades culturais case sempre a través do 

turismo, as artesanías ou o desenvolvemento local (Bouzada, 2001a). Porén, malia todo, 

para algún autor (Martinell, 2003: 13), "o sector cultural aínda non conseguíu situarse na 

centralidade de determinadas políticas de desenvolvemento [...], quizais debido ás 

dificultades que temos os expertos en políticas culturais en achar argumentos, sistemas e 

*^^ Tal e como afirma Pascual (2004L actuahnente os aulores canadianos e australíanos son. lalvez, os que están a ofrecer a maior dose de 
innovación na análise e na implementación de politicas culturais locais, incluíndo a relación entre cultura, calidade de vida e 
sosteñibilidade. 
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propostas para unha maior incidencia da reflexión cultural nos plans de desenvolvemento 

local". Ao respecto, remitímonos ao xa dito, no sentido de procurar novas linguaxes para, 

por exemplo, un desenvolvemento comunitario axeitado nestes ámbitos de actuación 

municipal''0. 

Por outra banda, a singularidade de cada cidade, en gran medida, vén dada polo 

patrimonio cultural, herdado ou contemporáneo, que posúe. Dende o momento, como 

nos lembraba Calaf (2003), en que as identidades poden ser entendidas como 

construcións sociais e individuais, o seu obxecto e os seus valores convértense en 

potentes elementos para conformaren identidades. As cidades conteñen a herdanza dun 

complexo de significados, circunstancias, feitos, acontecementos e bens que definen, un 

genius loci (Estévez, 2001b), o espírito do lugar, unha memoria que as caracteriza, 

condiciona na forma e función, e axuda a entender o seu presente e proxectarse ao 

exterior. É desexable compracer o imaxinario afectivo da cidadanía respectando as 

tendencias históricas e deixando espazos comúns que Iles sirvan de referencia, mais 

sobre todo, cómpre xerar coñecemento e innovación para mellorar en moitos frontes da 

ansiada calidade de vida, mais alá de indicadores económicos: a capacidade de 

consenso social, niveis de convivencia comunitaria, cultura política, marxes de 

normalización cultural etc. Por iso, a cidade debe e pode ser, seguindo de novo a Calaf 

(2003), un axente clave de reconciliación da sociedade coa arte, de integración da 

contemporaneidade (Martinell, 2003) aproveitando as plusvalías, a miúdo intanxibles, da 

cultura nas súas múltiples expresións, sen que as tradicións se convertan en insalvables 

adivais que a inmobilicen. 

Como exemplo do dito, escoitámoslle afirmar ao arquitecto Oriol Bohigas que 

fomentar a revolución estética nos espazos urbanos -non só os comunmente valorados 

como centrais- é, posiblemente, un dos actos máis esencialmente educativos que pode 

alentar unha cidade. Sen chegar ao extremo de considerar a propia urbe coma unha 

obra de arte -metáfora apuntada por Félix de Azúa (1999)-, entender a súa organización 

en termos espaciais facilita a íntervención urbanística, arquitectónica, estética, cultural e 

educativa sobre ela e os seus habitantes. Son intervencións indirecta pero eficazmente 

educadoras (Trilla, 1993b). As recentes condicións culturais, sociais e económicas, 

^ No marco do Seminario XXV Anas de concellos democráticos 1979•200^1. organizado polo Institulo tle Estudos Políticos e Sociais. e 
celebrado en Santiago de Compostela en febreiro de 2004, máis concretamente na mesa redonda títulada Cidades históricas: patrimonio 
e crdtura, os alcaldes de Lugo. Pontevedra e Santiago de Compostela, reflexionaban sobre as vantaxes e inconvenientes de posuír uns 
cascos históricos moi sígnifícados. Entre as prímeiras. sinalaban o perigo do despoboamento destos, os converter en parques tematicos 
ou cídades espectáculo. 
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produto das transformacións producidas a escala local e global, xeran nos contornos 

socio-culturais máis de vangarda, unha necesidade lóxica de reflexión e de anticipación 

sobre o desenvolvemento futuro dos novos escenarios de relación entre persoas, dos 

territorios51. 

Na mesma liña, nas cidades, a parte do patrimonio histórico-artístico, máis ou 

menos amplo segundo os casos, existe un patrimonio etnográfico e, nalgunhas 

ocasións, un patrimonio industrial en desuso (Franch, 2000), que só dende a 

sensibilidade de todos, institucións e cidadanía, terá verdadeiro aproveitamento 

didáctico coa intención de consideralo parte da súa identidade cultural e persoal. E é 

que nalgunhas cidades, menosprézase o valor cultural dos edificios e dos espazos que 

representan a historia industrial e obreira. A cidade é patrimonio colectivo onde tramas, 

casas e monumentos se mesturan con recordos, sentimentos e proxectos comunitarios. 

Fronte á homexeneización cultural xeral, os valores culturais, estéticos e de imaxe son 

importantes para a calidade de vida e teñen a mesma prioridade que os factores 

ambientais. En atinadas palabras de Borja e Muxí (2001), as formas sempre transmiten 

valores, a estética tamén é unha ética. 

2.1.4 Cidade Educadora e fisonomias urbanas 

Por último, quixeramos incidir nun aspecto que transformou sensiblemente a fisonomía 

das cidades e mesmo o xeito de vivir e interaccionar nelas por parte dos cidadáns e que, polo 

tanto, tivo e segue a ter incidencia na acción local e no seu comportamento cultural (Teixeira, 

2000). O desenvolvemento das conurbacións e das comunicacións viais e telemáticas, o uso 

xeneralizado do automóbil privado, a especulación do solo, foron especializando funcionalmente 

as distintas áreas presentes que conforman a urbe: residenciais, empresariais, administrativas, 

comerciais, turísticas etc. A cidade renunciou a ser un lugar de encontro e de intercambio e 

optou pola separación e a especialización de espazos como novos criterios de 

desenvolvemento. E isto trouxo as súas consecuencias en termos de desigualdades, de perda 

duns hábitos por outros, de reticencias participativas (Tonucci, 1997). 

Do modelo mediterráneo clásico de cidade densa, compactada e policéntrica 

opción tradicionalmente adoptada polo Occidente europeo fronte ao modelo anglosaxón do 

'^' Como mostra, o Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona presentou no verán de 2003 a exposición "HiCat: Territonos de 
Exploracion", un proxecto de análise e de prospección sobre o territorio. recoriecendo unha maneira de achegarse a esa realidade, alén 
dos mecanismos do urbanismo tradícional. A mostra. desenvolvida no marco do "Metapolis ResearGi Program". propiáa o acordo coa 
cultura contemporanea, suceptible de crear novos espazos para novos modos de vida. novas estéticas e novos escenarios de progreso. 
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spraw ou cidade extensa (Herrera, 2002)-, pasouse á dispersión fragmentaria do territorio; 

e que para Martínez (2003), está alimentada polo modelo urbanistico dominante que 

subxace na lexislación actual, segregador social e economicamente. A cidade emerxente, 

fragmentada, espallada ou difusa, de baixa densidade e segregada, pouco sostible, que 

privatiza en demasía o espazo público, que privilexia o uso do automóbil privado como 

medio de locomoción preponderante, é a negación da cidade (Borja e Muxí, 2001; Borja, 

2003), social e culturalmente, con tendencias á guetización, á dualidade ou exclusión social, 

onde predominan e marcan novas centralidades os grandes centros comerciais ou mesmo 

as macrogasolineiras e os seus anexos de lecer -novos monumentos de consumo e estar

en detrimento do que debería ser unha cidade densa e policéntrica, con centros conectados 

e con identidade de seu, fomentando o espazo interrelacional, expresivo, de todos. Un 

espazo público, que non esquezamos tamén ten unha dimensión sociocultural, é un lugar de 

relación e identificación, de animación urbana, de expresión comunitaria e de inclusión 

social. É neste tipo de cidades inclusivas onde se pode exercer mellor o dereito á cidadanía 

(Estévez, 2001 b). A cidade que non entende e que non ve esta necesidade, pode pagalo en 

termos de desmembración e anomia comunitaria, ademais doutras peaxes socialmente 

importantes. 

No caso concreto das cidades de Galicia, coas políticas axeitadas deberíase prever 

e inverter esta tendencia, e auspiciar a reconquista da identidade e da cultura cívica a partir 

da revaloración do territorío e das características de cidade existente. Unha solución que 

ofrecen os autores consultados (Borja e Muxí, 2001; Estévez, 2001 b; Martínez, 2004a) é a 

multifuncionalidade: unha mestura de funcións que posibilita o equilibrio e a recuperación 

dunha escala humana que tome como referencia a vivenda, o traballo, os servizos, os 

equipamentos colectivos e as zonas de esparexemento etc. Unha idea ligada ao urbanismo 

sosiible (Verdaguer, 2000: 70), aquel que procura o reequilibrio entre natureza e cidade, o 

aforro de recursos enerxéticos e materiais, a calidade de vida en termos de saúde, de 

benestar social e de confort etc., e á de ecobarrios, que intenta que a densidade, a mestura 

de usos e o predominio dun transporte público a pé ou en bicicleta, sexan os seus sinais 

característicos. 

Un aspecto que merece a nosa detida atención é a dos equipamentos colectivos, 

e dentro destes, os culturais52, posto que neles se concretan a miúdo as arelas de mellora 

da calidade de vida dos cidadáns e das cidadás. O número e a calidade destos nunha 

5e' Tanto para Leal e Cortés (1998) como para Leal e Rios (1988), non todo o que é cuHural pasa polos equipamentos coleclivos, 
respondendo aqueles a dous tipos de actividades: as destinadas á difusión cultural e as enfocadas á promoción cultural, moi ligadas ao 
tempo de lecer da citladanía. Esta matización provoca difícultades imporiantes de tipificación, de contido e de tipoloxía de xestión. 
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cidade ou barrio adoita ser un indicador das súas condicións de habitabilidade, ata o 

punto que se dá con frecuencia unha forte correlación entre os niveis de equipamento 

existente e as clases sociais, "de xeito que se pode dicir que a valoración social do 

espazo vén acotío emparellada co seu nivel dotacional" (Leal e Cortés, 1998:84). Ás 

veces, as présas na construción, a falta de planificación na súa localización, a inexistencia 

dun proxecto previo de xestión e de dinamización, trae consigo consecuencias tales 

como: espazos unifuncionais de difícil recuperación, nula calidade arquitectónica carente 

de deseño que rompe co medio onde se insertan, reforzamento das xerarquías urbanas 

diferenciando dotacións centrais e periféricas, indiferenza dos usuarios etc. (Palacios, 

1995; Martinez, 2004a). 

Cuestións tales coma a denominación das devanditas dotacións non é un problema 

simplemente nominalista. Mesmo o propio feito da súa localización implica un reparto 

diferencial que pode chegar ao extremo da imposibilidade de acceso ao mesmo por parte da 

poboación potencialmente usuaria destes servizos. Dende hai uns anos, visualizouse nas 

administracións locais o paso dunhas políticas sobre os equipamentos públicos que tiñan 

por obxecto a dotación básica de infraestruturas, seguidamente a procura do reequilibrio 

social de certas tramas urbanas, a outras para os que o obxectivo primordial da intervención 

neste sentido era a mellora estética de determinado espazo urbano. Para Leal e Cortés 

(1998) todas estas estratexias non son contraditorias, mais o pór a énfase nunha supón 

"imaxes diferentes do espazo da cidade e, consonte ao dito, diagnoses distintas sobre as 

dotacións existentes" (lbíd.: 100). 

Concédeselle, así mesmo, aos equipamentos públicos e colectivos, un papel 

estruturante, de acompañamento e de complemento da vida social, cohesionador dos 

barrios, unidade mínima de apreciación e de participación na cidade. Son, aqueles, pezas 

fundamentais de calquera estratexia de acción-intervención para a consecución dunha 

cidade equilibrada, igualitaria, participativa, integradora e máis equitativa (Cuerda, 2001; 

Martínez, 2004a). Hernández Aja (2000: 90-91) propón catro estratexias paralelas para a 

construción dun novo espazo urbano baseado na participación cidadá e na calidade de vida, 

tomando como eixos centrais os equipamentos colectivos: a súa desmonetarización -que o 

seu criterio principal de xestión non sexa a rendibilidade económica, fundamentalmente-; 

posibilitar a participación da cidadanía no seu deseño, na súa xestión e na súa 

dinamización; descentralizar a súa localización -territorialización-; e planificación integral 

destos, é dicir, entendelos coma espazos accesibles con usos múltiples e non 

monofuncionais, capaces de se adecuaren ás necesidades cambiantes e múltiples dos 
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cidadáns. En xeral, a rápida mutación das necesidades sociais -especialmente as da 

mocidade (Fernández de León, 2003)- acostuma a ter unha resposta institucional lenta, 

selecionando a satisfación das mesmas a partir de esquemas dunha gran rixidez 

burocrática, e iso tamén Iles afecta aos equipamentos públicos. 

En relación ao anterior, por outra banda, e como adiantábamos noutro punto deste 

capítulo, non é menos certo que, en conxunto, a cidade funcional, acotío, supera 

amplamente os límites institucionalizados como municipios. É unha realidade que a cidade 

se veña desenvolvendo á marxe das zonas degradadas ou marxinais, das infraestruturas xa 

realizadas e do solo semiurbanizado, e a favor dun crecemento descontinuo en áreas 

afastadas e illadas que, a longo prazo, faise insostible económica, social e ambientalmente, 

deixando tras de si unha estela de degradación, feismo e tamén dualidade social. 

Dinámicas desestruturadoras (Borja e Muxí, 2001) que se concretan en feitos tales 

como: o esvaecemento da diferenza entre medio urbano e medio rural -é o caso xeral da 

Galicia litoral-; a merma dos espazos públicos a favor dos comerciais; un crecemento 

incontrolado dos contornos urbanos coa aparición sucesiva de ensanches deficitarios de toda 

clase de equipamentos sociais53 e servizos (Estévez, 2003b); unha maior dificultade de 

identificación, de ímplicación e de participación dos veciños na comunidade; a falta de 

políticas que teñan unha visíón común metropolitana (Martínez, 2003); e, sobre todo, políticas 

urbanas en que os cidadáns perden centralidade como destinatarios directos en detrimento da 

xeración de condicións de atractivo cara ás empresas, entre outras eivas. Habería que 

compatibilizar politicas de expansión con outras de ordenación da cidade xa existente. En 

resumidas contas, un urbanismo de desenvolvemento sostible, un compromiso que debe 

xurdir dos propios concellos no momento de optar por un determinado modelo de 

ordenamento municipal. 

As distancias físicas entre as diversas zonas da cidade, -Estévez (2003a) fala da 

cidade en fuxida, en alusión a áreas que conforman un arquipélago de illas mal 

comunicadas-, dificultan o necesario equilibrio entre a espacialidade e a identidade dos 

lugares e non lugares^, eses espazos para fluír, mais non para estar e interactuar; 

"Caballo e outros f1997 461 conceptualizan como tales `ao conxunio de infraestruturas dispoñibles para a acción e a intervención social 
nun determinado temtorio, que se concretan en instalacións, recursos e servízos materíais, técnicos e financeiros dependentes de 
diversas administracións públicas, de organízacións sociais ou entidades particulares ao servizo dunha comunidade para resolver os seus 
problemas ou necesidades socíaís e mellorar a súa calidade de vida". Nomedadamente: casas da cultura, bibliotecas, salas de 
exposicións, centros de servizos sociais. aulas da terceira ídade, albergues, casas da xuventude, ludotecas etc. 

^ Un lugaré un espazo detinitlo por unha fronteira xeográfica, entendido polos que o usan, con ídentidade de seu, relacional e histórico. 0 
non lugar caraderízase pola ubicuidade e a instantaneidade, como por exemplo. os espazos de circulación -aeroportos, estacíóns de 
medios de locomoción-, de comunicación -redes, cables•. de consumo -estacións de servizo, grandes areas comerciais-, descampados... 
(Augé, t998:41). 
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anónimos, que, na súa carencia de sinais de identidade, se presentan como xemelgos a si 

mesmos en calquera punto do Planeta (Augé, 1998; Maderuelo, 2001). Tamén, non 

esquezamos, que a substitución de espazos de encontro e de acceso públicos por lugares 

de xestión privada e carácter lucrativo, introduce un filtro económico que exclúe as persoas 

en función dos seus recursos. Mesmo a necesidade obrigada de utilizar o transporte para os 

desprazamentos leva aparellado un gasto doméstico extra -seguramente son as mulleres, 

os adolescentes e as persoas maiores, os perfís máis prexudicadas das persoas ao 

respecto-, por non falar dunha motivación previa para acudir de xeito normal e cotián a unha 

actividade cultural que esperamos e desexamos da cidadanía. 

Porque as emocións e a creatividade dun cidadán, mesmo a sensación de benestar 

comunitario que este poida sentir, está, sen dúbida, influenciada pola beleza e os 

sentimentos de solaz, tranquilidade e recreación que Ile son capaces de achegar a 

vizosidade de espazos existentes na súa cidade. A pegada cultural, todo aquilo que 

conforma a simboloxía identataria dunha urbe, a súa memoria histórica (Rossi, 1986), 

proporciona ao seu habitante, tamén, sensacións de integración e grato acomodo que 

falarán da calidade de vida adquirida por aquel. De feito, para Precedo (2002b) a 

compoñente estética é a emerxencia visible na superficie de iniciativas máis profundas á 

hora de pensar a cidade do novo milenio. A nova relación do ser humano co contorno e a 

necesidade da cohesión social como valor cultural irrenunciable da cidade, están 

intimamente ligados ao dereito á beleza como compoñente central do dereito á cidade, unha 

beleza urbana compartida, accesible a todos e aproveitable por todos con independencia 

dos recursos económicos e culturais e da área de residencia de cada persoa. 

Por estes motivos, as intervencións urbanas, dende a localización de equipamentos de 

proximidade e a súa estética, xestión e accesibilidade55; a existencia de esculturas e doutras 

intervencións plásticas ou visuais dos creadores locais56; o mobiliario e a sinalética urbana; ata 

os criterios peonís e de axardinamento de zonas, din moito das políticas que sustentan tales 

accións municipais. Unha cidade solidaria coa diversidade humana, social e cultural fronte a 

exclusión da mesma índole, debería evitar os defectos de integración nos barrios mediante unha 

ordenación máis integral de áreas máis estensas e ter moi presentes, nos procesos de 

construción de cidade, a cooperación veciñal (Borja e Castells, 1997). 

5^ Non se trata só de cumprir os estándares de dotacións fixadas na lexisladón urbanística A eficiencia dos equipamentos. a sua 
rendibilidade social, cultural e mesmo económica. o papel simbólico na contormación da nova orde urbana e territorial, son retos 
irrenunciables na correcta construcíón dos asentamentos urbanos con significada calidade de vida. 

j A introdución de elementos artisticos no tecido urbano e as suas repercusions na cidadanía aparece magnifícamente tratado en 
Amendola. G(2000): La ciudad posimoderna. Celeste Madrid. pp t42 e ss. 
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Aprender a convivir, a conciliar intereses individuais e colectivos dende o diálogo e a 

participación, nun proceso creativo local en pos do equilibrio que se estende a todos os 

ámbitos da toma de decisións a este nivel, enténdese como fundamental nunha sociedade 

en que a heteroxeneidade será cada vez máis manifesta (Carta das Cidades Europeas cara 

a Sustentabilidade ou Carta de Aalborg, 1994; Hernández, 2000). Propoñemos unha visión 

de habitabilidade, calidade de vida e sustentabilidade que sitúen o seu eixo de preocupación 

no benestar das persoas, entendendo por cidadáns non só aos habitantes da urbe adultos e 

con traballo, senón tamén a todas as persoas beneficiarias dos seus servizos, mesmo -ou 

sobre todo-, os cativos (Tonucci, 1997). 

Estimamos que a cidade só realiza as súas potencialidades se é accesible. En caso 

contrario, enfatiza as diferenzas e as desigualdades. Nas periferias crecen áreas 

segregadas en que, moitos dos seus habitantes, ademais de padeceren un déficit cultural 

ou de acceso á información, vense prexudicados pola pobreza dos seus equipamentos, por 

unha carencia total de harmonía estética urbana e por unha unifuncionalidade de tales 

áreas -só vivendas, oficinas ou industrias-, e non poden exercer as liberdades urbanas nin 

gozar da diversidade e da polivalencía das urbes (Borja, 1990). Tal como nos lembra 

Hernández (2000: 174), as características físicas do ambiente non inflúen exclusivamente 

sobre a percepción e a valoración do contorno, senón tamén sobre as relacións que 

mantemos cos demais, o que supón aceptar que certas regularidades do medioambiente 

xeran certas regularidades na nosa conduta. 

Estas dispersións espaciais e disonancias funcionais só terán remedio dende outra 

visión de facer cidade, dende o entendemento entre sí -as cidades non son illas e os seus 

problemas só teñen solución dende un enfoque metropolitano (Herrera, 1994)- e coas áreas 

metropolitanas ou de influencia das cidades. Tal designio require unha nova visión política, 

unha negociación explícita entre o conxunto das cidades, as súas periferias e a autonomía 

sobre o papel que a cada unha Ile cabe (Estévez, 2003b). E isto, en gran medida, resulta 

inicialmente unha tarefa de acción compartida, transversal e coordinada entre diversos 

departamentos municipais -Urbanismo e Obras, Cultura e Educación, Tráfico, Turismo, 

Medio Ambiente, por citarmos os máis obvios- e, ao fío, entre municipios e outras entidades 

supramunicipais5'. 

" En Portugal, segundo intonna La Voz de Galiaa (2002: 22) o Goberno central estableceu unha norma legal que indica que para crear 
áreas metropolitanas, poden facelo nove concellos que, en conxunto, posúan mais de 350.000 habitantes. Tamén poderán crearse 
comunidades urbanas para agrupar zonas con máis de tres concellos e 150.000 habítantes. Tales entídades supramunicipais nacen co 
obxectivo de promover o desenvolvemento conxunto das cidades, impulsando a posta en marcha de proxectos que agrupen varias 
localidades. 
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Paralelamente, certas decisións prodúcense exclusivamente no nivel inferior, que 

pola súa natureza está formado por concellos que perseguen -na maioría dos casos, de 

forma patolóxica-, a consecución de obxectivos a curto prazo propios do seu nivel, obviando 

calquera consideración relacionada cos obxectivos do nivel superior: servizos comúns para 

territorios limítrofes. Parece que se carece dunha estrutura ou dunha instancia 

supramunicipal de planificación á escala á que se estan a producir hoxe moitos dos 

fenómenos urbanos. Non hai que esquecer que calquera cidade, sexa cal for o seu tamaño, 

forma parte dun país, dunha rexión ou dunha comarca, polo que o razoable sería establecer 

criterios de colaboración, cooperación, coordinación e solidariedade dende un punto de 

vista, como diciamos, supramunicipal. 

Para Martínez (2003), está a xurdir un ámbito territorial novo en que o cidadán 

exerce os seus dereitos políticos ao traballo, á vivenda, á educación, á participación, un 

ámbito, lembremos, que supera os limites físicos tradicionais municipais e que aínda 

carece de recoñecemento institucional, con milleiros de cidadáns que se desprazan 

diariamente aos seus lugares de traballo, de consumo, de servizos. As grandes 

infraestruturas do transporte, comerciais, do deporte etc., ocupan hoxe un lugar simbólico, 

son "os novos centros", no imaxinario colectivo da cidadanía. A tendencia de moitas 

cidades occidentais actuais -entre elas, é o caso de Santiago de Compostela, segundo 

Paramio (2001)-, ao localizar as actividades de lecer en certas zonas en detrimento 

doutras, converten a estas últimas en periféricas (Arias, 2000), non só no seu sentido 

físico senón tamén simbólico. Afirma Paramio (Opus cit 115) que as "zonas centrais de 

moitas cidades europeas se benefician da atracción da maior parte dos investimentos 

públicos e privados; pola localización de servizos terciarios, entre eles as actividades e os 

proxectos culturais emblemáticos; pola creación de emprego; por un maior uso e goce por 

parte de visitantes que non pagan impostos e sen dereito ao voto pero que adoitan 

aproveitar máis da mellora destes servizos que moitos dos residentes. Pola contra, as 

zonas periféricas acostuman a sufrir unha falta de investimento que conduce ao deterioro 

urbano, cultural e social dos barrios". 

Indirectamente, prodúcese un debilitamento das relacións de veciñanza, de 

inhibición progresiva nos procesos de participación colectiva, o que require accións 

planificadas e duradeiras que reconquisten a identidade e promocionen a cultura cívica nun 

novo escenario do exercicio da urbanidade58, baseándose nun proxecto político e intelectual 

^ Algunhas cidades europeas coma Roma. Dublin, Manchester ou Sheffield adoptaron unha serie de medidas de rexeneración urbana 
utilizando a cultura como centralidade, diversíficando as iniraestruturas culturais que tendan a equilibrar e conxugar tanto os investimentos 
en grandes proxectos culturais emblematicos como estratexias culturais encamiñadas á produción e á localización de centros culturais en 
barrios (Bianchiní e Parkinson. 1993; Paramio. 20011. A complementariedade de ambas iniciativas pode colaborar en minimizar as 
diterenzas entre zonas centrais e perífericas das cidades. 
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de cidade. Sen dúbida, constitúe isto outro desafío para a innovación política -non como 

pose estética, senón como actitude-, no que entendemos que o movemento da Cidade 

Educadora pode ofrecer reflexión e experiencias, servindo de "norte" orientador. Para 

rematar este apartado, reflectimos tres posibles liñas de acción ao respecto, axudándonos 

de reflexións feitas por Borja e Muxí (2001: 55): 

a) Deseñar e desenvolver propostas cara á revalorización do espazo público, 

do ambiente urbano, da dialéctica barrio-cidade. 

b) Fomentar unha real e efectiva participación cidadá dende a crenza nunha 

auténtica democracia cidadá, que favoreza a implicación da poboación en 

plans e proxectos, na xestión da proximidade. 

c) Seguir investindo en proxectos e ideas na recreación do concepto de 

cidadanía como actor principal na xestión da urbe, para que "o marxinal se 

integre, o usuario teña dereitos, o residente modele o seu contorno, e todos 

adquiran autoidentificación co lugar..." (lbid.) 

2.2 Políticas culturais e politicas educativas: a súa necesaria 
interdependencia no municipio 

Educación e Cultura son dúas palabras cargadas de significados comúns e, 

necesariamente, converxentes; simbolizan unha realidade indisociable e dinámica para a 

construción individual e colectiva da persoa. Un binomio onde conflúen unha intersección de 

contidos para termos en conta para a nosa formación, neste caso, da cidadanía que vive 

nun contorno urbano'Q. En palabras de Garide (1985: 104), "a evolución recente no terreo 

das políticas educativas e culturais mostra que existe un nexo orgánico entre os seus 

aspectos fundamentai Ŭ '. O autor ilustra esta afirmación citando os dereitos á educación e á 

cultura, dous dos dereitos fundamentais das persoas, ou á diversidade cultural, traducida 

tamén en diversidade de ofertas e demandas educativas. Cremos, de partida, que non hai 

educación sen cultura simplemente polo feito de que esta é a matriz, o marco, o contido e o 

fin de todo proceso de formación humana. Neste sentido exprésase tamén o principio 25 da 

Axenda 21 da Cultura (2004). 

^ Posiblemente, nas ultímas decadas, fose en Italia onde máis experiencias acumularon respecto do papel das cidades na oterta e no 
aproveitamento do municipio como recurso cultural e educativo. As cídades de Tunn. Boloña ou vilas como Fano son un claro expoñente, 
e autores coma F, Alfieri, F Frabboni ou A. Canevaro son testemuñas directas das s •as experiencias. 
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O labor educativo da escola e a acción cultural local, sen descoidar outros axentes e 

instancias na cidade con cotas de responsabilidade educativa, facendo unha axeitada 

lectura contextual das necesidades socioculturais da comunidade, afánanse individual ou 

conxuntamente, por dar coñecementos, mudar actitudes, ofertar lecer creativo e fornecer 

valores positivos nos cidadáns, en definitiva, están educando en cultura ou enculturando 

(Olmos, 2002). Tales posicionamentos son defendidos, así mesmo, nunha das recentes 

resolucións aprobadas polo Parlamento europeo arredor do papel da escola e da educación 

escolar no fomento do acceso público á culturaso 

Os termos de cultura e de educación evolucionan, avanzan cara a un mesmo 

concepto. A cultura destácase como forza pedagóxica por excelencia e a súa función como 

condición educativa básica para a aprendizaxe é crucial para establecer procesos de 

alfabetización cultural, participación e creación en diversas esferas sociais e institucionais 

(Castells, 2000). Toda transmisión cultural está estreitamente ligada á educación (Warnier, 

2002: 71), o proxecto educativo dun centro de ensino, a posta en marcha dunha 

programación teatral ou unha campaña de animación á lectura dende o municipio, a acción 

cultural e pedagóxica dun museo ou as iniciativas de fomento do voluntariado por parte do 

Terceiro Sector, son exemplos de accións que vogan todas elas na mesma dirección: 

ansían sementar -coa decidida intención de que prendan- hábitos culturais e valores 

integradores na persoa, na escola, nun barrio ou na comunidade en xeral, cara a unha 

sociedade -urbana- mellor (Carta de Cidades Educadoras, 1990). 

Dende a antig Ŭ idade ata a nosa contemporaneidade, a cidade era a polis, a civitas, 

a cittá, o lugar por excelencia onde se daba a participación, a vida colectiva, a civilización e 

a cultura. Naquelas épocas históricas en que preocupaba a idea e a realidade da cidade -ao 

remate da Grecia clásica e inicios do helenismo, séculos IV ao II a.C., no Renacemento 

europeo, boa parte do século XIX e sobre todo na segunda metade do XX (Ortega, 1990)-, 

foi cando aparece con maior nitidez a impronta educativa das urbes. Estas achaban na 

educación unha colaboradora esencial para preparar os seus concidadáns nos valores 

cívicos e nas capacidades intelectuais necesarias para afrontaren as novas esixencias 

produtivas e culturais. E a educación, a través dos seus múltiples axentes, debía encontrar 

na comunidades' o marco esencial en que desenvolver o seu traballo, aproveitando as 

grandes potencialidades pedagóxicas do contorno local, corresponsabilizándose uns e 

outros dos problemas comúns e das súas posibles solucións (Subirats, 2002). E matizamos, 

'^ Resoluciai do 26 de tebreiro de 2004: www.europarl.eu.int 
r^^ Apostamos pola idea de comunidatle como sinal de calidade relacional, non so como espazo de cotidianeidade. senon como un 

compromiso ético e político se se queren af rontar certos problemas sociais e ter capacidade de resposta ás necesidades da xente, 
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tal e como sinala Caride (1997a), que a comunidade está conformada por unha realidade 

xeográfica compartida, unhas relacións e nuns lazos afectivos comúns, así como por unhas 

pautas específicas de interacción social. 

Mais inicialmente, é mester deixarmos de pensar na educación exclusivamente 

dende parámetros só regrados, económicos e produtivos e si promover unha concepción da 

educación que cultive, por enriba de todo, valores (Gómez-Granell e Vila, 2001). Xa que 

logo, na pretensión de favorecer unha educación permanente, de longo percorrido e inserida 

na cotidianeidade do pensamento e da vida que reclama a UNESCO (1996), cómpre buscar 

aliados diversos dende a municipalidade. Tanto a implicación das institucións educativas 

dentro e fóra do sistema escolar-, das empresas e doutras instancias da Administración, 

como da diversidade de axentes sociais e culturais que inciden nesa comunidade, é 

necesario o consenso en tal obxectivo colaborando para conseguir "alternativas que 

habiliten novos modos de ser e de estar en sociedade" (Candedo e outros, 2002:28). Tecer 

unha rede de posibilidades, baseándose nunha relación equilibrada e no marco do máximo 

consenso e da cooperación entre institucións e recursos, debería ser un desafío para toda 

cidade. Enfocar a educación como un elemento estratéxico é imprescindible para un 

desenvolvemento harmónico e democrático da cidade. Nesta teima, escola e comunidade 

local deben entenderse como ámbitos de interdependencia e de influencia recíproca dende 

a lóxica de contexto, xa que a"escola fai cultura, civismo, territorio e, a comunidade local, 

educación" (Opus cit, 2002: 13). 

E é que unha tarefa desta magnitude e complexidade, que debe asumir traballar a 

longo prazo, que busca -fundamentalmente- cambiar actitudes, non pode ser enfocada á 

mance de estratexias e de métodos anovadores de socialización e aprendizaxe, dunha 

pedagoxía social que colabore no labor de posibilitar unha comuñón natural entre as políticas 

culturais e as educativas. A educación na sociedade contemporánea, como resposta a certas 

problemáticas sociais, é un fenómeno que rompen caducas limitacións espaciais. A proposta 

de incluír estratexias educativas nas políticas culturais ten cada vez maiores adeptos 

(Martinell, 1990), considerándose unha ferramenta do presente cara ao futuro. 

Ninguén que desexe intervir seriamente en políticas e programas que potencien o 

desenvolvemento dun territorio e que o queira facer sobre bases sólidas e de cohesión 

social, pode deixar en mans estritamente da escola algo tan estratexicamente significativo 

como a educación (Subirats, 2002). A escola é un axente educativo, importante, pero non 

único. Mesmo numerosos autores confirman a merma da escola como o principal axente 
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educador (Trilla, 1993b; Gómez-Granell e Vila, 2001; Savater, 2001). Con todo, as 

iniciativas, as ofertas ou as oportunidades educativas ofrécense acotío e por moitos outros 

axentes na cidade. De aí que, cada vez máis, as institucións han de xogar un papel 

relacional, non xerárquico. "que caracteriza as dinámicas de desenvolvemento integral dun 

territorio" (Caballo, 2001: 14), xa que a fragmentación do número de actores en xogo fai que 

se relativice o papel das institucións públicas como únicas representantes do interese xeral. 

Por citarmos un exemplo, o rol educativo e cultural dos medios de comunicación de masas 

son un elemento socializador de gran potencia, que terían que incluírse neses axentes que 

cohabitan na cidade e dos que falabamos. Para Giroux (2001) mesmo non hai conciencia da 

enorme influencia que exercen as películas norteamericanas, a televisión, os comics, os 

videoxogos e a cultura de Internet para ensinar a xente nova a coñecerse a si mesma e a 

entender a súa relación coa sociedade. 

2,2.1 Razóns para unha interdependencia 

O abano e o calado das carencias de índole educativa nas comunidades e a 

devandita esixencia de abordalas en temporalizacións amplas -mesmo de xeración en 

xeración-, chocou frantalmente coa escaseza orzamentaria, a falta de experiencias 

significativas noutros ámbitos, a case inexistente presenza e a aposta por profesionais 

cualificados (Álvarez, 2003). E, sobre todo, con esa manida actitude e a dinámica política da 

Administración Local de enfocar e afrontar a realidade en clave de conflito, sen apenas 

espazo e hábito de anticipar o mañá proactivamente para darlle solucións preventivas. Ante 

as visións negativistas -ou quizais realistas- do acontecer nas cidades, referíndose a súa 

problemática en termos de exclusión social, violencia, desemprego, soidade e 

individualismo... certos autores (Castells, 1986;Borja, 1991; Estévez, 2001 b) reivindican a 

importancia das cidades coma auténticos territorios de convivencia. A crise da sociedade 

actual, da cidade ou dos valores democráticos, responden á aparición destas novas 

realidades, que por diversas razóns tamén acaban traducíndose en novos desafíos. 

Non obstante, o futuro das cidades depende cada vez máis do devir da súa xente, 

en gran medida condicionado pola competencia asociada aos dereitos da cidadanía, sen 

que circunscribamos, seguindo a Trilla (1997) ou Subirats (2002), esta competencia a 

saberes técnicos e científicos. Cidadáns competentes significa posuír capacidade de 

coñecemento dos problemas; ser quen de priorizar, de escoller vias posibles e xestionar os 

recursos imprescindibles para darlle a debida solución, mais tamén, cidadáns participativos 

e con vontade de colaborar democraticamente, que adquiran a participación nos asuntos da 
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súa comunidade a través da socialización, o convecencemento e a práctica alentada 

(Petrus, 2003). Neste sentido, é interesante a matización que fai Estévez (2001) entre 

cidadán e veciño: aquel é o que, tendo satisfeitas as salas necesidades máis importantes, 

vive pensando na cidade e se implica no seu devir; veciño é o que simplemente vive na 

cidade. Polo primeiro, cómpre desenvolver unha nova pedagoxía para a cidade, xa que é 

necesario reivindicar, explícar e comprender a condición cidadá, e isto pasa 

inexorablemente, por contar coa educación. 

Os concellos, a través do seu coñecemento da realidade e a proximidade aos 

axentes sociais e ás necesidades dos cidadáns, deben contribuír inescusablemente á 

dinamización de proxectos que os afectan terrítorial e humanamente. Este potencial esixe 

espallar as restritivas ou inexistentes competencias educativas6z e culturais locais, dotando 

de contidos ás políticas e atopando as fórmulas operativas máis axeitadas. Nalgúns 

municipios puxéronse ao labor potenciando a tríada cidade-educación-cultura co gallo de 

acadar maiores cotas en formación cívica, creatividade, en participación cidadá, en tecido 

social e en demanda cultural na súa poboación..., en tanto que indicadores de progreso e 

calidade de vida (Marcé, 2000). As políticas de desenvolvemento cultural reflexionaron 

sobre a necesidade de incidir máis directamente nas estratexias de educación e formación 

como elemento de dinamización territorial (Martinell, 1990). En calquera caso, tratándose 

dunha responsabilidade de grande interese para promover a práctica cultural na cidadanía, 

pois esta non se improvisa e si se educa ou potencia (Gómez, 2002). 

Con perspectiva histórica, nuns primeiros momentos da implementación de políticas 

culturais en España, as relacións entre estas e as políticas educativas foron máis ben 

escasas (Delgado, 1991). Esta consideración, referida ao Estado e ás súas políticas de 

ámbito nacional, tamén se pode extrapolar a nivel rexional e municipal. En determinados 

abanos históricos63, ante a feble contribución de pensamento político no ámbito cultural 

local, tomáronse prestados da educación recursos humanos, metodoloxías e mesmo 

obxectivos de acción. Principalmente ao principio da democracia nos entes locais, os 

xestores da cultura e do ensino municipal tiñan preocupacións diferentes e inmediatas: os 

primeiros estaban a crear infraestruturas; os segundos, procuraban as prazas escolares 

necesarias para todos os seus cidadáns máís novos. 

^" A LRBRL de 1985 é lei a que regula a clausula xerat de competencias municipais, as competenáas propias. as competencias delegadas, 
as actividades complementarías e a xestion ordinaria das competencias doutras administracións, sendo as ensinanzas non regradas -en 
virtude da devandita declaracíón xeral de competencias- un campo aberto ás iniciativas municipais. 

a' Falamos sobre todo das décadas de 1960 e 1970. (Martínell, 2001 tr 991: "Estas politicas atoparon dificultades en xerar consensos para se 
integraren dentro das politicas públicas en comparación coas políticas educativas Mesmo hoxe encontran serias dificultades en 
consolidarse nas axendas políticas". 
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Porén, o progresivo avance na consolidación das políticas públicas -incluídas as 

educativas e culturais - e as súas materializacións prácticas, amén da aparición de novas 

demandas sociais, provocou paseniñamente unha madureza na organización municipal, nas 

súas accións, tamén no diálogo entre os sectores culturais e educativos, tanto propios como 

alleos ao goberno local, ata o punto de afastarse de discutir hoxe en día "simplismos tales 

como se unha boa política educativa xa é unha política cultural" (Martinell, 2001b: 100), 

unha dúbida que semella estar moi superada. A concepción compactada, integral ou 

integrada dos servizos persoais á comunidade`^, asumida por unha minoría innovadora de 

concellos españois é unha mostra dese tránsito cara a unha maioría de idade ante a 

preocupación pola abordaxe globalizada das problemáticas e das necesidades culturais e 

educativas da poboación, consistentes en temáticas educativas complexas, en hábitos 

culturais ateigados de consumismo efémero (Lipovetsky, 1990), respostas a tales eivas 

pouco claras debido á incertidume técnica ou á febleza dos consensos políticos ante estes 

asuntos. As solucións pasan, probablemente, por apoiar vontades e discursos radicalmente 

innovadores: a renovación politica, a implicación comunitaria e cidadá, a xestión transversal 

da cultura e da educación e a cooperación interinstitucional, intermunicipal, o traballo en 

rede e en clave relacional (Martinell, 2001 b). 

A acción cultural local, como diciamos, foi evolucionando, en xeral, positivamente 

(Candedo e outros, 2002). Da procura urxente de equipamentos de proximidade foise 

dando paso á contratación de persoal cualificado, a ofertar programacións estables 

atendendo a diversas audiencias e ámbitos, fomentando a normalización cultural xa 

dende a infancia e buscando maiores cotas de calidade nas accións que se desenvolven. 

Os diferentes paradigmas culturais (Caride, 1993 e 2000; Vieites, 2001 b) foron 

sucesivamente, con máis profundidade uns que outros, servindo de parámetros de acción

intervención, nun amplo abano de estratexias que ían dende o paradigma carismático ata 

o modelo extracultural. 

Afortunadamente, do mesmo xeito que no ámbito cultural, tamén as iniciativas e as 

programacións municipais educativas foron mudando. De ter unha visión estatística e 

centrada case exclusivamente no ensino regrado -garantir a plena escolarización e reducir 

as taxas de analfabetismo- pasouse a enfocar o labor do municipio neste ámbito como un 

verdadeiro servizo educativo, mellorando e ampliando as infraestruturas educativas así 

coma a calidade dos curricula: achegando recursos económicos e humanos de apoio, 

'^ Unha perspectiva que contempla un modelo organizativo e de xestión municipal da cultura, a educacion, o patrimonio e a súa difusión, o 
deporte, a atención á terceira idade, muller, xuventude etc , que evite a hípertragmentación sectorial, implementando políticas e 
programas transversais a nivel local. Esixe un nivel máximo de integracion no latwr técnico, administrativo e politico (Caballo, 2001). 
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artellando actividades complementarias de profundización dos programas escolares nun 

intento, quizais último, de adaptar a futura cidadanía á vida fóra da escola, cunha visión 

holística da acción educativa. 

Así naceron programas con diversa nomenclatura, de dispar temporalidade, con 

desigual dotación humana e orzamentaria, mais de semellante natureza na variada 

morfoloxía municipal: "Descubrir...", "Oferta Pedagóxica Municipal", "Cidade Educadora", 

"Educación e Concello" etc.; que teñen como obxectivo xeral o fomentar na poboación 

infantil e xuvenil escolarizada fundamentalmente, a creatividade e a tolerancia, a 

sensibilidade artística, o respecto ecolóxico, o exercicio físico, o coñecemento e 

aproveitamento do patrimonio cultural endóxeno, o ser habituais usuarios dos servizos 

culturais, etc., aceptando a diversidade en todas as súas variantes. 

Esta nova concepción da cultura e da educación comportou, en conxunto, unha 

demanda crecente de consumo cultural e educativo por parte da cidadanía e unha maior 

esixencia no seu nivel de calidade. Isto trouxo, paralelamente, anovadas olladas respecto 

do labor municipal e as súas políticas culturais e educativas. Porén, resta camiño por andar 

para ser visións e experiencias normalizadas e tan xeneralizadas como desexariamos 

(Candedo e outros, 2002). Mais hai indicios de que a Administración Local e os seus 

xestores, por mímese, por convicción emanada da formación ou pola presión social, están a 

enfíar correctamente tales ámbitos da acción municipal. 

Para isto, se se pretende que os municipios pasen da teoría á práctica, deben 

solventar inicialmente, a carencia ou a excesiva ambig Ŭ idade da lexislación que atinxe 

directamente aos concellos nos ámbitos da cultura e da educación. Referímonos 

principalmente á lei reguladora de bases de réxime local (1985), onde tan só no seu artigo 

25.2 n) se refire especificamente ao labor educativo que se desenvolverá dende a 

Administración Local. Da simple actuación municipal no mantemento das instalacións 

escolares como obrigatoriedade legal, pasariamos a influír axeitadamente na programación 

xeral do ensino, tanto no que respecta ao contido e á configuración do mapa escolar 

municipal como en todo o referido a vincular a escola ao contorno, ao medio, á cidade e 

viceversa, nun verdadeiro proxecto educatívo e de cidade. Neste sentido cabe preguntarse 

acerca da posibilidade de afondar no rol do municipío como favorecedor e alentador da 

simbiose entre educación e territorio, entre o sistema formativo e a comunidade local. De 

partida, entendemos que si. 

116 



A cu/tura como práctica educativa na cidade 

Por unha banda, xa a lei orgánica do dereito á educación (LODE) de 1985 facultaba 

aos concellos a profundizar nesta dirección e permitía a presenza dun representante 

municipal no Consello Escolar do Centro e coa creación do Consello Escolar Municipalss 

como estratexias que crean cidadanía e xeran cultura cívica, amén de posibilitar o 

achegamento da acción municipal e o labor educativo dende a escola. Tan só sería esixible, 

cando menos, certa sensibilidade pedagóxica nos representantes do goberno local, na 

procura de que sexan conscientes das posibilidades de extensión educativa deste 

instrumento de participación e do desenvolvemento da Lei orgánica xeral do sistema 

educativo (LOXSE) de 1990 para tirar proveito das marxes da lexislación que afectan ao 

labor educativo local: no deseño da formación profesional, nos programas de garantía 

social, na educación de adultos, na oferta de actividades extraescolares ou na posibilidade 

de optar polo sistema organizativo dos tempos escolares máis axeitado para cada realidade 

territorial (Caride, 1991). A escola pode valerse dese labor educativo-cultural dende o 

municipio para potenciar a formación integral dos alumnos así como para concienciar 

respecto do necesario compromiso que debe existir co medio social (Caride, 1988). 

É máis, o cidadán, despois do seu obrigado transitar polo sistema educativo público, 

seguramente manterá necesidades formativas, nalgúns casos como formación xeral 

compensatoria ou como segunda oportunidade no ensino regrado, noutros como 

aprendizaxe para se incorporar ou se adaptar ao mundo do traballo, complementar os seus 

coñecementos xerais ou aqueloutros máis específicos vinculados aos seus hábitos de lecer. 

Isto é, explícita ou implicitamente, tratándose dunhas demandas de corte educativo e 

cultural, na medida das súas posibilidades, os concellos deberían ser capaces de satisfacer. 

Por outra banda, as estratexias culturais, moi vinculadas aos públicos, son 

conscientes das posibilidades emanadas da ansiada alianza co educativo. Dende a 

posta en marcha das municipalidades democráticas (1979), xurdiron en concellos e 

cidades unha sorte de iniciativas culturais e lúdicas que non poden estar á marxe da 

escola como actividade sociocultural e que ha ter entre os seus obxectivos a difusión 

cultural, a creación e a fidelización de públicos (Pardo, 2000). Depurando os contidos 

propios dos programas socioculturais, apréciase claramente como estes constitúen en 

realidade programas educativos. Algunhas destas iniciativas estrutúranse en forma de 

escolas, conservatorios, obradoiros municipais mesmo con carácter de centro 

académico. Por parte de institucións, asociacións culturais e recreativas tamén se fai 

^•` Deberíanse converter en órganos que pretendesen racionalizar e optimizar as posíbilidades educativas dun municipio dende a vida 
comunitaria e que fosen exemplo de espazo para a cultura partiqpativa (Maravall. 19&1) 
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labor desta natureza que os concellos tratan de apoiar. En moitos casos, co uso da 

animación como ferramenta da acción cultural para fomentar a participación e o 

desenvolvemento dunha comunidade (Delgado, 1982). 

Dende a Administración Local aléntanse e coordínanse todas estas ofertas e, en 

moitos casos, ofrécense en programas compactos e educativos que reflicten a vida 

cultural da cidade á escola, brindándolle ao profesorado unhas posibilidades inescusables 

para complementar programacións e currículos educativos. A implicación de equipos 

directivos, seminarios e profesorado en xeral cara a estas propostas son motivo de 

louvanza, mais tamén de crítica e reflexión por parte de numerosos departamentos e 

servizos municipais de educación e cultura así como por diversos autores (Collado e 

Álvarez, 1985; Caride, 1988: Tedesco, 1995; Pose, 2000a). 

Por que non se afonda nesta liña de acción e colaboración? A Psicoloxía Ambiental 

sostén que a cidade debe ser experimentada se se quere promover o coñecemento do 

espazo urbano como paso previo para desenvolver unha actitude positiva cara a el. Se 

somos quen de permitir que os nosos rapaces e rapazas poidan experimentar o lugar no 

que viven, "será máis doado darlles unha educación naqueles valores que teña por obxecto 

a protección do contorno e o respecto polo espazo urbano" (Goluboff e outros, 2002: 156). 

Cando dende a educación, fuxindo da súa consideración como simple reprodutora 

socialss, se avoga pola construción dunha sociedade mellor, a cultura e a educación, conflúen, 

xa que "en termos teleolóxicos, senllos conceptos caracterízanse por unha integración mutua" 

(Simpson, 1980: 61). Se a cultura sae dos seus "templos" e a educación do tópico 

reducionismo dun dos seus espazos referentes, as aulas, cabe agardar que se produza un 

encontro no territorio que redobre as virtudes de ambas a prol do progreso da comunidade. 

Honestamente, xulgamos que políticas, responsables políticos e técnicos, asi como 

as materializacións culturais das institucións, son aliados naturais das dinámicas educativas 

implementadas dende a educación e os educadores -dalgún xeito, tamén animadores 

socioculturais (Besnard, 1988)- en multitude de ámbitos dos programas educativos, coa 

visión globalizada da educación que sinalabamos: a posta en valor do patrimonio cultural 

local, o achegamento e o coñecemento do contorno, a animación á lectura, a promoción da 

participación social, o fomento da creatividade, a igualdade social, a sustentabilidade, as 

novas tecnoloxías e o tratamento da información..., co fin de xerar a maior densidade 

^t A aplicación máis banal e trivializada do paradigma sociolóxico da reprodución (Tnlla, t993 1 t i). 
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cultural posible; en definitiva, "territorios" comúns da cultura e da educación e auténticos 

desafíos de futuro para estos. Cómpre chegar a unha madureza conceptual que permita 

reunificar os conceptos de educación e acción cultural que, sen seren o mesmo, si son 

facetas do mesmo, no sentido en que a educación pon as condicións para que poida haber 

creación e recreación cultural (Trilla, 1993b) ou desenvolvemento (Nanhazo, 1996), 

falándose mesmo da dimensión cultural da educación (Subirats, 1999a: 42). Aínda que só 

sexa polo argumento de que cada vez máis, os problemas, as situacións e as necesidades 

da sociedade, non teñen unha única abordaxe, unha lectura simple e illada que as explique, 

procurando solucións dende unha visión multidisciplinar. 

2.2.2 Labor conxunto dende a síngularidade de seu 

Mais historicamente, na práctica, as relacións entre a cultura e a educación sempre 

atoparon problemas nas súas lóxicas. Ademais da aludida controversia respecto da 

implicación dos docentes e comunidade educativa nas propostas emanadas dende as 

instancias educativo-culturais municipais, cómpre subliñar que así como as políticas 

educativas presentan un claro nivel de homoxeneización para o conxunto da cidadanía, 

fundamentado no principio de igualdade de oportunidades, pola contra, as políticas culturais 

baséanse na procura da diversidade e na diferenciación. Por tal razón, estas non se poden 

medir nin planificar do mesmo xeito que outras políticas que teñen características singulares 

tanto dende a base da realidade territorial onde se implementan como das características 

persoais dos destinatarios. Cada cidade constrúese en relación ao seu propio contexto e 

non hai receitas nin modelos de políticas educativas e culturais, que descontextualizadas, 

levan ao fracaso (Martinell, 2001 b). 

Mesmo as políticas articuladas dende a verticalidade das administracións central 

e autonómica, incluídas as de corte provincial que involucren as deputacións (León, 

2001), han de ser de carácter horizontal. Darlle a lóxica do territorio para territorializalas 

e transversalizalass', adaptándo esas políticas máis ou menos alleas ás necesidades 

específicas do local e achegar lóxicas por necesidades e non só por servizos en 

converxencia con outros axentes. Os principios implícitos nesta concepción política do 

territorio e o seu goberno, os da participación de múltiples actores e a descentralización, 

delimitan as responsabilidades activas dos concellos (Caballo e outros, 1995). 

°^ Enlendemos transversalizar politicas como a loxica de tederar recursos para dar unha resposta integrada a necesidades que non 
dependen dun único sedor, unha maneira de entocar a realidade muttidimensional e a acción sobre ela con etectos multiplícadores e 
positivos. Isto supón implicar tanto as propias ínstancias e servizos municipais como a outros sectores presentes no territorio: sindicatos. 
ONGs, asociacións, outras administracions etc 
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Seguindo os argumentos de Trilla (1993b), na praxe da acción municipal algúns 

problemas tamén aparecen cando pretendemos quedarnos -gremios académicos e 

profesionais, institucións e administracións- coa exclusividade das palabras e das realidades 

que ambos os termos, cultura e educación, queren aludir, o que adoita derivar, case 

exclusivamente nun problema de competencias administrativas e de reparto orzamentario. 

Máis aínda, a miúdo, prodúcese unha nítida separación ou esquecemento das políticas 

culturais por parte das políticas educativas -e viceversa-, cando se tende ao reducionismo 

de identificar educacíón con infancia e adolescencia escolarízada. Afortunadamente, á vista 

dalgunhas propostas municipais recentes, esta percepción está a mudar en moitas cidades 

e concellos, dirixíndonos cara unha maior interacción entre as políticas culturais e as 

políticas educativasse 

E é que, como sinalabamos, a educación non é algo que poida cinguirse a unhas 

etapas determinadas do itinerario vital do individuo, senón que é un concepto ao longo da 

vida. É aquí onde os proxectos educativos de cidade poden facer un esforzo de 

arrequecemento dun novo modelo educativo. A escola é unha forma máis, nin sequera 

xerarquicamente a primeira (Martinell, 1990; Subirats, 2002), de mediación educativa entre 

o suxeito e a cultura. Cómpre sermos conscientes, así mesmo, dos procesos que de xeito 

restritivo son denominados informais e non formais de carácter educativo, implementados 

dende os mass-media ou as administracións, pois son importantes ferramentas das políticas 

culturais (Trilla, 1993b)69. 

Na aplicación práctica destas ideas é quizais onde se manifesta máis claramente a 

profunda e complexa dinámica entre Cultura e Educación. O caso das bibliotecas públicas, 

como exemplo de equipamento sociocultural de proximidade, parece claro neste sentido: 

son espazos de promoción cultural non só da lectura e de encontro, tamén de 

documentación, apoio e reforzamento educativo -deberes escolares, traballos en equipo, 

consulta documental etc., conformándose como unha vía a través da ca170 "a realidade 

establece as súas verdadeiras prioridades e unha forma práctica de emendar a plana a 

políticas e xestores de servizos, é dicir, unha evidencia de que a oferta cultural sen contar 

coa suficiente plataforma educativa devén inutilizable" (Trilla, 1993b: 279). Esta concepción 

^^ Méndez Romeu, j2001 1151, por aquel entón, concelleiro de Cultura e Benestar Social do Concello da Coruña, argumentaba esta 
aseveración con dtias razóns: "sacarlle a maior rendabilidade aos grandes investimentos equipamentais e rachar coas barreiras dos 
públicos cautivos ou do elítismo asociado a moitas manifestaáóns culturais". 

^ Lembramos que a devandita división enire Educación Formal. Non Formal e Informal xa está superada; a teor da opinión do autor. As 
políticas cufturais deben ser educativo-informais jTñlla; 1993j. 

'0 Sobre esta concepcion das bibliotecas publicas e o novo rol que deben cumprir na sociedatle do século XXI, ( Anglada. 2000) 
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da biblioteca pública, a tendencia á descentralización, o valor da proximidade e, sobre todo, 

á conexión con diversos axentes socioculturais da comunidade, son concepcións afíns ás 

políticas culturais modernas (Anglada, 2000). 

Outra idea defendida por Trilla arredor dos porqués do paralelismo existente entre a 

cultura e a educación derívase, segundo el, da función mediadora desta última respecto da 

acción cultural. O labor de engarce -tradicional rol da educación materializado case sempre 

pola escola pero que cada vez máis e mellor realizan outras instancias educativas 

extraescolares, por outro lado-, distribúe funcións a creadores/as que crean cultura, aos 

educadores/as que a transmiten e ás políticas e aos/ás seus xestores, como facilitadores da 

creación e do seu goce por parte da cidadanía. 

É tarefa, xa que logo, da acción educativa, deseñar e executar proxectos vinculados 

á semántica da cidade: de posta en valor da cultura local, establecer vínculos coas 

realidades significativas da comunidade, analizar en concreto con profundidade o 

contorno..., dende o triple obxectivo do goce, de conservación e de difusión (Gennari, 1998: 

63). Esta facilitación da cultura, obxectivo dunha política cultural seria e efectiva, 

posiblemente desencadeará un proceso educoxénico (Trilla, 1993b): a maior educación da 

poboación, continxente a unha maior demanda cultural por parte dela. Un circuíto que se 

retroalimenta e que pode facer perdurables a medio e longo prazo os logros de toda acción 

cultural e, por ende, educativa. 

Na práctica, aínda que esta máxima sexa posible e rendible en termos de 

progreso cultural e educativo, atopámonos con obxectivos "inconfesables" (Trilla, 1993b: 

285) das políticas culturais -a ostentación, o escaparatismo, a manipulación ideolóxica, 

o clientelismo político, o silenciar coa indiferenza- que algúns gobernos locais e as súas 

directrices nos ámbitos da cultura e da educación, perseguen. Ademais, lembremos, os 

investimentos en recursos humanos e materiais con enfoques educativos case nunca 

xeran efectos relevantes a curto prazo, pola súa propia natureza. De aí que, algúns 

autores (Delgado, 1982; Trilla, 1993b; Vieites, 2001b) subliñen con certa ironía que a 

política cultural -e por afinidade e extensión, a política educativa- de escaparate soe 

resultarlle ao político municipal moito máis rendible que calquera política cultural 

educativamente comprometida. 
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O desexable e recomendable na procura dunha maior eficacia será establecer 

áreas de coordinación para unha maior sinerxia entre políticas culturais e educativas, 

estudando os ámbitos de acción onde existen necesidades mutuas e esixencías de 

complementariedade. A súa concreción nas cidades é, en gran medida, a falta de 

elaboracións técnicas nestes temas. Para Rodríguez Abella (2001: 160), "isto explíca, en 

tantos casos, a precipitación, o dispendio de recursos, a ausencia de obxectivos a longo 

prazo, a inexistencia de procesos de avaliación, e por conseguinte, sen previsión e 

perspectiva". Tamén neste sentido, insistimos nas experiencias de coordinación e 

transversalidade que ofrecen as cídades que optaron pola compactación dos seus servizos 

persoais á comunídade, -como diciamos anteriormente, urbes coma Girona, Vitoria-Gasteiz, 

mesmo Narón en Galicia-, ou as que artellaron comunitariamente un Proxecto Educativo de 

Cidade -Barcelona e outras cidades de tamaño medio de Cataluña- (Gómez-Granell e 

outros, 2001) que poden ser iniciativas exemplificadoras ao respecto. 

Co propósito de avanzar na materialización práctica destes postulados, Martinell 

(2001) establece catro estratexias posibles que reafirman e exemplifican a necesidade da 

devandita convivencia entre a acción cultural e a educación no marco da cidade. A 

primeira delas refírese á oportunidade de establecer estratexias compensatorias -tamén 

denominadas de segunda oportunidade, de recuperación- para persoas, colectivos, clases 

sociais... A cidade pode ser o mellor escenario para observar onde xorden necesidades 

de tipo compensatorio e, en resposta, darlle unha formación de proximidade. 

Adolescentes descolgados do sistema educativo formal e que engrosan as estatísticas de 

fracaso escolar; unha mocidade que aspira a unha formación máis especializada para 

dispor dun maior abano de capacidades culturais; bolsas de poboación desfavorecidas 

culturalmente; emigrantes retornados ou inmigrantes na procura de emprego, 

coñecemento da lingua etc., precisan de medidas culturais e educativas compensatorias 

que minimicen tales carencias. Este tipo de proxectos poden mesmo prever a 

desmembración social dunha comunidade. 

Unha segunda líña de acción consiste en colaborar na adecuación da poboación en 

búsqueda de emprego, incídindo na súa preparación para o mercado de traballo, orientada 

a formar en procesos curtos e intensivos á man de obra que se precisa para afrontar a 

demanda laboral existente. A proximidade das institucións locais permite contactar e 

coñecer as necesidades tanto das empresas como da poboación activa desocupada, 

requirida dunha determinada formación máis ou menos especializada, e propor solucións 

inmediatas con bastantes visos de éxito. 
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Por outra banda, os avances no tempo traen consigo mutacións sociais, 

comunicativas, das linguas e linguaxes que esixen novas alfabetizacións, posibilitadoras 

dun maior entendemento de tales cambios na sociedade. Explicar a memoria histórica, as 

chaves interpretativas do contorno político, económico, cultural..., demandan espazos e 

iniciativas centradas na cultura, en xeral, a través das que integrarse plenamente na 

contemporaneidade. 

Unha cuarta estratexia, proposta por Martinell (2001), refírese a aqueles programas e 

actividades encamiñadas a procurar unha maior calidade de vida en xeral. Trátase de accións 

que fomenten a solidariedade entre iguais, os valores democráticos, a convivencia en 

comunidades e mesmo a educación para a saúde ou o multiculturalismo, propostas que 

busquen a cohesión social, que tezan pontes entre o sistema educativo e a sociedade, 

estratexias ascendentes, do territorio cara a arriba, que detecten as necesidades -manifestas 

ou latentes- e descentralicen o máximo posible", a través do desenvolvemento de programas 

e accións nos diversos equipamentos municipais de proximidade que non son nin deben ser, 

patrimonio de ninguén en solitario, senón compartído por concellos, asociacións, axentes 

sociais e económicos, escola..., consensuada e coparticipadamente. Hai que achar un 

equilibrio entre o público e o privado, xa que, cada vez máis, esta dicotomía do espazo de 

acción na cidade non é tal: obxectivos, destinatarios, políticas e recursos admiten e reclaman 

paternariados mixtos entre institucións e entidades de distintas naturezas. 

Innovando, asumindo riscos dende a coraxe e sensibilidade necesaria, sen caer na 

tan frecuente tentación de morrer de éxito -por parte de responsables políticos e técnicos, 

dos programas municipais e os seus diversos equipamentos socioculturais de proximidade

ao posuír públicos cautivos que denotan unha clara aceptación de programas, servizos e 

actividades pero que, paradoxalmente, tamén poden impedir medrar na calidade dos 

mesmos. É máis, estos son quen de provocar certa anomía social no sentido de que poden 

xerar unha relación endóxena que vai perdendo capacidade de desenvolvemento. A 

cidadanía ten que ser algo máis que público ao que hai que captar e fidelizar a calquera 

prezo (Miralles, 2001). 

De aí que sexa preciso que a estas estratexias e aos proxectos que as 

materialicen, se Iles engadan condicións de ruptura e de risco xa aludidas. Coincidimos, 

xa que logo, de novo con Martinell (2001) en que é no ámbito do quefacer cultural local 

onde se dan as condicións ideais para experimentar tales estratexias. Insistentemente, 

'^ Descentralizar aquí adquire o sentido de que tanto o problema detectado coma a solución proposta sexan vívenciados coma próximos 
polos públicos. 
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lemos a demanda da visión do municipio e a súa acción como alambique de innovación 

e mesmo vangarda. Nomeamos no cadro núm. 1 diversas estratexias tanto dende a 

óptica da acción cultural como da educativa local. 

CADRO NÚM. 1 

Estratexias da acción educativa e cultural local 

• . •
 

- Creación de públicos - Desenvolvemento de hábitos 
- Fomento da participación culturais 
- Fomento da creatividade - Coñecemento do contorno 
- Difusión da ídentidade - Comprensión das novas línguaxes 
- Comunicación de elementos simbólicos - Socialización de grupos sociais 
- Circulación do fenómeno expresivo- - Formación permanente 

creativo - Cidade educadora 
- Democratización da cultura - Educación diferenciada 
- Resposta ás tendencias - Comprensión da globalización 

globalizadoras 
- Investigación educativo- patrimonial e
 

formación
 

Fonte: Martínell (2001) e Pastor (2004). Elaboración propia. 

Neste cadro e cun afán enumerador lístanse diversas estratexias susceptibles de 

implementar dende os municipios e que, nalgún caso, viñemos desenvolvendo polo miúdo 

ao longo deste capítulo. Todas elas están intimamente relacionadas entre si e mesmo, con 

matices, son de aplicación semellante e paralela. Existen a estas alturas xa da andadura de 

xestión democrática municipal, un sinfín de experiencias e proxectos que avalan tales 

estratexias como posibilitadoras dunha acción cultural e educativa interrelacionada co 

obxectivo de facer á cidadanía máis protagonista na cultura, na cidade. Obviamente, cando 

se trata de acción sociocultural e educativa, a transversalidade nos destinatarios e ámbitos 

reflíctese así mesmo nas metodoloxías e nas iniciativas (Froufe e Sánchez, 1990), polo que 

é frecuente, e ata desexable, a súa utilización nun mesmo contexto e tempo. O marco de 

referencia desta acción debe contemplar dende a creación de equipamentos de proximidade 

á formulación de estratexias de coordenación; dende a invención de procedementos para 

maximizar a eficacia dun proceso de intervención á elaboración de formas múltiples de 

expresión e de comunicación. O non desenvolver estes e outros procesos paralelamente no 

mesmo contexto; é"fracturar a acción" (García Carrasco e García Del Dujo, 2001), co 

conseguinte perigo de non conseguir os obxectivos propostos. 
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Para rematar este apartado e capítulo, concluiremos que a dimensión política da 

acción cultural local, que se concreta nos programas, nos servizos e nas actividades que 

desenvolven os respectivos gobernos municipais, adquire o seu maior grao de socialización 

e servizo público coas políticas educativas implementadas conxunta e paralelamente dende 

os mesmos concellos. 

A cidade contemporánea ten necesidade de tales posicionamentos. As súas 

esixencias de proxectividade, de intervención, de análise e de interpretación sobre as 

problemáticas da famílía, da institución escolar ou extraescolar, da comunidade en xeral, "só 

poderán acadar vías de solución recorrendo á dimensión educativa" (Gennari, 1998: 162). 

En concordancia con outras políticas e dimensións do local, engadimos, posto que 

coincidimos con Puig ( 1988: 84) cando subliña que "dende o traballo cultural as 

mentalidades mudan, as cidades reorganízanse, as persoas crean, os grupos proxectan e 

as comunidades estrutúranse nun territorio aberto". Senllas políticas, a cultural e a 

educativa, son elementos vertebradores da cidadanía, unhas potentes ferramentas cívicas 

que favorecen o tecido comunitario e a cohesión social; a mellora da comprensión do 

contorno ou o compoñente situacional onde teñen lugar (García Carrasco e García Del 

Dujo, 2001); de aí tamén a súa necesaria asunción e a responsabilidade no seu deseño e 

para a aplicación por parte da propia poboación. Para isto, cómpre involucrar e 

corresponsabilizar inexorablemente a esta, tendo moi presente o seu labor e opinión 

manifestadas a través dos diferentes axentes sociais e mesmo pequenas industrias culturais 

que coexisten no municipio- ao respecto dos temas que Iles son afíns e competen ao seu 

quefacer cotiá. Unha tarefa máis que deben asumir as axencias educativas e culturais que 

son os concellos, máxime cando nunca como hoxe urxe repensar pedagoxicamente a 

metrópole (Tonucci, 1997; Gennari, 1998). 
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"Galicia, dende o ceo, a medida que minguas a distancia 
sideral, pode verse como unha congregación de vagalumes. 

Cidades, vilas, aldeas, lugares, até ese cuarto de millón de 
núcleos habitados, amosan unha puntillosa intervención 

humana nunha paisaxe de lousa, pedra, verdor e rnar" 
(Manuel O"Rivas, 2004) 

3.1 O mundo das cidades. A súa importancia estratéxica 
emerxente 

Tal e como vaticinaba o Cumio de Cidades de Xenebra (1994), case o 

noventa por cento dos habitantes do planeta no século XX residía en áreas urbanas. 

No caso de Europa, máis do corenta por cento da poboación vive hoxe en cidades 

(Teixeira, 2000). Este número ascende até o oitenta por cento respecto da xente que 

habita en zonas rurais, sendo o continente europeo o máis urbanizado do mundo 

(Carta de Aalborg, 1994), cun sistema de cidades moí diverso, caracterizado pola 

existencia dunhas poucas grandes metrópoles, unhas corenta urbes ou áreas 

metropolitanas amplas e unha morea de cidades medianas e pequenas dispersas por 

un territorio rural moi urbanizado (Borja, 2003). En España, os núcleos urbanos de 

entre 100.000 e 500.000 mil habitantes, acollen o vinte e catro por cento da 

poboación -9,4 millóns de habitantes (INE, 2002)-'^. Estamos, sen dúbida, cando 

falamos do século XX e primeiro lustro do vinte e un, no século "das cidades" 

(Harvey, 1998; E/ País, 2002: 25), do despoboamento do campo e do desbordamento 

do urbano. 

" Cifras, todas elas, quizais inexactas, posto que, tal e como di Vilagrasa (2003: 332), "medir o urbano na escala mundial comporta 
enfrontarse con criterios non sempre coincidentes". 
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O porvir da humanidade aparece, xa que logo, vinculado ao futuro da cidade, 

hexemónica coma modelo de organización do espazo económico e social en todo 0 

mundo, como hábitat fortemente afianzado no imaxinario colectivo, talvez a creación 

máis complexa e interesante do xénero humano. Mesmo hai quen define a cidade 

como a máquina de habitar (Estévez, 2001). Unha mostra significativa desta 

preponderancia da cidade como espazo principal de vida é que proliferan os estudos 

culturais, os ensaios, as obras de ficción, as propostas artísticas, as películas de 

autor etc., que recollen a creatividade produto da reflexión, do inxenio e das 

experiencias, as imaxes, as modas e sons, as culturas..., nas/das cidades'3. 

Dende un elemental exercicio retrospectivo, parece evidente que as cidades 

de hoxe en día nada ou pouco teñen en común coas súas predecesoras dos séculos 

inmediatamente anteriores (Susser, 2001; Sorribes, 2001), nin cos diversos intentos 

por entendela, organizala e reinventala, como puideron ser a cidade racional de Aldo 

Rossi (1986) ou a cidade xenérica de Rem Koolhaas (1997). Mesmo algún autor 

sinala (Herzog, 2003: 28) que non hai teorías sobre a cidade, só existen cidades. En 

calquera caso, parece que se está a dar un rexurdimento do urbano como paradigma 

de calidade de vida aínda para os que non viven na cidade: é o seu horizonte cultural, 

pois o mundo enteiro tende a ser cidade (Amendola, 2000). 

Foi nos últimos anos do século XX, cando o fenómeno urbano adquiríu 

entidade de seu, xa que, á parte de ser continente de persoas e obxectos, 

prodúcense no seu seo procesos sociais que dimensionan novas ou distintas 

alternativas e experiencias vitais aos seus moradores. Unha sociedade urbana de 

gran tamaño, caracterizada por unha estreita interdependencia social e culturalmente 

heteroxénea, de relacións impersoais entre os seus membros, cunha gran división 

social do traballo, que ve como a familia perde protagonismo como ente socializador 

perante outras institucións e sofre directamente os males sociais inherentes a ela 

(Gómez, 1992: 46). Porque cada vez máis os grandes problemas do noso tempo son 

os derivados da nosa condición urbana, as denominadas desexternalidades que 

deveñen da complexidade e da polisemia das cidades (Hall, 1965; López de Aguileta, 

2000), -nomeadamente, o tráfico, o transporte público, as diversas contaminacións, o 

prezo da vivenda, a eliminación e a xestión do lixo, a desagregacíón e a marxinación 

social de amplos sectores, os problemas educativos e de socialización das novas 

'; Escritores. ensaistas, creadores das diversas artes que cantan os límites, as memorias e os silencios das cidades, autores tales 
como Italo Calvino. Jorge Luis Borges. Pa^d Morad, Jean Paul Sartre, Hannah Arendt. Félix de Azúa, Helder Pacheco, Antonio 
López, Woody Allen...deron e dan mostra, coas súas obras, da vixencia da cidade como espazo de vida e de creatividade. 
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xeracións, a política de inmigración que procure solución ás diversidades culturais e 

étnicas e ás súas conseguintes tensións, así como outras sintomatoloxías 

propiamente urbanas-, por todo isto, é nestes escenarios onde mellor se plasman as 

consecuencias dun mundo globalizado'^, produto da era da información (Susser, 

2001), da era global (Blanco, 2004). 

Se ben é certa a existencia do tópico de que a cidade está en crise 

estruturas anacrónicas, conxestión espacial, desindustrialización, erros e abusos 

cometidos en nome dun crecemento desmedido, patoloxias individuais e sociais etc.-, 

ata o punto de que as devanditas teorías sobre o fin das cidades, visto o proceso de 

desurbanización e a aparición das actuais tecnoloxías, tiveron grande sona 

fundamentalmente a finais dos oitenta, tales eivas e previsións sobre o decaemento 

da cidade non se cumpriron (Amendola, 2000). Sorribes (2001) e outros autores 

(Capel, 2002), discrepan de tal visión de crise urbana, pois entenden que as cidades 

e as áreas urbanas nunca desapareceran na aludida sociedade da información. 

Critícase a gran metrópole e os males que provoca, sobre todo a partir do século XIX, 

non tanto o modelo de hábitat que significa a cidade. 

Para Borja (2003), anúnciase a morte da cidade cíclica e periodicamente, 

cando se acelera o cambio histórico e se fai perceptible nas formas expansivas do 

desenvolvemento urbano. Explica este xeógrafo e urbanista que quizais o que está en 

crise é, máis exactamente o desafío de facer cidade, o modelo de urbe coñecido ata 

entón, a cidade como espazo público, concepto este propio do urbanismo, un tanto 

mal empregado e peor pensado, que vai moito máis alá que dispor unha urbe de 

zonas verdes ou equipamentos socioculturais para a cidadanía e que, ben planificado 

e dinamizado, axuda a revivir a cidade como lugar. Este argumento, por outra banda, 

pode servir para criticar o proceso de contraurbanización como, valla a redundancia, 

proceso antagónico das cidades, un asunto de certa relevancia científica entre os 

xeógrafos urbanos (Souto e Marques, 2003). 

No que respecta á conceptualización do espazo público, que xulgamos vital 

mesmo como indicador da pretensión de colaborar na consecución de maiores cotas 

de calidade de vida-, coincidimos con Souto e Marques (2003) e Barreiro (2004) 

' Francisco Vázquez, alcalde da Coruña. La Opinión. 2 de novembro de 2003. p. 8. Nestas declaracións. no marco das Terceiras 
Tertulias Hispano-Americanas en Londres. ínsiste o rexidor na importancia de fixar as competencias e os recursos dos concellos 
e das cídades para garantir con isto a súa autonomia. A incapacidade para establecer novas formas de gobemo local impediría 
que a percepción da realidade europea se produza a nivel urbano. 
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cando lembran a necesidade de analizar as novas dinámicas urbanas, produto dos 

actuais cambios tecnolóxicos e culturais, e elaborar respostas aos desafíos do 

exercicio da cidadanía, entendida esta como o estatuto igualitario que permita exercer 

un conxunto de dereitos e deberes cívicos, políticos e sociais. Dende tal perspectiva, 

Borja (2003) sinala unha serie de características propias dun espazo público, na súa 

condición de elemento vertebrador da actividade social e económica da persoa, un 

espazo de calidade que se sitúe na centralidade da tarefa de facer cidade na cidade. 

Un espazo público que sexa: 

• funcional e polivalente; 

• cualificado culturalmente para proporcionar continuidades, referencias, contornos 

protectores; 

• un instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima 

colectiva; 

• facilitador da educación cívica, de formación, de expresión, de encontro e de 

creatividade da cidadanía. 

Por outro lado, hai indicios, mesmo mostras tanxibles, de que algo está a 

mudar respecto deste aspecto do urbano, nada accesorio. Nun exercicio de 

reinvención da súa morfoloxía e de innovación política municipal, atgúns gobernos 

locais, de desigual signo político, son coincidentes ao privilexiar o cidadán 

intenceracional fronte á cidadanía adulta e con emprego, fronte á empresa privada, ao 

automóbil, á especulación inmobiliaria, máis alá do necesario e dende unha lectura 

progresista do espazo público, tal e como recolle, tamén, a Axenda 21 da Cultura 

(2004) no seu principio 31. Este, como concepto xurídico, é un espazo sometido a 

unha regulación específica por parte da Administración Local, propietaria ou facultada 

para o dominio sobre determinado solo. O concello fixa as condicións de utilización e 

de accesibilidade, e sempre atento á propia dinámica da cidade e aos 

comportamentos da xente, pois estes actuares poden propor e crear espazos 

públicos que xuridicamente non o son (Borja, 2003: 123). 
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Dende tal concepción do espazo como dominio público, uso social colectivo e 

multifuncional, onde todos os elementos que conforman o marco físico urbano deben 

entenderse dende un uso polivalente e positivo, e non como un terreo residual entre 

rúas e edificios, algunhas cidades españolas75, a partir da súa singularidade histórica, 

a súa localización xeográfica, o seu protagonismo industrial ou a súa impronta 

politico-administrativa, foron quen de ler estratexicamente as súas potencialidades e 

os seus recursos para realizar unha prospectiva avanzada ao seu tempo, o que 

derivou nunha cidade con alta calidade de vida. Os gobernos que non menosprezaron 

tal espazo da cidadanía, a súa calidade, a súa beleza e a súa adecuación aos gustos 

e ás arelas dos diferentes sectores da poboación, entenderon o carácter sociocultural 

de semellante lectura da cidade. Por iso contaron cos sectores profesionais, culturais 

e sociais, promoveron a participación cidadá, non como esixencia retórica nin como 

pose informativa, senón dende a firme crenza de que a adecuación, sustentabilidade 

e o uso social de tal espazo público, son cuestións básicas na loita contra a exclusión 

social e de fomento da socialización da vida urbana. Estas actitudes de acción de 

goberno inducen a pensar que actualmente a cidade está a se reinventar e renace 

con novos folgos, con anovadas características que a definen e actualizan, en fondo 

contraste coa cidade do pasado, para propoñelas como auténticos territorios da 

convivencia fronte aos desafíos da homoxeneización e a perda de identidade que 

significa a globalización (Borja, 1991; Castells, 2000). 

Mais tamén se dá conta na emerxencia do urbano doutra nova cidade, a 

cidade posmoderna (Folch-Serra, 1998; Amendola, 2000). Para este último autor, o 

que permite adxectivar como tal á cidade actual non son tanto as súas arquitecturas 

que tamén-, senón as súas culturas, os seus valores e os seus estilos de vida: "a 

tendencia de fondo da nova urbe contemporánea, o clima cultural xeral producido 

polas actitudes visibles das masas, polos comportamentos, [...], a intersección e as 

hibridacións entre o local e o supranacional etc." (Opus cit, 2000: 69). Un 

posmodernismo xerado pola deslexitimación das linguaxes, a indeterminación, a 

superficialidade, a entroidización da vida cotiá, o hedonismo imperante, o afán de 

protagonismo individual etc., como atributos dun espazo de vida que, malia todo, se 

resiste a ser substituido como hábitat preponderante hoxe en día. Afondaremos 

nestes aspectos no capítulo seguinte, concretamente no apartado dedicado ás 

identidades culturais urbanas. 

'^ Entre outras. Bilbo. Vitoria•Gasteiz, Oviedo. Pontevedra ou Girona, como exempbs subliñables; representan un novo xeito de facer 
cidade, tendo moi en cbnta o espazo público 0 carácter peonil de gran parte dos seus centros -históricos ou non-, o deseño do mobiliario 
urbano, unha xes6ón do ruído ambiental. a amplitude de beirarúas; a profusión de espazos para o encontro e a conversa, as restricións 
para a cesión de espazo pubtico ás empresas privadas, a presenza da arte na nía..., son iniciativas salientables ao respecto. 
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3.1,1 As diversas cidades da cidade 

De nos retrotrermos a unhas décadas atrás, co afán de ver a evolución das 

cidades e as súas funcións, nos anos sesenta comezou a se introducir en Europa 

unha nova concepción do territorio que concedía á cidade un papel director como 

motor de crecemento económico, como incubadora de civilización e con liderado na 

organización e o funcionamento territorial. Talvez así, a través da recapitulación da 

aparente pequena historia das cidades, se comprenden mellor as causas e as razóns 

que determinan os grandes ciclos históricos de pobos e nacións, tamén o xurdimento 

e o transcorrer de iniciativas políticas supraestatais que crearon o marco do liderado 

do que falabamos. 

Tamén se anticipou no anteriormente aludido Cumio na Suíza (1994), un 

avance social e legal de importantes consecuencias: o dereito á cidade, consistente 

basicamente en que calquera persoa, cando está nesta, ten uns dereitos -de auga, de 

saneamentos, de enerxía, de transporte, de emprego- de tal xeito, que os concellos e 

os seus gobernantes xestionan non só para os empadroados, senón tamén para as 

persoas visitantes, para as empresas foráneas que transaccionan coas locais, para 

os que circulan ou traballan nela. Da mesma maneira, manexábase no devandito 

encontro internacional un concepto de cidade anovador, afastado dunha visión 

clásica, administrativa, máis acorde cos tempos e coas formas de vida actuais. 

Posiblemente debido á realidade funcional do territorio -que obriga a un importante 

número de habitantes a realizar diariamente traxectos intermunicipais-, a confusión 

cidadá entre os limites territoriais físicos e simbólicos das cidades e das poboacións 

periféricas etc., provoca a existencia implícíta de múltiples dimensións da cidade, de 

cidades da cidade, tendéndose a un modelo policéntrico de urbe. 

Consonte ao dito, Borja (2003: 36 e 37), coidamos que seguindo en paralelo 0 

proceso urbano histórico na Europa occidental, fala de tres cidades que coexisten nos 

nosos territorios contemporáneos e doutros tantos tipos de cidadáns. Respecto a 

estes últimos, serían os residentes, os que traballan e estudan na cidade e os seus 

usuarios intermitentes ou eventuais, mais todos eles con dereito a se beneficiaren 

duns servizos xerais de calidade. En canto ao primeiro aspecto, as distintas 

dimensíóns da cidade, o autor sinala: 
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a) A cidade clásica, oficial, o territorio administativo e propio das cartografías 

políticas, o modelo cultural de cidade derivado do Renacemento, do 

Barroco e da Sociedade Preindustrial. Unha urbe caracterizada por unha 

monumentalidade que hoxe en día se converte nun elemento de 

integración cidadá, posto que no imaxinario colectivo -e dende os propios 

gobernos municipais-, atribuímoslle valor de centralidade, de identidade, 

que dá imaxe de marca a esa cidade. O desafío quizais consista en achar o 

seu papel funcional e simbólico. 

b) A cidade real, resultante da Revolución Industrial, dos ensanches e dos 

suburbios populares, dos rueiros dormitorio. Posiblemente a cidade que a 

maior parte da poboación usa e coñece na súa cotidianeidade. Ten que ver 

coa cidade funcional, onde as áreas metropolitanas están englobadas nela e 

demandan o xurdimento de novos entes políticos supramunicipais para dar 

en servizos públicos á cidade real. A miúdo, esta e a cidade oficial lógranse 

unificar en temas como o transporte ou a rede viaria urbana e abranguen 

territorios aglomerados e outros difusos ou periféricos, pero pouco máis. Os 

desafíos, nalgúns casos, están en dar calidade de vida aos centros ermos de 

residentes e degradados, ás periferias non renovadas e carentes de 

equipamentos de proximidade de calidade, e ver as virtudes e as 

posibilidades de deseñar e acometer proxectos consensuados -en 

educación, cultura, medioambiente, emprego, transporte, políticas sociais, 

urbanismo etc.- coas vilas periféricas, con outras cidades, sen perder a 

perspectiva de rexión e de país. 

c) A cidade ideal -no sentido de virtual ou construción mental-, difusa, que 

acubillaría a cidade grande, os núcleos poboacionais periféricos, mesmo os 

espazos naturais. A cidade da sociedade da información, froito da 

mobilidade que se dá na poboación, da diversidade de espazos e funcións 

tan fragmentadas ás veces, das temporalidades urbanas coexistentes. Esta 

imaxe, tal mapa mental, axuda a conformar a rexión urbana (Precedo, 1987): 

unha área discontínua territorialmente, con zonas de alta densidade e outras 

espalladas, con diversas centralidades de maior ou menor importancia -en 

Galicia, é o caso do eixo urbano que transcorre de Ferrol ata Porto 

(Portugal). Segundo Borja, é a cidade que aínda non entendemos pero que 

xa está aí, o reto actual para gobernantes e técnicos. 
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A conformación e a evolución das sociedades urbanas viuse influenciada 

polas pegadas históricas en dimensións espaciais como as sinaladas por Borja. Outro 

autor, Harvey (1989; 2002), diserta sobre as estreitas relacións entre a Socioloxía e a 

Xeografía en varias das súas obras, e constrúe unha aguda perspectiva dialéctica na 

análise dos fenómenos socioespaciais. Así, podemos soster que o espazo é 

socialmente alterado simbolicamente. As súas características mudan en paralelo ao 

cambio da organización social e ás formas de relación social. Consonte ao dito, unha 

comunidade mediatizada pola sociedade capitalista en que se ve inmersa, traslada a 

todos os problemas socioespaciais as súas contradicións e conflitos entre grupos 

sociais: por diferenza de intereses, por opostas visións ideolóxicas, por distintas 

condicións de vida etc. 

Así mesmo, esta última idea de rexión urbana que barallamos non é 

exactamente igual a aqueloutra referida ao espazo rexional, e que foi abordada hai uns 

anos (Conferencia URBAN 21, 2000)76 para dar soporte a unha rede de cidades, cada 

unha das cales exerce unha función que complementa as outras e mesmo compiten por 

un mercado xeográfico coas demais nun mesmo territorio sociopolítico e físico. É o 

modelo denominado de redes urbanas (Precedo, 2002a) e que, basícamente, une o 

desenvolvemento metropolitano, a rede urbana e o medioambiente como base terrítorial 

unificadora, dende a crenza de que as innovacións técnicas, culturais, sociais e 

institucionais se producen primeiramente na cidade, un inmenso laboratorio de ensaio e 

de erro, e que estende a súa inftuencia ás áreas rurais circundantes. 

Se isto é así, provocaría, por unha banda, difundir polo contorno próximo, 

servizos, comportamentos e valores urbanos, coas inevitables transformacións nos 

hábitos de vida, uso do solo etc. Por outra parte, suporía relanzar unha nova 

centralidade, disimulada, máis destinada a desembocar, certamente, en novas 

alteracións xeográficas (Petsimeris, 1996: 15). 

A cidade ten aquí un claro rol como motor e referente para planificar e 

desencadear o desenvolvemento", entendido este como autorrealización dunha 

comunidade, de carácter autosostido e que conta coa poboación como un dos 

principais activos para o conquerir. Comezábase xa, no devandito Cumio de Berlín, a 

falar da Europa das cidades en contraposición coa Europa das rexións, un discurso, 

'^^ Declaración de Berlin sobre o Futuro Urbano (2000). 6 de xullo. www.laneta.apc.org-hic-af 
" Precedo (2002a: 477) enténdeo como "un proceso que debe harmonizar a eficiencia coa equídade, a concentración coa 

descentralización, a urbanización coa natureza, a produción coa sustentabilidade. a metropolización coa reurbanización°. 
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por outro lado, que tardaría anos en callar (Opus cit, 2002: 476). Parece que, 

actualmente, as nacións están máis abertas aos contactos entre gobernos 

subnacionais, e que se incrementan as políticas transferidas entre localidades. 

Por outra banda, con base nas tres dimensións históricas da cidade a que 

aludimos anteriormente, os proxectos urbanos serán tanto máis construtores de 

urbanidade, de cidade de calidade, canto máis interescalares sexan estes (Borja, 

2003: 44). É dicir, canto máis se pensen como elementos transversais das devanditas 

dimensións de cidade que vimos e que hoxe se manteñen na evolución urbana. 

3.1.2 Cidades e xerarquías urbanas 

Hai xa máis dun lustro, Borja e Castells (1997) aventuraban que 

posiblemente iriamos asistindo, segundo o transcorrer dos anos, a un proceso de 

xerarquización do que resultará unha rede urbana cada vez máis complexa e 

dinámica. No marco da globalización galopante'6, destaca o que hoxe coñecemos 

por cidade global, ecumenópolis ou megacidade (Hall, 1966; Harvey, 1989; Zárate, 

1991; Castells, 1995 e 1997; Sassen, 1999; García Canclini, 2000; Pardo, 2003) 

aquelas urbes millonarias en número de habitantes e relevantes polo seu poder 

simbólico e económico coma Nova York, Londres, París, Berlín, Honk Kong ou 

Tokio-, en que se innova e xestiona, se coordinan e canalizan fluxos globais de todo 

tipo, especialmente os vinculados á información e ao coñecemento. As súas lóxicas 

económicas, as súas pautas culturais e os seus mecanismos de poder político 

transcenden o marco xeopolítico estatal, e inflúen a nivel mundial. Nelas, dende 

unha imaxe de prestixio e poder, sitúanse sedes avanzadas de actividades 

financeiras, de seguros, grandes consultorías de publicidade e de deseño, a potente 

industria audiovisual etc., que gozan dunha estima recoñecida pola alta 

concentración de elites artísticas e científicas e, por último, por ser un afamado 

destino turístico internacional (Hall, 1998; García Canclini, 2000). 

Esta tipoloxía de cidades -lonxe da realidade urbana galega, obviamente-, 

tende a privar unha maioría da súa cidadanía, do espazo público, da información que 

non é publicidade ou información-lixo (Pardo, 2003). A súa influencia para difundir 

unha cultura hexemónica, parece unha consecuencia lóxica do status do que gozan a 

nivel mundial. De feito, sobre esta taxonomía de urbes, existe abondosa literatura 

'" Nogué, J. (2003): "Las ciudades del futuro". En http:^-www.e-barcelona.org;modules.php. 
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científica (Sorribes, 2001), hai autoras que a califican de "versián renovada dun antigo 

paradigma urbano que cuñou a noción previa de cidades mundiais" (Susser, 2001: 

467). Para esta autora, ambos os conceptos son herdeíros dunha concepción 

xerárquica e decimonónica e, na nosa sociedade, "non hai unhas cidades globais 

senón unha cidade global" (lbídem). A cidade global é o espazo de fluxos entre 

espazos, entre cidades. 

Aludindo de novo á taxonomía inicial, por debaixo das megametrópoles79, 

que tan só acollen un sete por cento da poboación urbana do planeta, existen 

outras cidades, as cualificadas como cidades emerxentes (Castells, 1995), onde a 

formación de nodos de xestión de servizos globalizados coexiste con sectores 

tradicionais, con actividades económicas informais ou marxinadas, con déficits en 

servizos urbanos, desemprego, inseguridade cidadá etc. Son urbes como Madrid, 

Barcelona, Roma, Milán, Toronto, Chicago, México, Sao Paulo, Moscova ou 

Lisboa, que conforman un segundo nivel na aludida xerarquía urbana mundial e 

cuxa importancia dependerá da capacidade de seu de interaccionar coas do 

nivel superior. 

Á marxe destas dinámicas fican "zonas sombrízas" (Estévez, 2001 b: 126), 

territorios enteiros que non participan no esquema das redes supranacionais, e que 

só contan en canto centros de produción e de consumo. Son moitas das cidades 

medias ou medianas, refuxio das grandes metrópoles onde a concentración urbana 

provoca niveis de calidade de vida baixos con base en indicadores ambientais, 

económicos e sociais. Tal cualificación depende de aspectos vinculados á súa 

integración internacional, ao seu potencial de coñecemento e innovación, á súa 

capacidade de atractivo para persoas e empresas etc. Tamén aquí habería que 

facer salvidades, posto que non se entende o mesmo por unha cidade mediana ou, 

para algúns autores, intermedia80 en diferentes contextos nacionais europeos 

(Bianchini, 1994: 601; Bellet e Llop, 1998; Bellet, 2000). Cidades consideradas 

medianas na Gran Bretaña, na Alemaña ou Italia -casos de Coventry, con 315.000 

habitantes ou Verona, con 265.000-, son moito máis grandes que as 

correspondentes en países coma Irlanda, Portugal ou Grecia -con cidades tales 

como Limerich con 60.000 residentes ou Coimbra, con 72.000-. En Galicia, 

" Borja (2003: 44) dubida que, transcorrido un tempo, este clasificador sexa real, e cualificao de "afortunada operación mediática, 
pero que non se corresponde coa maioria das realidatles urbanas" 

^ Na práctica. numerosos autores utilizan con frecuencia indístintamente o termo cidade media e intermedia para se refenren a 
mesma urbe. 
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seguramente ocorre algo semellante, posto que poderían formar parte do grupo 

inicialmente citado as cidades de Vigo e A Coruña. E dicimos poderían, posto que, 

á marxe de tamaños poboacionais, as condicións, as oportunidades, as ameazas e 

os puntos fortes que existen para a xeneralidade das cidades medianas non son, 

obrigatoriamente, as mesmas que observamos para as cidades do noso contexto 

(Souto, 2001; Barreiro, 2004). De feito, para Rodríguez-Abella e Seixas (1999: 237), 

a estrutura urbana galega nunca acadou a categoría xerárquica propiamente dita, 

"xa que sempre faltaron pasos nesa escala dándose un comportamento xerárquico 

inestable durante cinco séculos" ou moi feble (Viña, 2000). 

Finalmente, para Souto (lbídem), existe unha última tipoloxía de urbe -ou 

que vén complementar a anterior-, denominada cidade intermedia (Bellet, 2000) -na 

que posiblemente estarían englobadas as demais cidades deste estudo, a pesar "de 

que aquí [en Galicia] eufemisticamente Ile chaman grandes cidades" (Precedo, 

2004: 5)-, que completan esta complexa trama urbana. Estas cidades teñen unha 

posición funcional entre as grandes aglomeracións urbanas e os pequenos centros 

ou vilas grandes que estruturan o espazo rural. Malia as súas reducidas dimensións 

poboacionais e físicas repecto das anteriormente citadas, e a pesar de ocupar un 

lugar periférico no conxunto europeo, desempeñan un papel fundamental na 

vertebración e na estruturación do territorio galego. Tal importancia non se deriva 

tanto da súa dimensión demográfica, como diciamos, senón da forma cualitativa de 

como se insire no sistema urbano e se relaciona cos restantes territorios en termos 

cualitativos. A pesar da escaseza de estudos que a escala internacional ou rexional 

se desenvolveron sobre este tipo de cidades, as previsións apuntan que 

continuarán albergando á maioría da poboación urbana mundial ata ben entrado 0 

século XXI (Bellet, 2000: 4; Blanco, 2004). 

As cidades intermedias ou medias sono polo papell que desempeñan nun 

territorio, e non polo tamaño da súa poboación, e precisan referirse a contextos 

territoriais concretos e ben definidos. Segundo autores como Lobo (1997) e Bellet 

(2000), xa que logo, posúen dúas cualidades importantes: a existencia dunha rede 

densa de circulación informal de información e unha proximidade identataria 

propicia á cooperación de todos os axentes locais, teoricamente. Outras das súas 

características pódense observar no cadro núm. 2. 
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CADRO NÚM. 2 

Características das cidades intermedias 

• Xeran bens e servizos máis ou menos especializados para a poboación 
local e a doutros municipios circundantes. 

• Son, na rexión, centros de interacción social, económica e cultural. 

• Adoitan acoller niveis de administración estatal, autonómica e local. 

• Posúen unha feble pero significativa diversidade socíocultural. 

• O seu tamaño poboacional, en termos cuantitativos, varia segundo a 
Unión Europea -20.000-500.000 habitantes- ou outras instancias coma o 
Banco Mundial -poden acadar un millón de habitantes-. 

Elaboración propia. 

As xerarquías e os lugares que ocupan as diferentes cidades na rede mundial 

pouco teñen que ver co tamaño poboacional. Para Bellet (2000), os fluxos e as 

relacións territoriais quedaron desvirtuados de abondo pola crecente mobilidade, a 

tendencia á especialización e á complementariedade dos lugares e o proceso de 

descentralización dalgunhas actividades e funcións a outros destinos menores. Nese 

contexto económico mundial, o tamaño da cidade é pouco importante, deixando unha 

oportunidade a urbes medianas e pequenas para se resituar en na rede global. 

O rol de cidade intermedia nesta rede global dependerá, seguindo a Bellet e 

Llop (1998) e a Bellet (2000), das posibilidades de conexión a grandes redes e fluxos; 

do grao de cohesión social, de cooperación e de vontade dos axentes sociais da 

cidade; da atención dada á educación e da competencia cultural da cidadania; da 

capacidade para aproveitar os recursos endóxenos; de ser quen de desenvolver 

proxectos-cidade; do coidado e de sensibilidade medioambiental etc. 

3.1,3 Tendencias futuras de cidade 

En canto á evolución futura das urbes, as previsións que realizan distintos 

investigadores aparecen divididas. Un autor coma Clark (1989) xulga que o modelo 

preponderante de cidade está en crise, e estima que a tendencia será a se converter 

en cidades dispersas en resposta ás novas tecnoloxías, nas que a poboación vivirá, e 

moita dela, traballará dende os seus fogares conectados electronicamente. Isto 

xerará novas formas metropolitanas que levarán a poboación a vivir simultaneamente 
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en diferentes escalas, agrupadas funcionalmente e conectadas máis por 

telecomunicacións que por fluxos de transporte. Esta estimación é bastante 

cuestionada por outros autores (Zárate, 1991: 27) xa que parte de supostos, a día de 

hoxe, que son difíciles de visualizar -cando menos, en Galicia-: boas comunicacións 

para a maioría da poboación; información axeitada e suficiente para soster o traballo 

da cidadanía e satisfacer as súas necesidades persoais e colectivas; confianza na 

eficacia dos mecanismos de dirección, xestión e control a distancia dos recursos de 

traballo; implantación xeneralizada e barata de redes enerxéticas etc. 

De todos os xeitos, os avances en telecomunicacións e o desenvolvemento 

do automóbil como modelo de transporte dominante, "ese paradigma de liberdade 

individual" (Cuerda, 2001:78), son cada vez máis notorios e isto favorece unha 

propensión cara á creación dun novo espazo metaurbano (Barreiro, 2004), tamén, 

esta vez si, en Galicia: tenden a desaparecer as diferenzas centro-periferia; as áreas 

suburbanas asimilan moitas das características dos espazos centrais e son algunhas 

das vilas do contorno as que se van convertendo nas novas centralidades da vida 

cotiá (Blanco, 2004). Subliñamos o adverbio de cantidade tanto en canto, xa que non 

todas as periferías -mesmo as das cidades galegas desta investigación-, teñen o 

mesmo comportamento, posto que hai algunhas que fican nunha posición 

descompensada, case marxinal. 

Por outra banda, semella que os cambios económicos, demográficos, 

tecnolóxicos e sociais conducen a unha sociedade cada vez máis multicultural e 

tamén máis complexa. Probablemente, novos eixos de diferenciación -engadidos aos 

xa existentes ata agora vinculados ao status socioeconómico, familiar e étnico ou 

migratorio-, incidan na ocupación da cidade: o reforzamento da singularidade étnica, 

a situación por graos de benestar, a distinción provocada polos cambios na estrutura 

familiar (Alberdi, 1999), proliferando a mocidade solteira, as persoas que viven soas 

etc., (Zárate, 1991). Desaparece, segundo Barreiro (2004: 164), "o concepto ilustrado 

de cidade, o contrapunto físico e intelectual do rural, para dar paso a un modelo 

vertebrado sobre unha pluralidade de formas físicas e sociais radicalmente 

dependentes das novas tecnoloxías e do seu efecto sobre as relacións de produción 

e de distribución de bens e servizos". As políticas urbanas que entendan estas 

circunstancias cambiantes da nosa sociedade, favorezan a mestura, a 

heteroxeneidade social, cultural e funcional e a integración dos diversos colectivos 

sociais que conforman a cidadanía dunha urbe, deberán minimizar os riscos das 

tendencias que apuntamos. 
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Para Nogué (2003), as cidades do futuro moveranse nestes escenarios e 

quizais a maior dificultade radique en anticipar ese futuro en tanto que espazos de 

sociabilidade. Trataríase de entender a cidade coma un marco heteroxéneo, no que 

coexistirán culturas, voces e ollares contrastados. Un lugar onde, sobre todo, será 

necesario aplicar políticas xeoestratéxicas, de reequilibrio social e espacial, contra a 

exclusión e outros compromisos complementarios tales como: a cidade como 

proxecto pedagóxico na escola, a formación cuttural e técnica dos cidadáns ou de 

implementar fórmulas de participación real da cidadanía nas problemáticas e nas 

decisións derivadas da complexidade urbana (Pindado, 2000; Estévez, 2000). Ao 

noso entender, son desafíos xa do presente aos que hai que procurarlle solucións. 

En consecuencia, a cidade é hoxe o campo político por excelencia81. Entre 

outras razóns, polos mentados retos e porque intervir sobre a cidade é facelo sobre o 

tanxible do cotián cidadán. De aí que as políticas urbanas se asocien cada vez máis 

ao desexo dun espazo para a cidadanía, suxestivo, máis cosmopolita e vivible. A 

ansiada cidade sustentable e desexable, moi presente en discursos e programas 

electorais, semella ser un dos grandes desafios da contemporaneidade; por iso e 

moito máis, é a cidade un dos principais territorios de responsabilidade política, que a 

sitúa na encrucillada entre a política e a cidadanía. 

A sociedade postindustrial, con máis empregos en servizos -a chamada 

terciarización, por outra banda, moi ligada ao fenómeno da urbanización (Precedo, 

1987)-, que industrial propiamente dita, onde o lecer aparece como un recurso 

económico que atrae novos investimentos, pasa a caracterizar a maioría das cidades 

como metrópoles transaccionais, cun claro distrito de negocios e un suburbio "en 

mancha de aceite" (Racionero, 2003: 17) puntuado por centros comerciais aos que 

acceder en coche privado, creando novas centralidades. Son cidades estensas, 

policéntricas, cidades-rexión xa (Borja, 2003), onde nas periferias se gaña a base de 

intervencións máis urbanísticas que sociais, en calidade de vida, si, mais pérdese 

urbanidade. 

Na actualidade, a idea dun desenvolvemento ligado á gran cidade está 

perdendo peso a prol dos deseños territoriais descentralizados, en que o papel das 

cidades medias adquire un renovado valor (Blanco, 2004). Intúese e agárdase que o 

81 Francisco Vazquez. presidente da FEMP (Opus cit, 2003) ten declarado que os alcaldes son os que falan na linguaxe politica 
máis universal por seren os que tratan de solventar directamente os problemas máis próximos á cidadania. 
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século XXI irá ofrecendo novidosas alternativas ao desenvolvemento territorial, baixo 

a principio da descentralización, "segundo o cal o rural e o urbano tenderán a 

integrarse nun espazo funcional único" (Precedo, 2002a: 488). Deste xeito, os 

recursos naturais, en relación a realidades físicas e políticas diferenciadas tales como 

cidade, área metropolitana -nalgún caso, tamén denominada conurbación-, rexión 

urbana, comunidade de aglomeración (Barreiro, 2004) e outras denominacións e 

fórmulas de cooperación institucional municipal, amosan novas oportunidades para 

ser utilizadas como vantaxes para sustentar políticas sostibles de desenvolvemento 

territorial. 

Nesta liña, é sígnificativo o que Pérez Touriño (2003)82 avanzaba nun xornal 

respecto das intencións dos socialistas galegos sobre a rexionalización de Galicia, 

unha proposta que pasaría pola conformación de dúas rexións e áreas metropolitanas 

-A Coruña/Ferrol e Vigo/Pontevedra-,^3 e outras tres tipificadas como urbanas -

Santiago, Ourense e Lugo-. Complementariamente, apostarían por establecer quince 

grandes áreas comarcais como instrumentos de decentralización, baseados e 

apoiados na rede de concellos. Enfoques para contrastar, para debater e que 

preocupan aos responsables políticas, sociólogos e politólogos, aparecendo como un 

tema recorrente nos últimos tempos nos seus discursos e nos seus textos. 

3.2 Novos significados do local e o global; a glocalización 

Preferimos inicíar cunha cita literal este subapartado do noso informe, con 

palabras do socíólogo e antropólogo García Canclini, entre outros motivos, para 

achandar un tanto o camiño do investigador na abordaxe deste aspecto do seu 

traballo. `'Non é certo moíto do que se di sobre a globalización. Por exemplo, que 

uniformiza a todo o mundo. Nin sequera conseguiu que exista un soa definición do 

que significa globalizarse, nin que nos poñamos de acordo sobre o momento histórico 

en que comezou" (2000:45). 

Ás diverxencias en situar temporalmente o nacemento da globalización, -a 

maioría dos autores coinciden en falar dun fenómeno que se inicia na segunda 

metade do século XX, ainda que algún como Harvey (1998: 122) retrae o seu 

y=' Secretario Xeral do PSdeG-PSOE, La Voz de Ga^icia, 28 de setembro de 2003, p. 12. 
ñ' Actualmente. a Xunta de Galícia está a redactar un proxecto de lei para crear en Vigo a primeira área metropolitana de Galicia; 

con medio millón de habitantes. Posiblemente, en breve, a segunda área metropolitana que se creará sexa a da Coruña/Ferrol. 
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nacemento ao século XV-, hai que sumarlle as discrepancías na súa 

conceptualización (Beck 1998; García Canclini, 2000; Estefania, 2003). O uso de 

metáforas para acertar na súa definición é sintomático neste sentido: aldea global 

(McLuhan, 1993), terceira ola (Toffler, 1994), macdanalización (Robertson, 1992), a 

último rostro do capitalismo (García Canclini, 2000: 184), internacionalizacián ou 

colonialismo (Baricco, 2002), mundialización (Ramonet e Chomsky, 2001)^', etc., "ou 

é que se refíren a cousas distintas?" como se pregunta Baricco (C?pus cit, 2002: 75). 

Mesmo na abordaxe das súas consecuencias, hai opinións diverxentes que, fan da 

globalización `'un concepto desgastado" (Estefanía, 2003: 70). Sostén Baricco (2002) 

que non hai unha única definición, senón moitísimas e que cada unha delas converte 

en imprecísas as demais, e que alguén -o capital, seguramente- alimentou esta 

voráxine de definicións e crenzas sobre ese tótem imparable que é a globalización. 

Por todo isto, permítasenos a licenza de expor brevemente as principais opinións e 

diverxencias ao respecto do fenómeno da globalización dende a óptica da 

investigación social, centrándonos moi especialmente naquilo que pode afectar 

directamente aos referentes da nosa investigacion: á cidade e á cultura. 

Á marxe de polisemias e de debates arredor deste termo, o discurso imperante 

dende finais da década dos oitenta do pasado século, establece un modelo capitalista 

de desenvolvemento homoxéneo, un pensamento única neoliberal^s baseado na 

preponderancia do mercado como estruturador das relacións sociais e das redes 

económicas, mais sobre todo, cunha dimensión política, cultural e comunicacional 

(Ramonet, 1997; Cebrián, 1998). Aínda que hai autores (Cervera e Gómez-Granell, 

2001: 83), que avisan de que "cometeriamos un grave erro se identificaramos o 

fenómeno da globalización coa situación económica actual e mesmo cun determinado 

modelo económico [...], esta ten un sentido físico, biolóxico, sociolóxico, tecnolóxico e 

cultural que vai moito máis alá do puramente económico". As súas consecuencias 

visualízanse na desigualdade económica da poboación do planeta, cun progresivo 

empobrecemento da clase media,^s na homoxeneización social e cultural -de costumes, 

&' Estes autores definena como unha tentlencia actual a unha maíor ínterrelación das economías nacíonais que á economía 
internacional a nivel de movementos de capítais e fluxos comerciais. Por un tema lingúístico, quizais para nós sería máis 
correcto utilizar o termo mundialización, aínda que Touraíne (citatlo por Estefanía. 2003), distingue entre mundialización 
continuación de tendencías aperturistas dende a segunda metade do S.XX- e globalizacíón •de ruptura co pasado, onde os 
pobos, sen querelo, ceden o poder das súas economías aos mercados. 

95 Expresíón que se refire ao credo do líberalismo económico que. a forza de ser citatlo e comentatlo por numerosos analistas. 
xornalistas. políticos e os medios tle comunicacíón; adquiriu, segundo Ramonet (1997: 87) moíta forza íntimidatoria que afoga 
todo intento de reflexión líbre e que fai dificil que xurtla outra posibilidade de pensamento. 

^ Datos e impresións recollitlas en Friedman (t999): "La gtoba6zación a debate", en Le ó9onde Dip/omatic. Outubro. Edición en 
castelán. 
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actitudes, formas e estilos de vida, de valores e condutas das persoas-, ou 

convencencia cultural, cando a tendencia natural seria a da sociedade multicultural; na 

revolución das comunicacións; e nun certo imperialismo cultural norteamericano 

(Warnier, 2002). 

Por todo o dito, semella que somos unha sociedade global planetaria. O 

proceso de globalización que poderiamos xa intuír ben avanzado o século XX e que 

hoxe vemos implementado nos nosos discursos cotiáns dun xeito, como vimos, un 

tanto equívoco, ten diversas maneiras de se conformar (Díaz, 2001). A primeira delas 

fala dunha concentración extrema do poder e da toma de decisións por uns poucos. 

Fundamentalmente por aquelas economías e os seus correspondentes estados de 

maior peso mundial. Facilítase así a imposición dunha visión hexemónica e sociat e 

sobre os feitos culturais, reforzando a díagnose dos problemas e propoñendo 

solucións-tipo, supostamente válidas en calquera contexto e situación. 

Para Beck (1998) esta mesma dinámica, por outro lado, tamén permíte outra 

das vías: a que confluiría nunha maior descentralización, capaz de Ile posibilitar ás 

comunidades locais exercer en unha maior influencia sobre a súa configuración 

socioeconómica. O Informe Mundial sobre a Cultura (UNESCO, 1999) fala, á súa vez, 

dun movemento a escala planetaria, que reforza a diversidade cultural. En definitiva, 

que existe unha tensión creadora entre as tendencias cara á homoxeneización, a 

nivel macro, e cara á sabedoría e á diversidade locais, a nivel micro (Úcar, 2000a). 

A inicialmente citada por Beck, convertida en ideoloxía, vólvese en 

globalismo, é dicir, a imposición da unificación dos mercados e a redución só a el das 

discrepancias políticas e das diferenzas culturais. O político dilúese e o Estado e a 

súa acción semella innecesaria. En palabras de García Canclini (2000: 180), "as 

políticas culturais deben ceder, entón, á comercialización do simbólico calquera 

pretensión estética e de recoñecemento de diferenzas que non sexan as que poden 

existir entre clientes". A medida que as industrias culturais transnacionais se apropian 

dos ámbitos estratéxicos da vida pública, a cultura privatízase e sofre un proceso de 

desatendemento respecto dos intereses sociais e as desigualdades. En definitiva, 

redúcese a mercadoría ao sentido polisémico que ten de seu o patrimonio cultural 

endóxeno. Segundo Maderuelo (2001: 30), "estáse a producir en todas as cidades do 

mundo un tipo de mutacións que, pola súa capacidade de alterar o carácter e a 

paisaxe mesmo das cidades históricas, supoñen un grao de usurpación altamente 
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perigoso que vai convertendo, paseniñamente, a cidade nun non lugar'. Temos aquí, 

por tanto, visión e crítica, por outra banda, quizais un tanto reducionista do fenómeno 

da globalización, que non percibe o seu posible sesgo segregador e dispersante en 

contato coas identidades locais. 

É a segunda das tendencias nomeadas a que se identifica coa glocalización 

(Robertson, 1992; Borja, 2003), un neoloxismo ao uso, unha síntese verbal que 

aglutina as seguintes ideas: por unha banda, globalización, é dicir, un mundo cada 

vez máis aberto, sen barreiras, interconectado, onde as persoas, as cousas e as 

ideas flúen libremente e máis rápido. Xorde a partir da terceira Revolución 

Tecnolóxica, en relación cos avances en materia de comunicacións e 

telecomunicacións. Nada se interpón entre o mundo e a cidade. E, por outra banda, a 

localidade, que salienta a importancia do elemento diferenciador local para competir 

con éxito nesa realidade global. 

A suma dos dous conceptos anteriores crea o novo termo de glocalización, 

que é un punto de vista a medio camiño entre ambos. Por un lado, supón a 

aceptación da globalización como realidade inevitable, beneficiosa no sentido dos 

intercambios sinérxicos que facilita, creadora dun contorno competitivo a escala 

mundial, que une o planeta a través dunha cultura universal. Por outro, subliña a 

importancia dos elementos locais propios de cada territorio como recursos chave para 

competir nese mundo global. En suma, refírese á dialéctica entre os procesos globais 

e os locais, que se contrapoñen e que se reforzan mutuamente (Fortuna, 2001), 

superando ideas caducas de dicotomías enfrontadas. Ao concepto de glocalización 

engádeselle o elemento coñecemento, pola súa importancia tanto como activo 

principal favorecedor do desenvolvemento e a competitividade, como polo seu 

carácter de medio a través do cal se conectan as comunidades e se sustenta esa 

glocalización. A combinación de todos estes conceptos dá, como suma, a palabra 

glocal ou glokal, onde a letra k representaría o coñecemento -do inglés knowledge-. 

Como diciamos, a difícil mais non excluínte dialéctica entre o universal e o 

local -para Robertson (1992), o local debe entenderse como un aspecto do global; 

para o sistema capitalista, tal dialéctica é vital pois precisa da multíplicidade e das 

contradicións que deveñen das realidades locais co fin, mediante as necesarias 

innovacións en productos e mercadotecnia, de xerar riqueza (Beck, 1998)-, é, xa 

falando en clave de país, un dos desafíos deste novo tempo tamén para as cidades 

galegas, diante do cal cómpre estimular respostas, imaxinación, novos xeitos de 
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entender a vida e o discurso. Neste sentido, fronte aos proteccionismos da defensa 

en exclusiva da identidade, quizais conveña apostar máis por unha cultura aberta, en 

diálogo con outras culturas contemporáneas, nunha linguaxe moderna que nos 

faculte para o coñecemento universal. Posiblemente ese sexa o reto político da 

cidade na era da globalización: o de obter un recoñecemento de actor político a 

escala mundial, alén do seu territorio e da artificialidade dos lindes fronteirizos do seu 

Estado. En definitiva, posturas glocalizadoras. 

Para Borja (2003: 166), a mundialización da economía -que xunto coa 

revolución informacional e a desaparición dos bloques xeopolíticos configura a 

globalización-, tivo como reacción a radicalización da necesidade da identificación 

territorial, na liña do que sinalaba o segundo Informe da UNESCO (1999) ou mesmo 

Beck (1998). Tamén se manifesta en termos semellantes Martinell (2001a: 10), cando 

sinala que "a partir da globalización, semella que o local perdeu, mais está adquirindo 

unha nova dimensión e vital importancia". E a cidade-municipio, malia das súas 

dificultades para asumir novos roles que respondan aos novos desafíos, amosou 

unha gran capacidade de resístencia, tanto que, nas últimas décadas, se revalorizou 

a xestión política de proximidade, buscándose, paralelamente, camiños intermedios 

que outorguen gobernabilidade a estruturas supramunicipais axeitadas ás novas 

realidades territoriais-. 

A crecente presenza dos poderes locais e rexionais en organismos, foros e 

tamén en programas europeos que Iles atinxen, as iniciativas transfronteirizas entre 

cidades con parecida problemática, a teima das devanditas Administracións Rexional 

e Local por ter o acubillo xurídico da súa autonomía no marco estatal e supraestatal, 

son algunhas das demostracións da resposta do local fronte ao global, ante o que 

autores coma Borja (2003: 274) califican de "déficit democrático produto da 

globalización". 

Máis que isto, é especialmente no medio urbano onde a vida cotiá entraña 

unha interacción constante entre o universal e o local. Da emisión de oferta cultural 

mundializada á recepción localizada, nun fluxo que se retroalimenta (Warnier, 2002), 

a cidade é o lugar de encontro de poboacións e sensibilidades diversas, da 

heteroxeneidade social: nativos, inmigrantes, comerciais, turistas..., grupos con 

distintos niveis de pertenza e, mesmo, de ligazón a esa comunidade (Viña, 2000), 

crisol, xa que logo, da diversidade sociocultural que esixe unha xestión transversal, 
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ditar e coordinar políticas, manexar a complexidade, crear espazos, onde se poidan 

expresar as diferentes demandas e intereses -a miúdo contraditorios- dos devanditos 

usuarios das cidades. Esixe tamén, en canto ao ámbito cultural, ir ao encontro 

doutras disciplinas sen medo a romper ortodoxias, incluidas as propias. 

Por outro lado, percíbese (Caetano, 2003) certa necesidade dunha visión 

renovada, máis crítica e matizada, arredor da globalización como fenómeno histórico e 

os seus múltiples impactos culturais. Con tal pretensión, falamos, entón, da 

deslocalización cu/tural, un termo de natureza máis economico-empresarial pero que, 

trasladado ao noso caso, trata de pór de manifesto que as culturas locais xa non se 

poden xustificar nin se renovar contra o mundo. Úrxelles, mellor, relocalizar as súas 

especificidades no contexto global a través do intercambio, do diálogo e do conflito 

cultural translocal (Beck, 1998). De feito, a ollos de Zallo (2003), os modos de aparición 

e discursivos de moitos conflitos no mundo, débense interpretar en clave cultural. 

Xa que logo, para estes e outros autores (García Canclini, 2000), a tan 

mentada globalización cultural non significa que o mundo se faga máis homoxéneo 

culturalmente. Sorprende, se acaso, a contudencia desta afirmación cando resulta tan 

frecuente achar, tanto na literatura especializada como na de carácter divulgativo 

(Cebrián,1998:161), referencias á homoxeneización cultural que din que se intenta 

impor por parte de certos países -nomeadamente, os Estados Unidos de América- e 

as súas industrias culturais -cine, televísión, música, moda e publicidade 

especialmente-, no sentido de que se está a producir unha paulatina universalización, 

unha converxencia e unha unificación dos modos de vida, de símbolos culturais e de 

xeitos de conduta transnacionais. 

As tendencias globalizadoras nas últimas décadas deixaron claro, cando 

menos, que o mundo vai perdendo perfíles de orixinalidade para se transformar 

nunha paisaxe cada vez máis roma. Unhas cidades cuxas estéticas, horarios, 

aspectos, costumes, entretemento e oferta cultural, en xeral, son practicamente 

intercambiables en calquera país do mundo postindustrial, nun panorama 

empobrecido pola homoxeneidade (Cebrián, 1998; Pérez Jiménez, 2002) e onde 

parece que os poderes públicos perden capacidade para contrarrestar os efectos 

nocivos de tal proceso. Mesmo o primeiro Informe da Comisión Mundial da Cultura e 

o Desenvolvemento (UNESCO, 1997: 345), recomendaba tomar medidas de 

protección perante os efectos -bos e malos- dos mercados mundiais sobre, en 

concreto, as industrias culturais locais. 
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Pola contra, como diciamos, para Beck (1998), Garcia Canclini (2000) ou 

Baricco (2003), a globalización cultural non é un fenómeno demonizable. Supón, entre 

moitas cousas, a creación de vínculos e espazos transnacionais, a revolarización das 

culturas locais e a aparición das chamadas terceiras culturas, aquelas que non son 

locais nin nacionais e si transnacionais (Úcar, 2000). Significa, así mesmo, ser 

conscientes da glocalización, un proceso cheo de contradicións, tanto no que respecta 

aos seus contidos como á multiplicidade das súas consecuencias. Esta tensión entre os 

valores que representan a modernidade -defensa da cultura local- e a posmodernidade 

-globalización da cultura- amosa outro elemento distintivo dos procesos urbanos 

contemporáneos (Paramio, 2001), situando en risco ás culturas territoriais pois son 

superiores as ameazas ás oportunidades (Zallo, 2003). 

Nesta liña, Warnier (2002) sostén que os etnólogos estan, nas súas 

investigacións sobre múltipies comunidades, confirmando dúas circunstancias: a 

erosión rápida e irrerversible das culturas singulares a escala planetaria; que tal 

erosión só era limitada polos elementos máis sólidos das devanditas culturas e que 

nestas se daba unha produción constante, abondosa e diversificada, a pesar da 

hexemonía cultural exercida polos paises máis desenvolvidos. 

Para este autor, as discusións sobre os riscos da hipotética homoxeneización 

cultural, fundamentalmente por parte da cultura norteamericana, preséntase "coma un 

debate falso, inscrito en gran medida nas angustias do imaxinario [...] A 

mundialización cultural é un erro da linguaxe que se deba desterrar de todo discurso 

rigoroso" (Warnier, 2002: 114 e 116). Na súa argumentación, en todo caso, pódese 

falar dunha globalización de certos mercados de bens culturais, que mundializa os 

fluxos de obxectos e condutas, mais, ao mesmo tempo, subministra ás sociedades 

unha cantidade de bens moi diversificados. Hai que entender que a humanidade é 

unha máquina de crear diferenza; cada comunidade conserva a súa identidade 

recontextualizando os bens que importa, xerando polos de creación cultural a modo 

de contrapeso á creatividade norteamericana. 

Ao fío, unhas recomendacións (Robertson, 1992; Beck, 1998) que, no que 

respecta á cultura e as súas vicisitudes urbanas, sirvan para: 

• Intensificar a interactividade, a fluidez comunicativa, as dependencias recíprocas 

entre culturas, entre territorios, entre cidades, xa que ningunha cultura é unha illa 

(Pérez de Cuéllar, 1997). 
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• Manter unha actitude de atención intelixente á globalidade, actualizándose para 

suxerir e motivar, para xerar creatividade cidadá, sen esquecer o que as identifica 

como comunidade. 

• Decatarse que as análises e os estudos sobre a globalización, tipicamente os 

económicos e comunicacionais, precisan contrastar os seus resultados cos 

acontecementos nos territorios, nas cidades, onde o global interactúa e é 

tamizado pola historia local (García Canclini, 2000). 

• Entender que as accións culturais que as administracións poidan desenvolver en 

medio da globalización, non se esgotan nas axudas e nas iniciativas para coas 

industrias culturais máis potentes, senón que se poden obter resultados 

específicos e satisfactorios dende outros ámbitos do quefacer cultural local. 

A maior parte dos factores chave da dinámica global operan no seo das 

cidades ou a través delas. Son estas sedes estratéxicas dos mercados financeiros, 

das empresas multinacionais e de entidades con alcance internacional. Sen esquecer 

a idea da competencia das cidades nun espazo mundial, parece que se procuran 

soportes, -alicerces dunha nova calidade urbana-, no medioambiente, na cultura, no 

patrimonio endóxeno. E é que quizais, como se pregunta Precedo (2003: 491), 

"estaremos nos inicios dun novo culturalismo urbano?" Coidamos que non, posto que 

dubidamos da existencia dunha cultura urbana de por si, ao existir máis ben unha 

cultura dominante ou hexemónica que se difunde aproveitando os centros urbanos. 

Responsables políticos, xestores culturais, as empresas mediáticas, inflúen na 

consolidación dunha cultura que busca situarse entre a identidade local como reclamo 

atraínte para un mundo globalizado. 

Os produtos culturais, o turismo sostible e as propostas de lecer, por citarmos 

algúns exemplos dos ámbitos e sectores afíns nos que nos movemos na presente 

investigación, pódense significar coma fundamentais para a economía urbana se se 

evita a súa banalización (Vílagrasa, 2003) en aras dunha maior comprensión da 

cidade e da promoción dos seus valores e capacidades. É dicir, enténdese que 

resulta intelixente o utilizar estes vectores vinculados á cultura para abrirse ao 

sistema urbano global e superar calquera localismo un tanto torpe, miope, ao mesmo 

tempo que se persegue unha maior calidade de vida para os residentes. Non deixan 

de ser, se cabe, tendencias relativamente compensatorias da mentada globalización, 

nun intento -non van- de xestionar o próximo. 
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Ao respecto, mesmo o tamaño das nosas urbes, afecta directamente a esta 

mentada capacidade de xestionar a cotidianeidade do próximo e de facer 

comprensible -e aprensible- a cidade por parte da cidadanía. Semella que o ideal de 

cidade se atopa no abano cen mil-trescentos mil habitantes, unha dimensión 

poboacional que permite e favorece unha vizosa vida social comunitaria, un equilibrio 

entre relacións sociais e cosmopolitismo, unha desexable harmonía entre a aldea 

globa! e as propias tradicións culturais, polo que é necesario habilitar espazos 

barrios- de escalas aprehensibles que permitan constítuír referencias de pertenza dos 

individuos a un ecosistema urbano. De todos os xeitos, vimos observando na 

literatura especializada que dende hai dous mil anos que se teoriza sobre o tamaño 

óptimo da cidade e, dun xeito consistente, nunca se chegou a unha conclusión; son 

as circunstancias xeográficas, históricas, económicas, sociais e políticas as que 

determinan as dimensións adecuadas da cidade. 

3.3 O caso da Galicia urbana; características definitorias dun 
contexto de vida 

Recuperando unhas palabras do profesor e xeógrafo urbano Precedo (2000), 

Galicia está nun momento chave de transición histórica, e que inclúe aspectos como 

o paso dunha economía primaria a unha terciariae', o cambio dunha sociedade rural a 

unha máis urbanizada e tamén a transición dun territorio illado a outro máis integrado 

nun mundo globalizado, pero, entendemos nós, cunha posición aínda moi periférica. 

Instalada nas coordenadas do século XXI, esta rexión do noroeste peninsular 

con identidade histórica de seu, inscríbese na chamada Sociedade da Información e 

do Coñecemento^8, como realidade que a afecta e condiciona. A globalización, o 

multiculturalismo, o multiling Ŭ ismo, a supresión de fronteiras físicas, as novas 

tecnoloxías da comunicación etc., son desafíos que unha comunidade cunha cultura 

viva, dinámica e moderna debe asumir dende si mesma, consciente da devandita 

singularidade identataria. 

^ Dalda e Garcia (2002: 9) afirman o seguinte: "A Galicia contemporánea mostra trazos evidentes de terciarización, con algo máis 
do 60°o dos activos neste sector e cun incremento da porcentaxe tle activos profesionais, que se ben non sobardan o 5°^ do 
total, supoñen, cualitativamente, o grupo hexemónico motriz da construcción social da realidade". 

^ Debido á natureza da sociedade actual, baseada no coñecemento e organizada arredor de redes, opérase a distancia a través 
de fluxos de comunicación, procesados e transmitidos por telecomunicacións, redes electrónicas de sistemas de información e 
redes de transporte. Mercados financeiros, medios de comunicación, ciencia e tecnoloxia, operan mediante o espazo de fluxos 
(Susser, 2001). 
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As antigas sete cidades do Reino de Galicia, -nomeadamente, Santiago de 

Compostela, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Tui, Betanzos e A Coruña-, cara a 

mediados do século XVI, non superaban os catro mil oitocentos veciños en conxunto 

(Fariña, 1990: 326). Ao longo do sécuto XIX, aumentou a nómina de centros urbanos 

galegos en cinco máis: Viveiro, Vigo, Ferrol, Pontevedra e Monforte. Mesmo durante 

a primeira metade do século XX, Galicia era eminentemente un territorio rural, en que 

as cidades se erixían en excepción. Estas aparecían como simples enclaves illados, 

sen incidiren apenas no sistema territorial galego (Aldrey, 2003). 

As posibles causas deste retraso de Galicia no seu proceso de urbanización 

poderian ser segundo este autor: o fracaso dalgunhas experiencias industriais; a 

pervívencia de estruturas sociais inmobilistas; a inexistencia dunha burguesía 

emprendedora; o predominio dunha estrutura señorial cun papel moi relevante da 

igrexa, non só no social, senón tamén na ordenación do territorio -mosteiros, 

parroquias, mans mortas...-; a deficiente rede viaria e comunicacional etc., (Aldrey, 

2003: 363). 

O cambio e a transformación social que Galicia experimentou no abano 

temporal 1960-2000 deveu da crise do mundo rural tradicional. Isto supuxo unha 

transformación da agricultura de autoconsumo cara a unha orientada ao mercado e á 

paulatina terciarización da sociedade. Ademais, producíronse outros fitos políticos e 

sociais que trouxeron consecuencias de diversa índole para o país: a recuperación dun 

status politico a través do Estatuto de Autonomía (1978) e a restitución dun Parlamento 

propio, a súa democratización sociopolítica coas primeiras Eleccións Municipais (1979), 

ao se beneficiar -e tamén padecer- das políticas estruturais de desenvolvemento co 

ingreso na Unión Europea do Estado español e da volta de milleiros de antigos 

emigrantes ou retornados coas súas familias (Ferrás e Souto, 2002). 

Producíronse tamén transformacións nos ámbitos institucionais, modificacións 

no tecido produtivo -as consecuencias indirectas da crise do petróleo arredor de 

1973-, e mesmo mutacións de índole máis social -os famosos Pactos da Moncloa 

(1977) entre partidos, sindicatos e patronal arredor dun compromiso público de 

desenvolvemento dos servizos públicos máis elementais a cambio dunha certa 

contención nas demandas sindicais de incremento salarial (Leal e Cortés, 1998)-, 

tamén ao respecto dos valores e prácticas culturais da poboación, como veremos no 

seu momento. Nestes procesos e contextos, paralelamente, as maiores urbes 
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galegas pasan a se converter en espazos que os sectores de poboación de maior 

nivel económico ven como pouco aptos para vivir, e dáse unha marcada 

periurbanización89 -na década dos oitenta e noventa-, fundamentalmente na Coruña, 

en Vigo e en Santiago de Compostela (Aldrey, 2003), sen que ninguén cuantifique as 

consecuencias deste modelo urbano (Estévez, 2004a). 

Por outra banda, estas tres urbes citadas, xunto con Lugo, Ourense, 

Pontevedra e Ferrol, son as sete principais cidades de Galicia e os referentes do noso 

estudo, representan o dous por cento dos municipios, aséntanse no tres por cento do 

territorio, absorben o 36% da poboación e xestionan case a metade dos recursos que 

contabilizan todos os concellos galegos ( Álvarez, 2003: 169). Xunto coas vilas que 

circundan a todas elas, constitúen o espazo estratéxico de amoreamento, a zona 

máis sensible da economía galega, xa que nestas, por outra banda, se concentra 

actualmente o groso da produción, as empresas máis relevantes -de Ferrol a Vigo, 

eixo urbano atlántico, sitúase o 85% das empresas radicadas en Galicia^0-, a mellor 

tecnoloxía, o capital humano máis cualificado ( Viña, 2000). De aí que Álvarez (2003: 

172) conclúa que o futuro de Galicia depende, en gran medida, do que as cidades e 

os seus contornos urbanos ou de influencia respectivos, "sexan quen de facer, para 

ben ou para mal, en beneficio dos seus habitantes e tamén do país". 

Cidades compactas e tradicionais, ata agora, as nosas, conforman o referente 

interpretativo fundamental do conxunto do sistema territorial galego. Mais, como ben 

sinalan Viña (2000), Dalda e García (2002) e Barreiro (2004), están a desenvolver un 

efecto de expansión urbana cara a ámbitos periurbanos e mesmo outros de corte 

fundamentalmente rural. Lonxe de perderen o seu rol motriz socioeconómico, 

reactivaron as súas capacidades e estendéronse máis aló dos límites de urbanización 

compacta, ata abranguer novos espazos, crear novas centralidades, nunha ocupación 

aparentemente descontínua do territorio, sen límites ao seu crecemento urbano. A 

parella de autores anteriormente citados, así como outros urbanistas e sociólogos 

galegos (Martínez, 2004b; Estévez, 2004a; Barreiro, 2004), refírense co termo 

expansión difusa a este tipo de asentamento: unha forma de periferización na que a 

cidade vai crecendo tendo como eixo pequenos núcleos -barrios dormitorio, 

fundamental e inicialmente, mais tamén parroquias- diseminados sobre o territorio 

cuns servizos, polo xeral, deficitarios. 

^0 "Proceso de expansión das cidades cara ás súas periferias, o que se traduce nun crecemento demográfico, edificativo e da 
actividade económica das mesmas' (Aldrey: 2003: 362). 

°^ La Voz de Galicia (2003) "EI norte ya está a un suspiro del sur', 16 de decembro: pp.16. 
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Mais, quizais cumpriría neste momento do noso informe matizar o 

significado dos termos cidade, área urbana e área metropolitana como 

argumentación e requisito necesario para comprobar o grao da súa manifestación 

real no caso da Galicia de hoxe en día. Ao desenvolver unha investigación desta 

natureza, onde o obxecto de estudo é, en gran medida, a cidade e o fenómeno 

urbano, é importante facer un esforzo conceptual neste sentido, máxime cando as 

poboacións urbanas poden presentar varias dimensións que as diferencian 

sensiblemente (Blanco, 2004). Por iso, cada vez con maior frecuencia achamos 

na literatura especializada, referencias a centros urbanos, unha expresión que 

semella máis neutra que a de cidade. Esta, dende antigo, foi obxecto de interese 

de abandasas disciplinas científicas, posto que o termo pode referírse a múltiples 

e diversas realidades con poucas cousas en común, aínda que todos os 

asentamentos urbanos son, dalgún xeito, cidades en sentido amplo (Cuerda, 

2001). Tal diversidade de enfoques dificulta, segundo Precedo (1988), unha 

definición precisa e óptase, en xeral, por aproximacións sucesivas e 

complementarias. Á parte da vía etímolóxica -civitas, vocablo latino referido ao 

lugar onde residían as persoas con dereito á cidadanía-, o concepto de cidade vai 

unido a modos de vida que Ile conceden ao termo un contido perceptual, 

subxectivo (Opus cit, 1988: 12) ou, máis habitualmente, téndese a definir a partir 

da aplicación duns criterios estatísticos ou espaciais. Respecto a estes últimos, o 

seu uso non é doado, posto que cada vez máis, o hábitat é disperso e non 

aglomerado, coas dificultades que isto entraña para ser obxectivamente 

cuantificado e medido. Ademais, se a efectos estatísticos é urbano todo aquel 

concello que supera os dez mil habitantes, en Galicia (Torres, 1990:118) isto non 

é válido dada a dispersión poboacional en entidades, que pode facer que un 

municipio acade esta cifra sen ter ningún núcleo de poboación destacado. Para 

Torres, é máis correcto considerar urbanos os asentamentos que superen os dous 

mil residentes, ou ben que posúan unha función ou unha morfoloxía que os defina 

indubidablemente como tales. 

Tradicionalmente, así como para a Antropoloxía, a cidade é un produto 

cultural, unha resposta a como desexamos vivir (Cuerda, 2001), semella que para a 

Xeografía a cidade é unha forma de poboamento, unha entidade individualizada con 

certa dimensión e densidade. Inclúe a forma de ocupacíón do territorio, as actividades 

económicas desenvolvidas no seu seo, e o modo de vida dos habitantes -factor que 

crea maior discrepancia entre a comunidade científica, tanto en canto, o modo de vida 

urbano non é exclusivo das cidades (Morán e Sánchez, 2004), senón que se soe 
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espallar progresivamente polo territorio-, vectores, todos eles, que adquiren sentido, 

sobre todo, por comparación e oposición co mundo rural. De todos os xeitos, cómpre 

dicir que mesmo entre os diversos países da Europa occidental, a categorización de 

cidade é dispar (Barata, 1998). 

Sexa como for, as variables máis comunmente aceptadas para definir un 

territorio como urbano, recaen no tamaño da poboación, o criterio demográfico

administrativo, o económico -que toma como indicador especificamente urbano as 

poboacións ocupadas maioritariamente nos sectores secundario e sobre todo 

terciario- e o funcional. Hai outros, pero escasamente tidos en conta coma son: os 

usos do solo, a distancia entre áreas edificadas, a intensidade do tráfico etc. 

Por algunha literatura cientifica que consultamos (Torres, 1990), parece que 

en España e menos en Galicia, non se deu unha definición comunmente aceptada do 

que significa ser unha gran vila ou unha pequena cidade. Para Rodríguez (1999), 

cualifícanse como tales aquelas comunidades con: 

• funcionalidade urbana; 

• unha arquitectura ben diferenciada do rural; 

• uns ritmos dispares nas variables xeoeconómicas máis salientables; 

• e cunhas dotacións e equipamentos públicos considerables. 

Abstense de citar este autor outros factores tales como a variable da 

densidade poboacional, a súa dimensionalidade (Susser, 2001), o sentir do imaxinario 

colectivo ao outorgarlle a impronta de cidade ou a presenza dun referente eclesiástico 

de certo rango, mesmo a asunción dun sistema de valores, de actitudes e de 

comportamentos resumidos baixo a denominación de cultura urbana91. Aducimos isto, 

porque, como diciamos, pequenas cidades ou vilas grandes galegas, coma se prefira, 

tales como Vilagarcía de Arousa e Redondela -na provincia de Pontevedra, con 

33.823 habitantes e 29.090, respectivamente (IGE, 2000)-, Monforte de Lemos -en 

Lugo, case con vinte mil veciños-, ou mesmo a citada anteriormente, Narón -así 

-" Susser (2001: 57 e ss.^ define este croncepto como "o sistema cultural característico da sociedade industrial capitalista", sen 
circunscribilo aos centros urbanos exclusivamente. 
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recoñecida pola Xunta de Galicia en febreíro de 2002-, aínda non son entendidas 

como tales cidades polo acervo popular. Tampouco o título de cidade como 

concesión real ou señorial -caso de Sada, na provincia coruñesa, por exemplo-, 

coincide con noso concepto actual. 

Parece que o seu paso de vilas a cidades, en gran medida auspiciado polo 

desprazamento de poboación ou suburbanización aos asentamentos periféricos 

das maiores urbes, aínda non se recoñecen pola maior parte da cidadanía galega. 

Este proceder contrasta co de realidades moi próximas á nosa. É o caso de 

Portugal, onde o título de cidade é recoñecido e outorgado pola Asamblea da 

República en base a Lei 11/82 do 2 de xuño, art. 15. O criterio que se segue 

combina un mínimo de habitantes -máis de 8.000 habitantes en aglomerado 

poboacional contínuo-, a existencia dun certo número de equipamentos e 

infraestruturas -hospital con servizo de urxencias permanentes, agrupación local 

de bombeiros, parques e xardins etc.- con razóns de natureza histórica, cultural e 

arquitectónica (Barata, 1998). 

No que respecta ao termo área urbana, este implica as aludidas 

expansións periurbanas e difusas, en xeral, das sete cidades galegas referidas. O 

seu xurdimento modificou a tipoloxía e a relación de asentamentos tradicionais en 

Galicia. A cidade que se difumina e se espalla alén dos seus límites tradicionais, 

provoca esas áreas urbanas ás que nos estamos a referir e que adoitamos ver 

nos territorios perimetrais das nosas maiores urbes. Esta expansión acaba 

influindo e definindo novas relacións cos seus territorios de influencia e con quen 

os habita, modificando, á súa vez, o carácter de espazo urbano: "as cídades xa 

non se explican só por referencia aos ámbitos municípais en que 

administrativamente se encadran, senón que, tras desbordaren estes ámbitos, 

incorporan e inducen novos feitos urbanos nos municípios periféricos" (Dalda, 

2004: 47). Isto provoca novos desafíos, non só ao planeamento urbanístico, 

senón que, entedemos, tamén á planificación e á acción cultural. A Coruña e Vigo 

quizais sexan os mellores exemplos deste fenómeno de urbanización periférica e 

que produce novas tendencias na distribución dos asentamentos e no concepto 

de cidade que, no seu perímetro central -a cidade compacta-, acubilla 

maioritariamente a residencia e centra a súa oferta de servizos. 
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En canto ao último dos termos citados, o referido á denominación de área 

metropolitana, segundo Precedo (1988) é de orixe norteamericana e refirese a un 

conxunto formado pola metrópole^Z e unha sucesión de aneis exteriores integrados na 

cidade central. Nalgún caso, utilízase como sinónimo o vocablo conurbación93. Para 

Herrera (1994: 81) son territorios tales "aqueles ámbitos identificables como espazo 

físico, ecónomico ou político, suficiente para entender o oitenta por cento dos 

problemas e expor os proxectos que veñan a resolver estes". En consecuencia, para 

que un territorio sexa cualificado como área metropolitana, este autor nomea dúas 

condicións mínimas: 

a) A cidade deberá abranguer un espazo economicamente integrado ou cun alto 

grao de interdependencia; social e politicamente identificable e sobre o que 

exista algún tipo de instancia de goberno lexitimada. 

b) Respecto ás restantes urbes, a cidade e a súa área metropolitana en cuestión 

debe ser significativa espacial, demográfica e economicamente. 

No caso concreto de Galicia, Herrera (2002) sinala a existencia de dúas áreas 

en proceso de metropolitanización ou metropolización: Vigo-Pontevedra e A Coruña. 

Outro autor, Dalda (2004) engade o de Santiago de Compostela. Cidades como as 

citadas, tamén o caso de Ourense, que teñen estancada a súa poboación dende hai 

case unha década, atraen máis migración do interior aos seus contornos ou vilas 

periféricas que á propia cidade. Un fenómeno planetario -iniciado nos anos cincuenta 

nos Estados Unidos e na década dos setenta en Madrid ou Barcelona-, que, segundo 

opinaba Precedo (2003)9a, en Galicia seguirá igual: as cidades irán envellecendo e 

baleirándose, mentres os seus municipios satélites medrarán paralelamente conforme 

as comunicacións avancen, prospectiva que outros autores (Souto, 2003; Blanco, 

2004) matizan posto que no caso das áreas metropolitanas haberá que diferenciar 

espazos concretos, non só cidades e os seus concellos satélites, senón áreas en 

desenvolvemento e outras marxinais. 

Por outro lado, quizais o uso reiterado e algo libre por parte dos medios de 

comunicación social e algúns responsables politicos locais, un tanto carente de rigor 

y^ Precedo (1988: 89) define metrópole como `a cidade que posúe rango e diversificación funcional elevado •sobre todo no 
económico e cultural•, que a converten en centro neurálxico dunha estensa rexión ou paí Ŭ'. 

^^ "Area urbanizada contínua. formada pola coalescencia de dous ou máis asentamentos urbanos separados nunha fase inicial" 
(Opus cit, 1988: 89). 

^ La Voz de Galicia 120031: "La Galicia emergente se alimenta de las ciudade Ŭ', 7 de decembro, pp.14-15. 
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terminolóxico, produciu, ao noso entender, que se nomeen como tales áreas 

metropolitanas -coa súa figura xurídica e un marco competencial e normativo-, 

territorios que non acadaron a día de hoxe, aínda que están no intento, tal 

denominación (Blanco, 2004; Dalda, 2004). Talvez debido a esta lagoa legal, en 

termos de colaboración intermunicipal en Galicia, parece que hai máis fracasos que 

experiencias exitosas -en países coma Francia, por exemplo, o asociacionismo local 

é moi frecuente-; posiblemente tamén porque a área metropolitana supón a creación 

dun ente intermedio entre a comunidade autónoma e os municipios implicados, o que 

adoita xerar desconfianza mutua e reticencias sobre a perda de cotas de poder local. 

Deste xeito, algún autor (Barreiro, 2004), recea desta modalidade de 

cooperación supramunicipal, a pesar de ser en Galicia a proposta máis moderna, e 

aposta máis polas mancomunidades e consorcios, por faceren un esforzo de 

reinventar os marcos municipais, unhas inicíativas de innovación política que se 

establecen para dar saída a necesidades moi concretas: servizos de bombeiros, 

recollida e tratamento do lixo, billete único para transportes metropolitanos, 

depuración de augas etc., e outras máis xerais da sociedade rururbana. Falta, xa que 

logo, que os propios politicos artellen solucións supramunicipais máis efectivas para 

unha serie de necesidades como as citadas e outras de menor tanxibilidade, pero non 

menos importantes, que afectan por igual a un grupo de realidades limítrofes e 

semellantes en gran medida, e é o que Herrera (2002) esixía como condición sine 

qua non, unha instancia política que gobernase os designios desas realidades 

xeográficas parellas e veciñas95. 

O arquitecto galego De Llano (2002:19) e outros autores (Rodriguez Abella e 

Seixas, 1999; Viña, 2000; Barreiro, 2004) critican abertamente o desenvolvemento 

urbano dado en Galicia, precisamente dende o aspecto ao que nos referimos: "o 

modelo urbano fomentado ata hoxe foi o do contínuo desenvolvemento de cada unha 

das cidades galegas sobre si mesmas, dende a convicción dos seus gobernantes da 

necesidade de loitar contra as súas veciñas por unha desexada primacía". Esta 

actitude, ante o galopante do proceso de desenvolvemento urbano que se está a dar 

en Galicia, ao autor resúltalle, cando menos, "inconcebible" (Ibidem). Consonte ao 

dito, De Llano propón para a realidade urbana do noso país a formación dun 

equilibrado conxunto de espazos interrelacionados por diversas canles, articulando 

ys Borja (2003: 68 e 69j propón diversas modalidades de gobemalidade segundo as diferentes dimensions dada unha reaiidade 
metropolitana. 
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unha rede de cidades estruturadas dende unha orde supramunicipal, "robustecendo a 

verdadeira perspectiva cultural colectiva da comunidade que con ela se sinte 

identificada". 

E é que, tamén como seguen a asegurar De Llano (2002) e outros autores coma 

os citados Barreiro (2004) ou Estévez (2004a)96 -e como sinalabamos así mesmo no 

capítulo anterior da presente investigación-, os convencionais límites mentais da cidade 

resultan caducos hoxe en día. Fanse imprescindibles novas escalas que harmonicen 

distintos sistemas estruturais de acción e de desenvolvemento para as cidades galegas. 

De aí que estes autores entendan incompatible tal visión do urbano galego coa idea duns 

conxuntos urbanos compactados e unha indeterminada ocupación do territorio que os 

rodea, propia das aludidas áreas metropolitanas (Opus cit, 2002: 23). Coincidindo con 

outros urbanistas e xeógrafos galegos (Martínez, 2002; Precedo, 2002) concluímos que 

mentres o urbano transcende os lindes municipais, os instrumentos que se manexan 

seguen sendo de natureza municipalista. Dende o punto de vista estatístico, o concepto 

de cidade xa non coincide cos límites municipais, e temos que empezar a pensar en 

termos de espazo funcional, en chave de políticas metropolitanas como referentes de 

futuro próximo. 

Nesta liña, resultaría necesario concretar unha estrutura cunha orde global e 

unha orde local, interrelacionada entre si, en que as áreas dedicadas a distintas funcións 

traballo, residencia, lecer, comercio-, poderían permanecer localizadas nun espazo 

descontinuo. Isto daría lugar a uns novos ámbitos heteroxéneos denominados como 

metapolitanos e que estarían vinculados por un conxunto de sistemas de comunicación e 

transporte -autoestrada, ferrocarrís...-. Así mesmo, isto implicaría que os concellos máis 

pequenos e economicamente febles, renunciasen a parte das súas competencias a prol 

de institucións intermunicipais que enfoquen á escala axeitada o novo ámbito urbano; o 

que intuimos, cando menos complicado de conseguir e de establecer en Galicia. As 

inercias son moi fortes e, en xeral, as reformas paralízase antes de se iniciar ou mesmo 

provocan unha pouca eficaz inflacción institucional (Borja, 2003). 

Velaquí, pensamos, a principal dificultade do reto para unha boa factura de 

cidade: os desafíos do territorio impoñen novas estruturas político-administrativas "e 

deixar, por obsoletas, caducas figuras legais como a área metropolitana ou a comarca" 

^ Conferencia oral do autor citado, titulada ` Políticas urbanístícas e culturais para as cidades de hoxe", celebrada no Centro de 
Estudos Avanzados da Universidade de Santiago de Compostela o T6;2004. 
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(Barreiro, 2004: 168); transferir capacidade de decisión a outras instancias de carácter 

rexional (Precedo, 2002b); maior nivel de autonomía a través de reximes especiais 

(Estévez, 2004a); investir en I+D, ideando estratexias específicas (Viña, 2000); avanzar 

na imprescindible cultura asociativa municipal (Herrera, 1994); abandonar a absurda 

competencia entre cidades próximas e fomentar os procesos de especialización e de 

cooperación entre elas e entre vilas ante problemas e servizos comúns (Dalda, 2004). 

Actualmente, segue sendo normal que no sistema urbano galego -tal e como acontece 

en todas as rexións policéntricas-, a competitividade estea presente nas relacións 

interurbanas. O que xa non é tan comprensible e"mesmo resulta inxustificable" 

(Estévez, 2000: 74), é que non vaia acompañada dun modelo de desenvolvemento 

urbano de maior amplitude xeográfica que o municipio, e dunha cooperación entre 

cidades suficiente e dunha confianza institucional (Estévez, 2002b). 

Esta falta de maiores doses de colaboración e de cooperación entre as 

principais cidades galegas posiblemente ten múltiples e diversas causas. Para Pérez 

Rúa (2005), o sentido de pertenza, a identidade local, a peso da cultura tradicional 

sobre o territorio, multiplicados pola gran cantidade de delimitacións territoriais en 

Galicia, fan que as poboacións teñan un sentimento de identidade que, alén da 

memoria ou da cultura, se traduce nun discurso identatarío que tende ao estatismo. 

Este genius loci, ás veces, serve para facer circular argumentos e xustificar actitudes 

que dificultan enormemente abrir o territorio a novas oportunidades que, con certeza, 

podían reportarlle melloras a esa poboación. Posiblemente en Galicia hai excesiva 

visión localista, un municipalismo mal entendido, das problemáticas de cada concello 

e as súas factibles solucións. Temos observado frecuentemente accións e 

investimentos que, ou deixan de implementarse ou deveñen en conflitos interlocais 

por mor dunha forma de pensar o territorio e o seu goberno por parte dos 

responsables políticos e mesmo dos medios de comunicación, creadores de opinión. 

Tan só cómpre agardar que a renovación demográfica e as novas xeracións de 

cidadáns con vocación política, incorporen, seguramente con dificultades, anovadas 

visións, modos, culturas e estilos de vida que rompan estes comportamentos. 

As relacións interinstitucionais son imprescindibles para deseñar e implementar 

políticas públicas urbanas-rexionais, impoñéndose o pasar dunha cultura de relacións 

xerárquicas e competencias compartimentadas ou exclusivas a outras relacións máis 

contratuais e compartidas, en cooperación e coordenación que garanten a continuidade 

e eficacia de tales políticas. De feito, o expansivo sistema de cidades europeo actual 

está tecendo cada día relacións máis frutíferas e intensas entre elas (Ibídem). Intúese 
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uncente, xa que logo, a necesidade de reflexionar sobre un posible reordenamento do 

mapa municipal de Galicia, así como unha conciencia dunha maior colaboración 

intermunicipal das súas maiores urbes no deseño de redes propias, aspectos que se 

veñen demandando dende diversos ámbitos intelectuais e políticos galegos en 

múltiples foros (Viña, 2000; Estévez, 2000 e 2004a; Barreiro, 2004). 

En definitiva, estamos a falar de de ter unha visión de pais, de coordenar e 

gobernar con sensibilidade e coraxe a complexidade, de minimizar a tendencia a un 

municipalismo illacionista tan presente nos gobernantes políticos de todas as 

administracións, especialmente a Administración local (Precedo, 2002b) e aínda moi 

arraigada na cultura institucional en Galicia (Candedo e outros, 2002; Barreiro, 2004). 

No nosa Comunidade Autónoma é un feito que a ausencia prolongada dunha 

planificación territorial (Viña, 2000), unida a unha falta de rigor e disciplina urbanística 

nos municipios que posuían algún tipo de planeamento -entre outras causas-, motivou 

a perpetuación dun desenvolvemento urbano consumidor de territorio, ambivalente 

por fagocitador do pasado ou por hiperconservacionista-, estetícamente caótico e de 

escasa calidade de vida. 

A gravidade desta situación verbalizouse e fixose máis pública nas páxinas 

dos medios de comunicación -sobre todo no xornal La Voz de Galicia a partir do mes 

de maio de 2001, vésperas das eleccións autonómicas de outubro dese ano-, cando 

se denomina co termo feísmo, non tanto tal desastre urbanizador, senón os aspectos 

máis superficiais do mesmo. Para García (2003), este vocablo case que reduce a 

cuestións estéticas, algo tan complexo e de tan variada causalidade, como 0 

fenómeno do crecemento anárquico de vilas e cidades galegas, polo que o desbota 

precisamente por iso, por reducionista. 

3.3,1 Tendencias demográficas e cidade 

Nos últimos vínte anos, a Comunidade Autónoma de Galicia, de 29.575 kmZ e 

cunha densidade poboacional media de 92,8 hab/Km2, viu decrecer a súa poboación 

en 57.956 habitantes97. Esta tendencia no retroceso demográfico, con certeza que se 

debe fundamentalmente ao acusado descenso da natalidade e a un evidente 

envellecemento da poboación. A Galicia occidental, máis próspera e densamente 

poboada, acolle o 73°% da poboación, sobre todo derredor das rías e dos vales 

^' La Voz de Galicia (2002): `La recesión demográfica", 27 de xullo, p.2. 
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litorais, nun continum que baliza a autoestrada AP-9. Aínda que se dá un lixeiro 

crecemento destas cidades e vilas do eixo atlántico, non acadan a compensar o 

retroceso xeneralizado do ámbito rural. Un desequilibrio que, no demográfico, se 

forxou xa a finais do século dezaoito e especialmente ao longo do dezanove, debido 

fundamentalmente á industrialización do litoral, á introdución de novos cultivos e ao 

desenvolvemento do comercio marítimo (Xunta de Galicia, 2003). 

O proceso de urbanización de Galicia foise producindo progresivamente á 

industrialización da rexión -nomeadamente, dende comezos do século XX-; malia 

todo, posuímos unha tasa de urbanización das máis baixas de Europa, tendo en 

conta ademais, que en Galicia, os municipios maiores de dous mil habitantes xa son 

considerados urbanos -mentres a cifra estándar admitida para o resto do Estado é de 

dez mil-, aínda que a tendencia actual é de crecemento. 

Calquera das sete cidades do presente estudo non se libraron do aludido 

descenso poboacional xeneralizado, e perderon entre 1991 e o 2001, arredor de trinta 

e sete mil habitantes, en detrimento das vilas periféricas, posiblemente pola 

capacidade de ofreceren vivendas sensiblemente máis baratas e pola mellora 

ostensible das comunicacións viais coas cidades, que permiten residir nas vilas 

circundantes e traballar nas urbes98. É, en parte, o chamado polos demógrafos efecto 

rosca°° ou suburbanización (Dalda e García, 2002), onde se dá unha perda de 

habitantes no centro das cidades para ires estes vivir ás poboacións periurbanas, 

fenómeno sociolóxico, díto sexa de paso, propio de case todas as cidades, non só 

galegas' °0. 

Actualmente, non se produce no noso país o fenómeno da macrocefalia 

urbana -unha grande cidade que destaque sobremaneira doutra-. De feito, a falta 

dunha gran cidade que fose o referente para Galicia -como pode ser o caso de 

Barcelona para Cataluña-, foi unha das arelas máis constantes da burguesía da 

segunda metade do século dezanove e primeira do vinte (Souto, 2003). Na nosa 

Comunidade Autónoma, xa que logo, a poboación tende a se concentrar nas cidades 

maiores -Vigo e A Coruña-, mais tamén nas vilas periféricas e cabeceiras de comarca 

^ Unha mostra palpable disto e Ames. municipio limítrofe con Santiago de Compostela. Nun decenío (1990-2000). aumentou un 
87,7°o a súa poboación •0 50°o menor tle trínta e cincro anos- e onde o aforro de vivenda respecto da capital galega é arredor 
do 32-45°á, La Voz de Galicia, 7 de decembro de 2003, p. 14. 

^^ La Voz de Galicia (2002): 'Las otras urbes gallegas'. 9 de febreíro. Suplemento dominical. 
'a' Sánchez. P.; Iglesias, C. e López, M^. E(2004) sosteñen que as vilas galegas que gozan de mellor calidade de vida, son 

aquelas que se sitúan nas áreas de influencia das cidades, La Voz de Galicia, 7 de xuño, pp. 6-7. 
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con características urbanas, que se van incorporando ao grupo das cidades 

pequenas -entre dez e trinta e un mil habitantes, no caso da nosa Comunidade 

Autónoma-. Contornos urbanos en rexurdimento como é o caso dos municipios de 

Ames ou Teo en Santiago de Compostela; Arteixo, Oleiros, Cambre, Sada e 

Culleredo en A Coruña; Fene, Narón ou Mugardos en Ferrol; San Ciprián ou mesmo 

Allaríz en Ourense; e Vilagarcía de Arousa, Redondela, Porriño, Gondomar ou Nigrán 

en Vigo, son os lugares periurbanos que -nas últimas décadas- amosan o maior 

dinamismo demográfico en Galicia, en gran medida, posto que posúen un perfíl 

turístico de litoral ou son enclaves de importancia industrio-pesqueira. 

Así mesmo, decrece considerablemente a poboación nas áreas rurais do 

interior de Galicia -moi especialmente na provincia lucense-, manténdose ou con 

lixeiros incrementos nos ámbitos urbanos. A parroquiat0t permanece activa e as 

escasas vilas procuran actuar como centros de equilibrio, principalmente as do 

interior -Lalín, Monforte, Verín, O Carballiño-, e rompan coa dupla dialéctica territorial 

campo/cidade e costa/interior. 

Do mesmo xeito, o alento dado dende a Administración Autonómica da 

Xunta de Galicia, segundo Precedo (2002), á creación de parques empresariais 

incrementaron as interrelacións urbanas, xunto coas novas tecnoloxías, os 

procesos de deslocalización, a localización espacial, o desexo de voltar á 

natureza, o incremento da accesibilidade fan, "que novos discursos urbanos 

aparezan e sexan viables de implementar" (Ibid: 487). Dende un enfoque 

socioeconómico, dáse actualmente en Galicia unha palpable heteroxeneidade 

social á que contribúe fundamentalmente a inmigración, unha mellora nas 

comunicacións e a multiplicación das economías familiares mixtas (Ferrás e 

Souto, 2002). Observando a paisaxe rural, tal heteroxeneidade reflíctese na 

habitual mestura de construcións novas -esqueomorfas das realizadas no rural da 

Europa central ou nas principais cidades-, xunto coa casa tradicional galega, en 

clara tendencia recuperadora. 

'^' Se ben a céhda básica de asentamento no mundo rural en Ga^icia é a aldea ou lugar -ata 30.000 entidades desta natureza, a 
metade das de España-, a entidade superior en tomo a cal se organizan dende sempre e con lazos moi esireitos é a parroquia, 
que transcende a sua significacion relixiosa para se converler nun verdadeiro centro da vida do campo (Torres, 1990:90). 
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CADRO NÚM. 3 
Poboación das cidades-municipio obxecto de estudo. 

• • ••-.^ •
 

Aumentou en máis de cinco mil habitantes á súa 
poboación respecto do censo de 1996, sendo 0 
único concello galego que figura entre os 50 

Vigo 292.566 municipios españois que gañaron máis poboación 
dende 1981, debido á afluencia de inmigrantes, 
superior ao proceso de periurbanización que 
tamén afecta á cidade. 
A fuxida de poboación cara a súa área periurbana 
sáldase cun leve descenso fronte o censo deA Coruña 

243.902 1996. É a segunda cidade máis poblada de 
Galicia. 

Ourense 109.475 Poboacionalmente estancada. 
Santiago de Xunto con Ferrol e A Coruña, as cidades que 
Compostela sufriron as maiores disminuciónss nos seus

92.339 
censos, e perderon habitantes respecto de 1996. 

Lugo 91.158 Gañou sete mil habitantes dende 1996. 

Segue tendo un claro descenso de habitantes ao
Ferrol 

78.764 respecto dunha década anterior. O seu índice de 
natalidade é o máís baixo de Galicia e de España. 

Pontevedra	 A cidade menos poboada de Galicia. pero
77 993 puxante. 

Fonte: La Voz de Galicia. Datos referidos a 2003, e sobre apoboación de dereito a partir dos padróns oficiais do 
INE. Elaboración propia. 

Os efectos dos recentes procesos de relocalización poboacional inducen a 

pensar nun futuro inmediato de mantemento da expansión das cidades compactas 

cara ás áreas próximas, para xeraren, dese xeito, novas formas de asentamento 

urbano. Os procesos centrífugos cara ás vilas pequenas e medianas circundantes 

ás cidades galegas dende a década dos noventa, convertéronse nunha realidade 

inapelable (Dalda e García, 2002: 14). De todos os xeitos, algunhas destas 

cidades, como sinalabamos, están inmersas en procesos de metropolitanización 

nomeadamente, Vigo, A Coruña e Santíago de Compostela-, en tanto, noutras, o 

fenómeno é de menor dimensión, caso de Ferrol ou Pontevedra. 

Case un de cada dous galegos que residen na Comunidade Autónoma 

fano arredor das catro grandes cidades. As citadas áreas metropolitanas de Vigo-

Pontevedra e A Coruña-Ferrol absorben o 40% de toda a poboación galega (INE. 

2003). En termos demográficos, a clasificación das sete cidades nomeadas 
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mantense invariable dende hai anos, mais algo vai cambiando. Se por arriba, as 

tensións entre Vigo e A Coruña por ser a primeira urbe quedaron liquidadas en 

favor da primeira -Vigo ten tres veces a superficie da Coruña-, por abaixo 0 

crecemento de Pontevedra abre unha nova fronte. Ferrol segue perdendo 

poboación dende os anos oitenta e agora ocupa o penúltimo posto. Rivalizan polo 

cuarto lugar Santiago e Lugo. Compostela é, xunto con Ferrol, a única cidade que 

segue cedendo habitantes de dereito. 

En definitiva, de xeito tradicional, vense considerando á Comunidade 

Autónoma galega coma un territorio que presenta unha rede urbana desarticulada 

(Rodríguez, 1999). A case inexistencia de asentamentos intermedios entre as sete 

principais cidades citadas e as vilas máis grandes representa un desequilibrio 

patente. Mesmo a propia diferenza poboacional entre as maiores cidades galegas 

-nomeadamente Vigo e A Coruña, con máis de douscentos corenta mil habitantes

, as medianas como é o caso de Pontevedra ou Ferrol -que apenas superan os 

setenta e cinco mil censados- e as cidades pequenas -coma poden ser os casos 

de Arteixo, con algo máis de vinte e un mil habitantes, Narón que ven de superar 

os trinta e un mil ou Ribeira que acada os vinte e seis mil habitantes, todas elas 

na provincia da Coruña-, son un exemplo do dito. 

3.3.2 A Galicia urbana que se intúe a medio prazo 

As concentracións urbanas en Galicia veñen, por tanto, rexistrando nas últimas 

décadas pronunciados períodos de crecemento, crises de carácter económica que foron 

dando paso a unha crecente territorialización e, salientablemente nos últimos dez anos, 

procesos de suburbanización e deslocalización residencial e industrial. Isto provocou que 

fosen mudando tanto a morfoloxía urbana como, consecuentemente, as condicións para 

a sociabilidade, como diciamos anteriormente102. A globalización económica permite tal 

deslocalización das actividades produtivas, buscando localizacións alternativas ás 

grandes metrópoles en rexíóns rurais e pequenas cidades. Isto xera fluxos de poboación 

e de recursos cara ao campo e pequenos asentamentos tanto urbanos como -en menor 

medida- rurais (Ferrás, 2003). Trátase de traballar e residir en lugares separados, sen 

^^7 Xa nos anos sesenta. asistimos a un proceso de periurbanización nas proximidades de Vigo -por exemplo, en relación ás 
poboacións que conforman o Val Miñor-, mais actualmente predominan as estratexias de movementos pendulares e a 
agricultura a tempo parcial con empregos autónomos ou no sector servizos como asalariados na poboación. denominándose 
traballadores sembioticas (Souto, 1980: Ferras, 2003). 
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apenas perder posibilidades laborais e comunicativas. En definitiva, trátase da 

urbanización do campo, da ruralización da cidade, da paulatina e inexorable desaparición 

dunha, outrora, marcada dicotomía. 

Mentres, as provincias do interior galego seguen despoboándose e 

contirmouse a especialización do espazo urbano en detrimento ao éxodo rural, 

concentrado sobre todo na franxa costeira que transcorre de Ferrol á fronteira 

portuguesa (Torres, 1990; Ferrás, 2003). A Coruña mantivo a condición de cidade 

comercial e fínanceira. A capitalidade deulle un novo sinal de identidade a Santiago 

de Compostela, e Vigo proseguiu co seu dinamismo económico e industrial. Todas 

elas, en conxunto, comezaron a constituír un eixo atlántico de trazos culturais e 

naturais afíns que, para Baamonde (2002: 152), "ou ben se erixe, xunto con Porto, 

nun foco de desenvolvemento nesa fachada da Peninsula Ibérica, que equilibre o 

enorme índice de crecemento que está tendo nestes anos o Levante español, ou ben 

confirmará a sempiterna postergación do país". Este aviso dicotómico parece que 

está a se inclinar cara á primeira das opcións co protagonismo que están a adquirir os 

sistemas e redes polinucleares de dezaoito cidades galego-lusas que buscan a 

complementariedade e sinerxia nun proceso de desenvolvemento conxunto, 

establecendo fluxos e intercambios de todo tipo coa creación do tecido da cidade

rede eurorrexional (Ferrás, 2003: 24). Non obstante, xulgamos que resta camiño por 

percorrer en termos de articular estruturas territoriais adecuadas que permitan a 

correcta planificación do seu desenvolvemento, como viñemos sinalando. 

Na procura de lecturas prospectivas sobre o futuro próximo para o urbano 

galego, Precedo (2002), mentor do controvertido103 Plan de Comarcalización de Galicia 

por encargo da Xunta de Galicia -Lei 7/1996 de 10 de xullo de desenvolvemento 

comarcal•, entende que é preciso volver á unidade entre cidade e territorio, entre cidade 

e o campo, cunha concepción da urbanización non necesariamente asociada aos 

fenómenos de concentración física das grandes cidades. Para isto, emprega o termo 

urbanización difusa ou modelo de desenvolvemento territorial integrado, entendéndoo 

como o máis axeitado para unha rexión como Galicia: cun sistema de cidades 

policéntríco, unha urbanización difusa e un hábitat rural, no que unha enraizada cultura 

local reforza a identidade territorial e o seu papel como base para a innovación e a 

competitividade do territorio. As comarcas, de teren personalidade xurídica e 

^^^^ Plan moi contestado tanto por parte da oposición política ao Partido Popular de Galicia como pola maíor parte dos xeógrafos, 
dos sociólogos urbanos, dos arquitectos e doutros axentes galegos. Véxanse, como mostra, as criticas realizadas por Ferrás 
(2003: 26) ou Barreiro (2004: 218 e ss.) 
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competencias de seu e organizadas en rede (Rodríguez Abella e Seixas, 1999), 

configurarían un modelo de cidade rexional difusa en que cada entidade urbana 

desempeñaría unha función especializada, aquela para as cales os seus recursos 

constitúen vantaxes comparativas (Precedo, 2002: 486 e ss). Un modelo de comarca 

que non é o imperante, máis pragmático, en Europa: non é unha demarcación 

institucional de carácter local necesariamente, senón un lugar de encontro dos actores 

locais para introducilos nos plans de actuación rexional (Barreiro, 2004). 

En clara contraposición á proposta de cidade difusa, érguense voces como a 

do arquitecto e urbanista Oriol Bohigas (2003) e outros foros104, que defenden a 

ultranza o modelo de cidade compactada europea ou mediterránea fronte as 

propostas de cidade á americana espallada, moi sensible aos intereses 

especulativos. As miles de urbanizacións de casas illadas ou adosados que 

difuminaron o límite entre cidade e campo e, polo xeral, carentes de espazos 

públicos, son un fenómeno global que se debe controlar e, no posible, correxir. 

Polo contrario, outra visión diferente á anterior de Precedo, é a que postulan 

Ferrás e Souto (2002) e que denominan xenericamente cidade at/ántica, co obxectivo 

xeral de evitar a macrocefalia urbana en Galicia. Dende a necesaria percepción da 

Comunidade Autónoma galega coma un país urbano en relación co seu 

desenvolvemento territorial e mesmo transformación socioeconómica, non esquecen 

o contexto dun mundo globalizado cando argumentan a súa proposta. O aludido 

fenómeno da deslocalización arredor das actividades produtivas concrétase na 

procura de lugares onde establecerse e producir, pero con calidade medioambiental. 

Son comunidades a modo de pequenas cidades que, a súa vez, xeran fluxos de 

poboación cara a asentamentos inéditos respecto de usos anteriores. 

Defenden estes autores unha visión de Galicia como "un país urbano, 

atlántico, europeo, ecolóxico e sostible, unha cidade aberta, desconcentrada, con 

diversos núcleos urbanos complementarios e xerarquizados" (Ferrás e Souto, 2002: 

521). En concordancia, as sete principais cidades da Galicia serían barrios da mesma 

urbe unidos entre elas por densos fluxos de información e óptimas canles de 

comunicación. A extensión desta cidade atlántica ata terras do norte de Portugal 

'^ 0 26 de xuño de 2002. celebrouse en Vitoria-Gasteiz unhas Xornadas co tema "Suelo, Vivienda y Modelo Territoriat", onde, á 
hora de debater entre os modelos de cidade compactaicidade difusa, conduironse razóns tales como que unha cidade 
compactada e máis sostible en termos económicos, capta elementos de centralidade e evita a formacións de zonas dormitorio, 
etc. 2Mt0. Bolehh Intormativo do Praan Estratéxico de Vitor;a-Gasteiz. n° 4, decembro. 
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nomeadamente, Porto-, co chamado Eixo Atlántico"'', semella seguir os pasos de 

experiencias parellas nos Países Baixos ou Alemaña, posto que "Galicia ten que ollar 

cara á Europa atlántica para establecer comparacións" (Opus cit, 2002: 523). 

A principal razón desta proposta de futuro para o urbano galego, baséana 

Ferrás e Souto (Ibidem) na percepción constatada de que "as cidades industriais xa 

non ofrecen posibilidades de vida coma no pasado, polo que o clásico modelo de 

desenvolvemento industrial que provocaba a tecnificación dos labores do campo e 

xeraba fluxos migratorios cara ás cidades e ás súas áreas metropolitanas, é pouco 

viable por xeraren unha presión demográfica indesexable". A gran cidade deixa de ser 

a panacea laboral e como hábitat, véndose certos sectores poboacionais -sobre todo 

a mocidade- abocados a emprenderen o seu periplo vital en pequenas cidades, vilas 

e demais asentamentos rurais. Velaí, xa que logo, para estes autores, a posibilidade 

de revitalizar as comarcas do interior galego, actualmente avellentadas e 

despoboadas. Valorar o patrimonio, o medio ambiente e a cultura como bens para 

protexer serían os alicerces desta proposta para un futuro urbano desexable para 

Galicia, sen fuxir da cultura urbana mais si podendo definir esa cultura segundo a súa 

idiosincrasia (Ferrás e Souto, 2002: 525 e 527). 

Son estas reflexións, preocupacións e mesmo propostas cara a un 

desenvolvemento harmónico para un territorio, o galego, que no seu aspecto urbano 

provoca numerosas controversias. Isto é visible, ante o indubidable e crecente 

protagonismo das cidades que alenta intervencións doutras administracións públicas. 

Por unha banda, as áreas urbanas deben ser necesariamente obxecto prioritarío das 

políticas autonómicas, quer por se integraren nun proxecto explícito, quer por 

responderen a visións sectoriais dos problemas urbanos ou por afectaren 

transversalmente ao quefacer e ás preocupacións das diversas consellerías do 

Goberno autónomo106. En calquera caso, isto debe obedecer ao intento de artellar 

unha politica común de mínimos sobre a construción territorial do país. 

Por outra banda, os gobernos das cidades vense na disxuntiva de 

paralizar o seu progreso, de abandonarse aos designios da incertidume ou de 

t05 La Voz de Galicia (2003: 52). As dezaoito cidades galegas e portuguesas que integran a asociación Eixo Atlantico desenvolven 
unha iniciativa de realizar a súa Axenda 21 local, para establecer as súas necesídades en materia ambiental, socioeconomica e 

de organizacibn municípal: www.eixoatlantico.com. 
'0G José Antonio Orza, Conselleiro de Economía da Xunta de Galicia, facia unha declaración de intencíóns: "Con autcestradas. 

autovias, o tren de alta velocidade...Galicia será un único espazo urbano, que superará os conceptos localistas". La Voz de Galicia 
(2t703). 2 de novembro, p. 33. A Conseltería de Politica Terriforial pretende unir A Coruña e Ferrol nunha soa área metropolitana de 
545.910 habitantes que abrangue os municipios limitrofes e comparta servizos, La Opinion, 10 de xaneirq p. 4. 
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deseñar, negocíar e levar a cabo plans estratéxicos solventes a medio e longo 

prazo. Álvarez (2003: 172) apunta algunhas razóns para que ísto sexa así: "co 

propósito de desenvolver as súas propias singularidades, para mellorar o benestar 

cidadán e para organizar e promocionar a actividade económica do territorio". 

Quizais, como se laia este autor, "en Galicia sería conveniente a creación dunha 

Consellería ou Dirección Xeral de Áreas Urbanas, que os municipios aumentasen 

as súas competencias ou articulasen plans estratéxicos ou contratos-programa 

eses instrumentos descoñececidos-" (Ibidem). 

Rematamos o presente capítulo verbalizando algún pensamento que a un 

pedagogo social Ile xorde da abordaxe dun aspecto da súa investigación necesaria, 

mais, con certeza, afastada e moi tanxencial ao seu habitual obxecto de estudo. 

Realmente, o futuro urbano de Galicia dependerá, fundamentalmente, da dinámica 

económica e social do país, e da corresponsabilidade da sociedade civíl e da súa 

clase política. Tal é así, que a procura de novas figuras legais de goberno 

supramunicipal, a posible reestruturación das demarcacións municipais, o 

desenvolvemento acertado das tecnoloxías da comunicación ou, por exemplo o tan 

desexado tren de alta velocidade, poderían posibilitar o conformar un nidio sistema 

urbano ensarillado e complementario na Galicia que ansiamos. 

Así mesmo, articular políticas que abran posibilidades de desenvolvemento 

económico local no medio rural que dinamicen e xeren atractividade cara ás cidades e 

vilas do interior de Galicia, pensamos que equilibrarán os centros urbanos da 

Comunidade Autónoma. Aínda que, de contado, facemos nosa a dúbida expresada por 

Dalda (2004), de se a actual xeografía urbana segue a manter o paradigma rural

urbano aplicado a Galicia ou se o desbota por reducionista dunha realidade que xa non 

se identifica como tal. A nosa cultura urbana é singular, distinta a outras realidades 

xeográficas, cunha idiosincrasia baseada nun sistema de cidades e vilas vizoso, diverso 

e complementario que debería coexistir co que queda do mundo rural. Unhas urbes 

galegas que, segundo Villares (2001: 52), teñen "un problema na súa propia 

incomunicación e derivada dunha relación bilateral co exterior" e non entre elas. 

Por último, e facéndo nosa unha reiterada peticíón de Estévez (2005a: 5), se 

non sae dos propios dírixentes locais, mesmo debería ser a Xunta de Galicia "a que 

sexa quen de sentar en torno a unha mesa ás cidades, acostumadas a ir cada unha 

polo seu lado, para compartir infraestruturas, equipamentos, programación científica, 

educativa e cultural, nun proxecto común que se promocione cara ao exterior coma 

un novo sistema urbano". 
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CAPÍTULO 4: A CULTURA NAS CIDADES: O
 

SENTIDO DIFERENCIAL DA CULTURA URBANA
 

"Porque a cuttura -o pensamento e a acción cultural que xera
se crea hoxe nos laboratorios das cidades: 
a cultura actual é, decididamente, urbana': 

(Toni Puig, 1988) 

4.1. Cidade, redes e cibercultura 

De igual xeito que ocorreu coas grandes transformacións que influíron 

decididamente no pasado da humanidade -nomeadamente, as revolucións agrícola, urbana 

e industrial-, a revolución dixital ou cibertecnolóxica, sacudiu as nosas formas de vida con 

efectos de toda índole (Roiz, 1997): repercusións na innovación tecnolóxica; na mobilizacidn 

e circulación de capitais; no comercio; na reorganización social e política; nos modos de 

percepción e de linguaxe (Martín-Barbero, 2002); na transformación cultural e nas 

interrelacións persoais. No seu conxunto, uns expoñentes dos procesos que implican a 

transíción dunha sociedade industrial cara a unha sociedade baseada na información e no 

coñecemento -que non se producen co mesmo ritmo e intensidade en todas as latitudes, nin 

o punto de partida é idéntico en todo o mundo- que ían ocasionar, paralelamente xunto con 

outros avances no mundo das TIC107, mutacións e impactos nas persoas -mesmo xerando 

un novo modelo de ser humano, o homo ciberneticus (Alonso e Arzoz, 2003)-, na empresa e 

na sociedade. 

10 Tecnoloxías da Iniormación e Comunicación que abranguen os sectores da microelectronica, infonnática, telecomunicacións, 
automatizacién, audiovisuai e intelixencia artificial (Martín García, 19971. Nai autores (Lorenie, 1997) que afirman que o máis loxico seria 
separar ambos os tipos de tecnoloxías, posto que non todo e actividade con soporte electronico •a edicion impresa, por exemplo-. 
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A influencia desta revolución, técnica para uns (Wolton, 2004) e cultural para outros 

(Castells, 2001), non se ve reducida ao ámbito públíco, senón que tamén chega aos escenarios 

privados e modifica a nosa vida cotiá. Mesmo se fala dun "cambio de paradigmas" insospeitado 

ata o momento (García Roca, 2002: 17), do que rexorde un novo paradigma cultural asociado ás 

tecnoloxías da información e da comunicación (Martí, 2003a), sendo a metáfora esencial deste 

novo paradigma a informátíca, nomeadamente a rede (Pérez Serrano, 1999). Tal é así, que 

Cebrián (1998:15), aínda que dubida se terá carácter de revolución a última das citadas, é 

rotundo ao afirmar que "ningunha sociedade pode ter éxito na economía global se non conta 

cunha sofisticada infraestrutura na rede e con usuarios activos e informados". 

E é que cando a inicios da década dos noventa se produciron os primeiros pasos da 

implantación e de extensión mundial de Internet, rede de redes, coa World Wide Web -www

, poucos prevían as súas consecuencías. Auspiciada grazas ao pulo do modelo capitalista 

de produción, nada entre intereses industriais, económicos e militares, estes progresos 

tecnolóxico-dixitais transformaron en gran medida os nosos modos de ser e de actuar. 

Da economía industrial, baseada no aceiro, no sector do automóbil e na construción 

de estradas, pasouse a unha economía dixital, construida a base de silicio, ordenadores e 

redes. Nesta nova economía, a información en todas as súas formas, as transaccións e as 

comunicacións humanas vólvense dixitais, reducidas a bites -unidades mínimas de 

información- almacenados en computadoras que se moven á velocidade da luz a través de 

redes que, no seu conxunto, constitúen a Rede. Un potencial tecnolóxico sen fronteiras, 

onde o afastado se fai próximo e o distante, simultáneo. Isto significa unha revolucionaria 

novidade para a conformación da época actual: a sociedade-rede ou cibersociedade (García 

Roca, 2002), resultante da fusión da informática e das telecomunicacións, base de todo 0 

desenvolvemento tecnolóxico e que está cambiando, insistimos, a nosa percepción do 

mundo e o xeito de convivir (Martín García, 1997; Joyanes, 1997b; Roiz, 1997). 

Sen dúbida, non só nos atopamos inmersos de cheo na sociedade gtoba/ da 

ínformación ou na sociedade mu/timedia, base da revolución tecnolóxica (Castells, 1987), 

senón que, como indícabamos, para algúns autores, o avance desta nova forma social está 

a modificar profundamente os límites espazo-temporais e as compoñentes básicas da vida 

das persoas "como a produción, o traballo, o comercio, a escritura, a ídentidade persoal, a 

noción de territorio e a memoria" (Echeverría, 1998: 95). Normas sociais prevalecentes ata o 

momento caducan de contado; as leis e dísposicións, as institucións, a educación e os 

costumes do pasado, resultan inadecuados e inapropiados para o novo mundo (Cebrián, 

1998). 
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As necesidades do imperante mercado laboral, as novas formas de participación 

democrática ou de acceder á cultura e á formación, véñense transformando pola presenza e a 

influencia das novas tecnoloxías. Vivimos experiencias desligadas de toda idea de territorio, 

vinculadas coas culturas audivisuais -territorialmente desmemoriadas- e que aprendemos a 

decodificar no cine e a radio, seguiu coa televísión e con posterioridade cos ordenadores e 

sobre todo con Internet. Do mesmo xeito, tamén a cultura que se herda, transmitida 

socialmente principalmente por medio da linguaxe e dos símbolos, está tamén véndose 

mediatizada por novas simbolizacións (Roiz, 1997). Tal e como se pregunta Mitchell (2001: 

78), estes aconteceres inciden en aspectos cotiáns moí concretos como o teletraballo, en 

apoiarmos a libraría local ou en mercar os libros en tendas on line, en descargar vídeos da 

rede para velos en privado ou saír ao cine, en conversarmos habitualmente cos nosos amigos 

que están lonxe e conectados electronicamente ou cos veciños máis próximos. 

Transcorridas máis de dúas décadas dende a histórica data da ímplantacíón, 

progresivamente xeneralizada, da web, teremos que recoñecer que a malla fundamental 

sobre a que sostemos a cidadanía as relacións entre fogar, lugar de traballo, fontes de 

servizos e subministros diarios, espazos para o lecer, a cultura e a educación etc., cada vez 

máis vén conformada polas telecomunicacións. Comeza a ser frecuente na literatura 

especializada o prestarlle atención aos factores sociais, culturais e históricos que xogan un 

decisivo papel no proceso de tecnificación da sociedade, máis alá dos intereses económicos 

que adoitan primar. O proceso de aceleración do cambio social e técnico, sen dúbida e 

como diciamos, está a influír en multitude de aspectos da nosa vida e, como sinala 

Bustamante (1997: 183), "aínda está por elaborar unha filosofía que nos ofreza unha 

comprensión satisfactoria da natureza deste fenómeno". 

Así, no eido laboral e en aras da eficacia e da rendibilidade, o teletraballo dende o 

fogar, posibilitado polas novas tecnoloxías informáticas e de telecomunicacións, se se aplica 

de maneira intensiva á organización da empresa, pode favorecer o desemprego e os 

infracontratos (Ballesteros, 1997) e acabar coa cultura tradicional desta (Echeverría, 1998). 

Un perigo de retroceso social, posto que como tal ámbito social, como espazo de relación, 

de diálogo e de creación conxunta, a empresa veu significando un contexto en que se 

desenvolven a maior parte das actividades humanas. Xa que logo, os ritos sociais, a nosa 

ocupación laboral -aínda que para Castells (1987), Susser (2001) ou Mitchell (2001), por 

diversas razóns, o traballar dende o fogar non se verá demasiado estendido-, as opcións de 

lecer, a creatividade e os comportamentos individuais, en definitiva, as capacidades e as 

prácticas sociais necesarias para vivir e convivir na sociedade actual, réxense cada vez 

máis polos avances nas devanditas TIC. 
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En base ao dito, parece que é na cultura urbana ou metropolitana onde tales 

imbricacións entre cultura e comunicación adquiren maior relevancia. Esta, como campo 

teórico centrado ao redor dun conxunto específico de prácticas sociais, de mentalidades e 

de estilos de vida que se foncan e se comunican na cidade, ten unha historia propia, que se 

iniciou mediado o século XIX no contexto da industrialización europea (Fortuna, 2001). O 

referente espacial desta cultura urbana acostuma ser a metrópole fronte, non tanto ás 

comunidades rurais, senón as pequenas vilas máis claramente (Simmel, 1988; citado por 

Fortuna, Ibid: 9). Para caracterizala brevemente -posto que noutro apartado deste mesmo 

capítulo trataremos con maior profundidade este aspecto-, seguíndo a Fortuna (tbid.• 10) e a 

Ramoneda (2004), recollemos os seguíntes trazos ou categorías do suxeito urbano: 

• o intelectualismo: ao contrario do que sucede nas pequenas localidades, 

o cidadán vese abocado a conter as súas emocións e a proceder de 

xeito racional; 

• a reserva mental: ou conservación de distancias nos contactos cotiáns 

para protexer o seu autoindívidualismo e anonímato; 

• o espírito calculador e pragmático: garante da supervivencia nunha 

cultura cuantitativa; 

• a banalización das diferenzas entre a cidadanía; 

• a pluralidade: trata de non discriminar, de recoñecer a todos/as, e fala 

dun comunitarismo multicultural; 

• o cambio permanente e a complexídade das súas interaccións, e, por último, 

• a necesidade de sociabilidade. 

A tipoloxía das relacións impersoais propia da metrópole, tamén se reflicte nas 

novos costumes socíais derivados da presenza das TIC. Tales relacións están a 

provocar outras formas de sociabilidade entre a cidadanía; de producir e de mercar; de 

coñecer, de entender e de representar o mundo por parte dos creadores artísticos; 

novos xeitos de interaccionar entre persoas, alentando, por exemplo, uns parámetros 

vouyeristas de ver e ser vistos, do espectáculo e da contemplación hedonista, onde a 

172 



A cultura nas cidades: o sentido diterencial da cultura urbana 

miúdo o virtual se confunde co mundo máis tanxible e, sobre todo, segundo as 

posibilidades reais de acceso ou non a estas novas tecnoloxías de cada quen108. Tales 

dispoñibilidades tamén potencian certos mecanismos de exclusión, á parte de crear 

outros novos. Desta forma xurdiu o termo e-inclusión (Bustamante, 1997) para describir 

todas aquelas prácticas que intentan reducir a fenda dixital e asegurarse de que a 

sociedade da información, ademais de ser rendible economicamente, tamén significa un 

espazo xusto, igualitario e solidario, que procura a socialización e o acceso á dimensión 

dixital dos proxectos, tamén, culturais. 

Nesta liña de reflexíón sobre as consecuencias, cada vez máis, o espazo de 

encontro, de recibir información, de conformar a opinión, de socializarse as persoas, é, 

con certeza, o dos medios de comunicación, das novas tecnoloxías, da publicidade, dos 

produtos materiais da cultura dixital, e que tanto caracterizan a cidade contemporánea, 

carente das ágoras doutrora, agás do omnipresente centro comercial. Falamos dunha 

cidade máis virtual que real, cuxo modo de se manifestar virtualmente é principalmente 

Internet (Bustamante, 1997; Alguacil, 2000; De Toro, 2001). A través dos distintos 

medios electrónicos convertémonos en cidadáns desas múltiples comunidades -cidades, 

amistades, espectáculos, asociacións-, díspersas e superpostas. Unha cidadanía que 

precisa de se reinventar e de se reeducar no novo espazo público vírtual, posto que 

navegar é internarse nun universo de migracións permanentes, un peregrinar 

posmoderno, case imposible de acoutar (Mitchell, 2001) e cos seus riscos109. 

Por outro lado, os grandes medios de comunicación de masas, as operadoras de 

telefonía móbil, os sistemas de transmisión -por cable e satélite-, os de acceso -servidores

e os de navegación na web, teñen dono. Tamén os xeradores de software -contidos de 

entretemento, lecer, publicacións etc.-, que surten a tales plataformas informativas e 

comunicacionaís. As masas están suxeitas á manipulación que levan a cabo os símbolos e 

estereotipos, explícita ou tacitamente, verquidos en tales soportes (Ramonet, 2003). Algúns 

autores (Fortuna, 2001: 62) son incrédulos en canto á autonomía do individuo ao respecto, 

"ficando en simple retórica". Recoñezamos que o mercado é mundial, e existe o perigo real 

de que nos esteamos encamiñando cara a construción de monstros empresariais 

'^ As cidades galegas do noso estudo chegan ao 38.2°^ en porcentaxes de penetración da Internet, fronte ao 30,4°o das demais cidades 
españolas, seguntlo a enquisa de equipamento e uso de tecnoloxías de informacion e comunicación nos fogares espariois 
correspondente ao 2" trímestre de 20í^4 do INE e que publica La Voz de Galicia. 23 de novembro de 2004, p. 42. 

^^^ Segundo un estudo promovido pola OMS e desenvolvído en tres Com^midades Autónomas españolas. entre elas. Galicia, baixo a 
denominación de `'novas adiccións'. aparecen o sexo, o traballo, as compras, o xogo e Internet como trastornos estre^tamente vinculados 
ao estilo de wda urbano e que afecta ao 35°o dos habitantes das grandes cidades. (Véxase Sánchez e outros (2004): Genero. alcohol y 
cuttura. 5ociedad Española de Toxiconomia, Madridl. 
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monopolizadores, cun máis que evidente "poder social" (Alguacil, 2000: 166), no que a 

comprensión semántica da realidade remate sendo a que eles desexan. A globalización do 

sistema fai palidecer a presenza dos Estados nacionais e as políticas articuladas polos seus 

gobernantes en diversos eídos, tamén no da cultura. As grandes empresas transnacionais 

suplantan funcións tradicionais da gobernación política e semellaría preciso garantír un 

mínimo código ético na articulación de tales avances tecnolóxicos e dos seus contidos, 

mesmo no relativo á vida privada e á intimidade persoal (Wolton, 2004). 

Outra cousa distinta é prever e minimizar no posible o seu impacto nas formas 

homoxeneizantes de pensar e actuar que poidan incidir na cidadanía, cada vez máis unha 

cidadanía do ciberespazo, "un novo espazo sen limítacións físicas" (Rodríguez, 1997: 34). 

Os nosos costumes, a gastronomía máis propia, os nosos principios e valores, están 

sendo mundializados fundamentalmente por obra e graza do cine, a publicidade -"esa 

ideoloxía ou mesmo cultura" (Santos, 2002: 138)-, os programas de televisión, e o 

fenómeno globalizador parece ir en aumento (Cebrián, 1998; Úcar, 2000a). Son estas 

repercusións negativas da sociedade da información e da comunicación, que Joyanes 

(1997b) ampliaba a outras tales como: a deshumanización, o rexeitamento das máquinas, 

a perda da intimidade persoal, o colonialismo tecnolóxico etc. A solución non é, dende 

logo, de exclusiva índole local, pero si que as políticas que opten pola ínteracción entre as 

comunidades culturais de base ligadas á tradición e á capacidade tecnolóxica de 

aumentar os procesos de comunicación entre persoas, poden colaborar en minimizar tales 

impactos. 

No 2005 estímase que mil millóns de persoas serán usuarios de Internet (Precedo, 

2003). Mais esta ou calquera innovación tecnolóxica no garante por si mesma ningún tipo de 

avance social, económico e político harmónico. A bondade ou os inconvenientes das novas 

tecnoloxías dependen de quen as implemente e do seu control en tal implementación (Martín 

García, 1997). Alí onde, a quen Ile competa, sexan capaces de pór con dilixencia e certa 

premura, a infraestrutura e os recursos didácticos necesarios para estender e explotar esa 

posibilidade con eficacia, con certeza que se abrirán suxestivas e reais potencialidades de 

progreso nesa comunidade. E é que o beneficio desta nova forma social, debería alcanzar a 

moitos cidadáns e cidadás, non só ás elítes, para non afondar na aludida fenda dixital 

existente hoxe en día (Prado, 2003). Os territorios que dan as costas ás novas tecnoloxías, 

nomeadamente ás informáticas e ás grandes redes de ordenadores, están condenados a ser 

colonizados industrial e tecnoloxicamente por aquelas sociedades máis conscientemente 

ocupadas en evolucionar (Ballesteros, 1997). 
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Incidimos nisto posto que Internet non é un ben público de carácter utópico e de 

absoluta díspoñibílídade universal. Os provedores de servizos e de infraestruturas 

concéntranse nas áreas densamente poboadas xa que onde máis tecnoloxía e 

telecomunicacións se demanda é nas cidades. Para Vázquez e Corbera (2003: 135), "co 

tempo, este proceso redundará nunha fenda cada vez maior entre cidades segundo a súa 

localización". 

Chegados a este punto, como repercute este fenómeno sociolóxico e económico na 

acción cultural local? Resulta evidente que a ímparable xeneralización das novas 

tecnoloxías da ínformación e a comunicación, cada vez máis presentes nas nosas vidas, 

implica tamén un cambio nos aspectos culturais. A cultura dixital ou cibercuttura (Joyanes, 

1997) é o novo concepto que define a cultura e a sociedade agora, abranguendo todo o que 

sexa movemento e evolución cultural a través do prefixo ciber, onde a canle de 

desenvolvemento é fundamentalmente o propio fluxo tecnolóxico. Esta emerxente cultura 

dixital -nomeadamente, o net art, a música electrónica, a cultura de clubes etc.-; a 

denominada edición post-media -xornais e revistas en formato dixital, portais na rede, webs 

persoais etc.-, mesmo os dispares fenómenos do manta ou do ticketing, son froito da 

imparable irrupción das novas tecnoloxías na nosa cotidianeidade e iso configura 

irremediablemente novas prácticas creativas e demandas de consumo cultural. Prodúcense 

unidades de información con contidos escrítos, sons, imaxes fixas ou animadas etc., sobre 

todo no mundo das empresas culturais e de lecer (Rodríguez, 1997), apoiándose na 

multimedia, na realidade virtual, as autoestradas da información e Internet. Resulta difícil 

achar hoxe en día un ámbito cultural onde non se aprecie a impronta desta cultura da 

"virtualidade real" (Úcar, 2000a: 269), quer como creadores quer como consumidores. 

Definitivamente, a cibercultura é unha cultura multimedia que substitúe o lugar físico 

polo ciberespazo e as referencias temporais pola atemporalidade dunha interactividade 

instantánea e, de feito, toda unha serie de movementos artísticos e cuiturais, así como 

empresas do sector, están utilizando Internet e os soportes tecnolóxicos existentes no 

mercado -videos, dvds, tv por cable, cds, móbíles de última xeracíón, correo electrónico, 

páxinas web, chat etc.- para expor as súas producións á poboación con capacidade 

tecnolóxica e económica para consumilos. A isto hai que acrecentar que a nova cultura 

dixital non precisa de intermediarios que patrocinen tales produtos, pois o propio creador 

pode poñelos a disposición de milleiros de potenciais receptores. Xa non somos simples 

consumidores de información, senón que nos convertemos tanto en receptores como en 

emisores desta (Rodríguez, 1997: 40). Con Internet, todo consumidor é potencialmente 

produtor (Joyanes, 1997). 
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As diversas consecuencias destas capacidades tecnolóxicas e de reprodutibilidade 

que xeran as actuais tecnoloxías da comunicación -entre outras, a infinita oferta de produtos 

lúdico-culturais na rede; a pirataría informática; a posibilidade de interactuar en tempo real 

con outros internautas, sen fronteiras (McLuhan, 1993); a obtención de información 

normalmente de difícil dispoñibilidade; a acceso por televenda a espectáculos na mesma ou 

noutra cidade e país; a oportunidade para grupos minoritarios de daren a coñecer o seu 

pensamento e a súa cultura-, etc., xulgamos que inflúen decídidamente na demanda e no 

goce da oferta cultural que se poida articular dende un municipio e repercuten nos gustos da 

cidadanía, mais teñen outros efectos. 

Que unha persoa posúa cultura dixital supón que é coñecedora da diferenza entre 

ter acceso á información e dispor dun bo sentido e da sagacidade necesaria para 

interpretala, para ter un pensamento crítico recomendable. A adquisición dixital da cultura 

precisa do seu tempo de asimilación, de reflexión sobre o que un simple prema trouxo ás 

nosas pantallas. A mesma mensaxe é recibida por cidadáns de formación e mesmo culturas 

diferentes, mais o impacto sobre eles, tamén é dispar. Recordemos que segundo o criterio 

dalgúns autores (Ballesteros, 1997;), as TIC poden colaborar na homoxeneización cultural, 

en canto, "unha cultura dominante engule as demais, facendo desaparecer infinidade de 

formas culturais previamente existentes" (Echeverría, 1998: 144). 

Cómpre termos presente que a posibilidade de diversificación cultural e de 

democratización da información que teorícamente propicia o ciberespazo non pasa de ser 

hoxe unha utopía, e existen, tanto países como persoas inforricas e ínfopobres, segundo 0 

seu grao de coñecemento e de acceso ás devanditas TICs (Rodríguez, 1997; Joyanes, 

1997), falándose xa, como diciamos, de cidade virtual versus cidade excluínte (Alguacil, 

2000). A substitución da cidade real, dos espazos de encontro e de relacíón cotiá entre as 

persoas pola interrelación a través do móbil e o correo electróníco; a preponderancia dos 

hábítos de lecer individuais e no fogar, colaboran na homoxeneización da identidade e na 

quebra dos mecanismos de convivencia que se xeran polo factor de proximidade. Haberá 

que ir observando como estos actuais procederes das persoas e as influencias que se 

derivan da presenza das novas tecnoloxías na cotidianeidade, van determínando e en que 

grao, tanto o labor cultural cara á cidadanía por parte das institucións públicas, como a 

propia implicación daquela no devir social e cultural das comunidades. 
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4.1.1 O artellamento de redes para a cultura e cidades intermedias 

Aínda que "os conceptos de redes urbanas son tan diversos como autores traballan 

no tema" (Precedo, 2003: 18), o significado de rede global que ten Internet -un conxunto de 

nodos interconectados por fluxos-, pódese trasladar perfectamente ao apartado que 

deseguido tratamos. Conservando a metáfora, resulta inverosímil albiscar un futuro, xa 

presente, que non estea presidido por un complexo entramado de interdependencias entre 

países, territorios e cidades (Martí, 2003b). 

Por unha banda, o individuo-cidadán/á, usuario das novas tecnoloxías, ten acceso a 

unhas posibilidades de información, de ofertas lúdicas, educativas e, por suposto, de 

extensión cultural, case infinitas na rede. As vantaxes que ofrecen as tecnoloxías actuais 

para, por exemplo, levar a cultura aos barrios das cidades e das vilas máis pequenas, 

coidamos que están aínda por desenvolver na súa axeitada medida. Non só as radios e as 

televisións comunitarias, xa un tanto estendidas e utilizadas, senón tamén as revistas 

dixitais, as páxinas web, a telefonía móbil, os portais informáticos e as potencialidades que 

posúen as tecnoloxías do cable, parecen cruciais para a promoción cultural das 

comunidades, nos ámbitos da información e da promoción cultural, a fidelización de 

públicos, a pluralidade na oferta, a participación etc. 

Segundamente, dende as especificidades de cada territorío, a multíplicación dos 

axentes con incidencía cultural local e a necesidade de responder ás conexións máis 

amplas e do novo paradigma dixital, parece que demandan un artellamento de redes maior 

e distinto ao que vén sendo o habitual e de xeito informal entre cidadáns (Pascual, 2003b). 

Tal necesidade intúese como máis acuciante nas vilas e nas cidades periféricas máis 

afastadas das centralidades económicas e culturais. 

As redes de cidades posúen un gran potencial para estruturar e organizar as relacións 

de conveniencia mutua entre elas, tales como a dotación de servizos, por exemplo. Estas 

redes poden basearse en relacións superpostas, dependendo dos obxectivos que procuren 

comunmente acadar, sen importar, neste caso, o tamaño poboacional ou a posición nas 

posibles xerarquías urbanas, uns postulados que entendemos de vital importancia para as 

cidades medianas e/ou intermedias e, máis concretamente, para o ámbito da acción cultural. 

Aquelas e este, sempre necesítados de recursos, de interrelacións, de que corra o aire 

rexenerador ( Baamonde, 2002) co fin de situarse na encrucillada, nos espazos de 

intersección, entre a cultura local e a cultura universal: reinventar o local para conseguir ser 

quen de emitir mensaxes culturais universais ( Martí, 2003a). 
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Porque a cidade, como nodo e como sístema dinámico en constante transformación 

que é(Buhigas, 2003), debe manter vínculos comunicatívos coas demais urbes ou, cando 

menos, ten posibilidades de establecelos. O nivel de conectividade (Borja e Castells, 1997) ou 

de vínculo das cidades, en termos de intensídade de fluxos materiais e intanxibles entre si, 

con certeza que colabora no grao de desenvolvemento destas. Non se trataría 

fundamentalmente de competir entre elas, senón tamén e, sobre todo, de cooperar, xerando 

novas potencialidades endóxenas. Aínda que só sexa pola rendibilídade social, profesional e 

económíca dos investímentos, os/as responsables políticos locais empezan a se sensibilizar e 

a procurar intercambios de ideas, de realizacións, de tanxibilidades entre cidades, 

maiormente, entre aquelas admínistracións municipais que se adentraron en territorios máís 

de vangarda na xestión local; a prol dos sectores máis desfavorecidos social e culturalmente; 

no aproveitamento da realidade mediática para estender a cultura ou xerando co-producións 

de diversa natureza (Bellet e Llop, 2003). 

A teor da Historia, cidades máis ou menos próximas e vecíñas, tamén mesmo as 

afastadas, comerciaron dende sempre entre elas (Mendizábal, 2003). A novidade que 

entrañan as infraestruturas das comunicacións dixitais, vén posibilitar o incremento na 

densidade e a diversíficar enormemente a tipoloxía destas conexións e destes intercambios. 

A distribución espacial das actividades económicas e sociais -e con isto, mesmo a forma 

das cidades-, a creacíón de grandes mercados virtuais de traballo, de servizos e de bens, 

modificaron as pautas de vida e de consumo a nivel mundial. O crecente e imparable 

desenvolvemento tecnolóxico debería interactuar cos intereses sociopolíticos, con 

estratexias económicas e con valores culturais máis locais, o que supón un nivel de 

complexidade elevado e de difícil consenso (Mitchell, 2001). 

A urbanización e a conexión dos centros urbanos mediante unha rede a través do 

espazo está cambiando a grande velocidade, grazas ao desenvolvemento e á difusión dos 

sistemas de comunicación que permiten unha relación permanente e case instantánea con 

calquera territorio. Isto, en gran medida, provocou a internacionalizacíón da economía, da 

cultura, da información e de modas e hábitos de comportamento (Harvey, 1998), e fica xa 

caduca a diferenza entre campo e cidade, outrora tan visible, cando menos nas formas e 

nos estilos de vida de certos sectores poboacionais como a mocidade, aspecto sobre o que 

volveremos. 

Como sinalan Borja e Castells (1997: 317), o espazo mundial convértese, xa que 

logo, no espazo de relación único, e cada vez máis centrado nas cidades. Ante evidencias 

tales, Mitchell ( 2001: 13) expón o desafío de reinventar o deseño e o desenvolvemento das 
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cidades do século vinte e un, de crear e-topías ou "cidades servidas electronicamente e 

conectadas globalmente para o amencer do milenio". Fala este autor da rede informática 

mundial para avisar que provoca a mutación das nosas nocións de reunión, de comunidade 

e de vida urbana, e sobarda, así mesmo, as fronteiras de cidades e Estados. Echeverría 

(1998), denomina a esta cidade global e desterritorializada, como Telépolis. 

E é que o avance tecnolóxico -nomeadamente, Internet (Castells, 2001)-, entre 

outras causas, orixinou o artellamento de novas comunidades urbanas á marxe do territorio 

físico, un territorio que tende a se organizar como espazos interconectados en rede10, 

afastándose da tradicional xerarquía urbana: capital nacional/cidade rexional/cidade 

comarcal (Borja e Castells, 1997: 318) e prevalecendo sobre a idea de lugar. Isto, segundo 

os mesmos autores, obriga ás cidades medias especíalmente, a ter unha interdependencia 

e complementaríedade inusual ata hai ben pouco. 

Mais, curiosamente, os contextos que vimos definindo provocan, á súa vez, que 

aumente a competencia á par que a cooperación: coopérase para poder competir mellor. 

Tal disputa entre cidades reclama a capacidade de cada unha para "pelexar" coas demais 

dende as potencialidades das súas virtudes e a minimización das súas feblezas tamén de 

diversa índole. Non obstante, en cidades próximas xeografícamente, dáse habitualmente, 

din estes autores, outro tipo de competencia: a procura da consolidación como centros de 

atracción económica, cultural e política da rexión. A bonanza climática, uns contornos 

arquitectónicos e naturais de interese, tradicións culturais singulares, en defínitiva, unha 

calidade urbana observable tanto na vída cotiá como nas funcións produtivas, poden ser 

suxestións de abondo para atraer -ademais dun turismo de calidade-, a empresas, a 

teletraballadores de elite en sectores como as fínanzas, a literatura, o deseño, a axencias de 

organismos internacionais, ou os acontecementos de carácter internacional ou cultural. Por 

isto, se hai vontade e certa intelixencia prospectiva na clase política e tamén por parte dos 

axentes económicos, tal competencia muda en cooperación para a captación e o 

desenvolvemento de proxectos beneficiosos para o conxunto dun territorio -creación de 

autoestradas, tren de alta velocidade, servizos tecnolóxicos de cable ou fibra óptica etc.-. 

Dicimos isto porque a cidade non é tan só un complemento dunha rede virtual e 

abstracta de cidades, senón tamén un conglomerado espacial que interacciona co seu 

contorno, na procura de sínerxias. Da asunción e da modernización de ambos os sistemas 

de inserción, sairá reforzada a urbe e, xa que logo, o territorio en cuestión. No caso do 

^^- Precedo (2003 i9-23i establece ata catro tipos de redes urbanas coas súas conseguintes taxonomias, atendendo a diferentes criterios: 
segundo a natureza da externalidade da rede, o tipo de articuiacion das estruturas urbanas, a relacion económica e espacial enire as 
cidades ou segundo o radie do ambito da rede en cuestion. 
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urbano galego, Precedo (2003) entende esta complementariedade como moi axeitada. En 

calquera caso, a participación nas diversas asociacións de cidades, as posibilidades 

descentralizadoras que ofrecen as novas tecnoloxías para constítuíren redes e o 

desenvolvemento do marketing urbano (Varela, 2003), son os mecanismos máis utilizados 

polos gobernos das cidades para manterse activos e promocionarse neste proceso de 

internacionalización crecente das urbes. A Unión Europea, a través das súas múltiples e 

diversifícadas iniciativas de subvención económica a proxectos de xemelgaxe, de 

interrelación e de cooperación entre cidades en temas de patrimonio, cultura, 

medioambiente ou fomento da participación cidadá, incide neste sentido (Palmer, 2002), 

como veremos posteriormente. 

O establecemento de vínculos entre os gobernos locais tamén se ve plasmada na 

Axenda 21 da Cultura (2004) cando alenta á coprodución ou á cooperación descentralizada 

entre proxectos locais e os doutras cidades, co obxectívo de achar novas encarnacíóns da 

creatividade humana, de contribuír ao diálogo entre pobos, de promover a integración 

interrexional e de reforzar a solidariedade a escala internacional. Entendemos que a 

situación actual das cidades pequenas e medianas e/ou intermedias, periféricas en moitos 

casos, demanda considerar o sistema de redes -entre cidades e nas mesmas urbes cos 

diversos axentes, industrias culturais e institucións públicas e privadas-, como espazo e 

xeito de traballo habitual. Mesmo a produción cultural xeral nelas xurdidas -co apoio ou non 

da acción cultural municipal-, soe ter dificultades de difusión exterior. A miúdo, son produtos 

que quedan illados, sen a distribución necesaria e a consideración que merecerían alén do 

espazo xeográfico concreto que os viu nacer, quizais debido ás propias leis do mercado 

cultural ou, tamén, á falta de sensibilidade de moitas políticas culturais ao respecto. 

O papel dos gobernos locais debería tender a se transformar neste sentido, pasando 

a promover o artellamento de redes, sendo máis catalizadores de procesos que provedores 

de bens e servizos (Pascual, 2003b), facendo da cultura un ben común (Fórum Europeo das 

Autoridades Locais, 2003). Estes acordos deberían traducirse en redes transversais de 

cidades-municipio en música, artes escénicas e visuais, en produtos destinados ás radios e 

televisíóns locais etc. Sendo realistas, e nesta liña, a existencia de redes de cidades xa conta 

con significativos exemplos, tamén no ámbito específico da cultura: "Les Rencontres", 

"Eurocíties", "Cidades Sostibles", "Interlocal", "Cidades EducadoraŬ', "Rede de Cidades 

Creativas do Canadá", "Banlieues d"Europe", "Cimes", "Sigma", "European Forum for the Arts 

and Heritage", "Transversal", "Redes de Cidades de Cine", xemelgaxes etc."', unhas 

^" Para unha relación máís exhaustiva no ámbito da cultura, podese consultar Fisher. R. (i992): Arts Net<a^orkmg n^ Europe.. British Arts 

Council, London 

180 



A cultura nas cidades: o sentido diferencial da cultura urbane 

tentativas que materializan unha filosofía de acción, iniciativas radiais que garantan a 

estabilidade das relacións, producen solucións compartidas a problemas semellantes e 

alentan a innovación, superando o reducionismo do iocal (Hernández Aja, 2003). De feito, 

algunhas das redes de cidades citadas, veñen recentemente -5 de maio de 2004, en París-, 

de ser refundidas na CGLU -Organización Mundial de Cidades e Gobernos Locais Unidos

coa arela de ser "a ONU das cidades, coa aspiración de ter representación política noutros 

foros e noutros centros de decisión como Nacións Unidas", en palabras da súa, naquel entón, 

presidenta a alcaldesa de Sao Paulo, Marta Suplicy (E/ País, 2004: 1). 

Na oferta cultural -e non digamos nos investimentos infraestruturais para a cultura-, 

entre cidades relativamente próximas nun terrítorio, é frecuente achar multiplicadas e 

solapadas as mesmas propostas, cando o desexable sería, tanto para satisfacer a demanda 

interna como a externa, apostar pola diversidade, a especificidade e a calidade de tal oferta 

en cada unha delas, mesmo de intercambiar e acceder, sempre dende esta óptica de 

traballo en rede, aos produtos culturais que veñen doutras latitudes, coa intención de 

complementarse para se arrequecer e fornecer mutuamente, ademais de abaratar custos. 

As propostas, en termos dunha maior concreción, son múltiples e diversas12. 

Quizais mantendo unha grella común de programas e de servizos de promoción cultural 

básicos, o resto da oferta debería tender a se beneficiar dese nivel de conectividade entre 

cidades ao que aludíamos e dende a singularidade de seu. Na devandita asunción das 

dinámicas do traballo en rede como desafío cultural na sociedade-rede, as estratexias de 

cooperación carecen de xerarquías porque ningún nivel é máis importante que outro, e as 

partes están sobre un mesmo plano cun mesmo poder e con idéntica autonomía (Morin, 

1995). 

Paralelamente, na acción cultural local, son precisas tamén iniciativas organizativas 

que beban da mesma filosofía, como as de horizontalizar os organigramas e asumir o 

traballo por obxectivos ou en equipo como medidas que procuran maior eficacia no labor. O 

papel que deben desempeñar os entes supramunicipais tales como gobernos autonómicos 

e provinciais, axudaría a reforzar estas políticas, daría soporte aos municipios e ás cidades, 

dinamizaría as redes de cooperación entre elas e desenvolvería fórmulas de 

responsabilidades compartidas entre distintos niveis da administración. 

"- García Canclmi (20t^: 177): "Entre Porto Alegre e Bos Aires estebleceuse un circuíto de íntercambio entre músicos, artistas wsuais e 
grupos teatrais de ambas cidades" En España, existen exemplos semeUantes no eido das artes escémcas. os equipamentos de 
proximidade, publicacions, etc. 
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CADRO NUM. 4 

Algunhas posibilidades das redes de cidades cara á acción cultural 

• Compartir problemáticas, experiencias, programacións, recursos e ferramentas 
de xestión que colaboren na optimización da accián cultural de cada cidade
municipio. 

• Establecer loxísticas de información e de actuación comúns en cooperación 
cultural entre os seus membros de cara ás complexidades que a cultura 
presenta nas cidades contemporáneas. 

• Acometer políticas, programas e proxectos culturaís conxuntos, mais tamén 
territorializados nos diversos contextos locais, susceptibles cualitativa e 
cuantitativamente de extrapolar a realidades semellantes. 

• Axudar a producír actividades e proxectos particulares en cada cidade e tamén 
entre cidades pertencentes á rede. 

• Espallar no territorio as producións propias de cada cidade, así como as 
coproducións e as actividades da rede a través de canles estables de 
información, de difusión e de consumo. 

• Acceder como tal rede de cidades a programas de alcance nacional e europeo 
para beneficío común do seu coniexto rexional. 

Fonte: Bellet e Llop (2003). Elaboración propía. 

Dende a nosa posición de observadores e investigadores da acción cultural 

municipal, temos cfaro que estes postulados, para a súa implementación, pasan 

basicamente por repensar as administracións e as súas políticas públicas, por 

reformufar o papel das institucións culturais, por seguir fornecendo as políticas de 

participación cidadá e a implicación da industria cultural privada; pasan, en definitiva, 

por pensar en chave máis actual e eficaz, as políticas culturais locais. 

4.2 Cidade, cultura e os seus predicados 

Posiblemente a cultura sexa un dos ámbitos onde máis claramente se mostra a 

relevancia da cidade (Mennell, 1978). A reflexión sobre esta, ao redor das súas limitacións e 

das potencialidades, moi especialmente a que xorde a partír de principios da década dos 

noventa, ocasionou un sinfín de foros, de debates e de publicacións coa intención de pensar 

a cidade (Ansay e Schoonbrodt, 1989), o seu rol nun futuro a medio e longo prazo. 
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Un dos vectores sobre o que soster tal futuro, con maior ou menor grao de 

centralidade, foi, con certeza, o referente da cultura (Bianchini, 1994). A súa revalorización nos 

últimos tempos, asegura Tremblay (2001: 18), tivo diferente sentido segundo a noción que se 

Ile conceda ao termo de valor: como prestixio social, como lugar de preferencia ou de 

rexeitamento da poboación, ou, nun sentido economicista do concepto, que utilidade e 

capacidade de intercambio e atractivo posúe. De todas elas, posiblemente a vísión conceptual 

da cultura dende a óptica da Etnoloxía, sexa a quen vén tendo maior aceptación por parte dos 

poderes locais. Unha cultura que abrangue practicamente todas as actividades e producións 

simbólicas dunha sociedade, polo que a súa mentada revolarización pasa por unha decidida 

promoción e difusión da propia cultura -lingua, costumes, patrimonio...-, a través da defensa 

da súa identidade e a potenciacíón da diversidade cultural. 

Así, diferentes estratexias de acción cultural urbana puxéronse en marcha para 

promover dinámicas tanto a nivel da promoción das cidades como espazos atractivos 

segundo os gustos dos novos turismos, como de cara a servir de apoio á creación de 

empresas e industrias culturais (Bouzada, 2001 a). Deste xeito, deseñáronse unhas políticas 

urbanas, especialmente no mundo occidental, convocando as recentes virtualidades que os 

novos espazos culturais son quen de ofrecerlle para provocar outros tantos pulos e sinerxias. 

Así, nun dos devandítos foros13, os/as participantes reafirmábanse na idea de que a 

cultura axuda a dar resposta aos numerosos desafíos das sociedades urbanas. De aí os 

diversos predicados referidos ao suxeito cultura, son temas como a multiculturalidade e a 

integración da diversidade a favor da convivencia plural; a promoción da creatividade, das 

artes e a innovación; os contidos para a cidade do coñecemento; a protección e promoción 

do patrimonio cultural pasado e contemporáneo; o desenvolvemento endóxeno e a 

identidade local; a participación cidadá e o acceso á cultura, amén da democratización do 

saber, a liberdade de expresíón e a interrelación persoal en contextos lúdicos e no tempo 

libre..., uns aspectos que non se poden expor sen ter en conta os procesos que achega a 

cultura. Estes contidos son, por outra banda, fundamentais e conformadores da Axenda 21 

da Cultura, en tanto que compromiso que xorde na 18 Reunión Pública Mundial da Cultura 

en Porto Alegre (2002) e que culminou coa súa aprobación no IV Foro de Autoridades 

Locais de Porto Alegre en Barcelona, no marco do Fórum Universal das Culturas de 

Barcelona 2004"a. 

'" 0 Comité de Cultura de Euroeities, unha rede europea que agrupa corenia e dúas cidades, e con sede en La Haya, reunido en Turku o 19 
de setembro de 2001, elaborou un documento denominado "Cultura, el motur de tas ciudades europeas del siglo XXI', onde se partia da 
máxima de que Cultura era igual a Cidade. Véxase Barce/ona Cultura (200T, Revista de^ I institut de Cultura de Barcelona, p.1a. 

19 Posteriormente, deberá ser presentatla para a súa ratificación perante a ONU:UNESCO no Foro Urbano Mundial de Nacións Unídas 
celebrado en Barcelona no mes de setembro de 2004, e tras o proceso de unificacion das redes FMCU (Frente Mundial das Cidades 
Unidas? e IULA (International Union ef Local Authoritiesl, que tive lugar en París entre os días 2 e 5 de maio de 200a. 
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As razóns cara á este proceder nas políticas locais quizais haxa que pescudalas en 

aspectos vinculados ao territorio, ao aperturismo democrático, á presión social ou, por qué non, 

á lóxica da razón que arríba co paso do tempo. As políticas culturais locais adoitan facer fincapé 

non tanto nas bondades do desenvolvemento individual, senón na convencional evidencia de 

que nas sociedades modemas, fortemente urbanizadas e terciarizadas, as apostas culturais, 

devíron nunha seria opción económica e nunha liña estratéxica de progreso (Throsby, 2001 b). É 

a visión máis utilitarista da cultura, posiblemente a que máis impera hoxe en día. Neste sentido, 

hai camiño xa feito, mais pensamos que resta outro tanto por andar, en certa medida, para 

contrarrestar -cando menos dende a perspectiva dun pedagogo/educador social-, tal sesgo 

excesivamente economicista da cultura. Entendemos que, nas palabras de Rodríguez Abella e 

Seixas (1999: 265), "a cultura necesita da economía para desenvolverse e a economía precisa 

da cultura como recurso", mais somos partidarios dun modelo de síntese que integre o valor 

persoal, social, comunitario e económico da cultura, é dicir, unha visiór^ máis rica e integral, na 

liña do formulado pola UNESCO a partir dos anos 90 (Plan Vasco de la Cu/tura, 2005). 

Sexa como for, en multitude de documentos oficiais, programas ou plans de acción 

de natureza estratéxica, a cultura recóllese asociada en demasía, á revitalización local 

(Bianchini e Parkínson, 1993); ao incentivo do desenvolvemento económico (Raj Isar, 2000; 

Throsby, 2001 b); ao equilibrio do deseño e a planificación urbana e territorial (Borja, 2000); 

fornecendo a identidade desa comunidade así como proxectando a súa imaxe exterior 

(Bouzada, 2001 a; Borja, 2003); como garante da súa convivencia e cohesión social nesta 

(Landry, 2003); ou en apoio ás industrias culturais (Plan Vasco de la Cultura, 2005). A 

cultura, así mesmo, tamén se sitúa como posibilitadora de procesos participativos e 

comunitariamente lúdicos (Rogers, 2000), asumindo un rol ata o momento preponderante e 

máis obvio como ámbito do quefacer municipal (Candedo e outros. 2002). Conxuntamente, 

vemos que é unha concepción ampla da cu Ŭ tura que abrangue o sentido das formas de vida, 

os valores, a creación e a produción cultural, a participación cidadá, a cultura como factor de 

inclusión e xustiza social, mais sobre todo, como recurso económico de aproveitamento do 

patrimonio cultural local e como xerador de atractivo cara ao exterior. Todos estes son 

referentes para articular políticas que, a súa vez, se materializan en iniciativas que transitan 

dende o máis cotián ao extraordinario: das reflexións que xorden en tertulias de café aos 

estados de opinión que crean os xornaís locaís ou a universidade; do apoio aos artistas de 

rúa a macrofestivais de ópera ou grandes parques temáticos; de rehabilitacións do 

patrimonio a instalacións urbanas coa creación máis actual; de experiencias de integración 

de desprazados e desfavorecidos socialmente a iniciativas de traballo en rede, mesmo a 

nivel mundial. 
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Seguindo, en parte, a López de Aguileta (2000: 57), enumeramos deseguido algúns 

dos motivos que poden explicar este proceder de conceder maior centralidade á cultura por 

parte dos gobernos e doutros axentes das cidades: 

a) A percepción do municipio, por parte da cidadanía, como a 

administración pública máis centrada nas súas necesidades 

habituais. 

b) A cidade como referente inmediato, o marco operativo máis 

axeitado dende o que intentar satisfacer demandas e carencias 

na veciñanza. 

c) A capacidade da cidade como xeradora de identidade, como 

comunidade básica para recoñecer a cultura propia e comezar a 

valorala. 

d) A capacidade da cidade da condición previa para o libre exercicio 

da cultura, a través do encontro no espazo público e nos 

equipamentos socioculturais de proximidade, os terreos e os 

lugares, quizais, onde se dan as maiores posibilidades de 

interrelación persoal e grupal. 

e) A cidade como escola de cidadanía, o contexto onde se poden 

satisfacer os dereitos culturais (Carta dos Servizos Culturais 

Municipais de Barcelona, 1998) e os dereitos daquela (Borja, 

2001 b: 167); tamén o espazo privilexiado para a participación, 

o asociacionismo e o voluntariado cultural. 

f) A cidade á procura dunha xestión urbana máis integral, que 

promove novos espazos de emprego, un maior atractivo 

exterior, que potencia as interrelacións con outros aspectos 

que fan cidade e que deveñen en melloras na calidade de vida 

dos residentes, os gobernos locais foron quen de profundizar e 

descubrir na cultura un sector que ofrece cada vez, máis valor 

engadido á economía endóxena. En definitiva, intenta facer da 

cultura un elemento básico indísociable do desenvolvemento 

urbano. 
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9)	 As cidades-municipio como as áreas preferentes para o 

desenvolvemento comunitario baseado en finalidades culturais. A 

identidade da cidade coa cultura foi refrendada por diversas 

declaracións internacionaist5 -como veremos máis polo miúdo no 

seguinte capítulo-. As dinámicas globais tenden cada vez máis a 

se apoiar nas cidades, onde se concentra boa parte da actividade 

económica e cultural. 

h) As cidades e as súas políticas culturais suavizaron o tránsito das 

sociedades industriais á terciarización que acaece en moitas 

urbes. Estas significáronse como vía de confianza e alternativa 

cara as propias capacidades da cidade, e baseánronse no 

patrímonio cultural, na creatividade e na participación da súa 

cidadanía, na identidade de seu que a singulariza respecto das 

demais comunidades. Neses procesos de cambio social que se 

están a producir a consecuencia dos avances tecnolóxicos e a 

globalización, a cultura e as súas potíticas, parecen claves para o 

desenvolvemento sostible. 

Nos apartados que seguen, pretendemos referenciar algúns de tales postulados 

convertidos en predicados ligados á cultura, e que xa resulta frecuente achar tanto na 

líteratura especializada como na bagaxe experiencial dun número significativo de cidades. 

Preferimos optar por explicitar aqueles que están a marcar tendencias nas políticas culturais 

urbanas máís anovadoras, posto que seguramente indicarán pautas futuras que seguirán a 

xeneralidade das cidades. Estas, en materia cultural, están chamadas a asumir cada vez 

maiores responsabilidades políticas. Se nos séculos XIX e boa parte do XX, a cultura foi un 

instrumento estatal para cohesionar o territorio, coa industrialización e a comercialización, 

coa aparición das máis novas tecnoloxías, a acción cultural pública tende a se volver máis 

difusa, menos dirixista e as políticas que a implementan orientaranse a ser máis promotoras 

que programadoras, menos protagonistas, co que teremos unha vida cultural das urbes 

moito máis coparticipada con outros axentes, sobre todo coa sociedade civil. Ou iso 

esperamos. 

^^> Tales como a Declaracion de Bremen (1983), a Declaración d2 Florencia (19871, a Declaracinn de Praga í19931, a Carta Ur^ana Europea 
(19921 ou máis recentemente a Carta de Sarwzos Culturais blunicipais de. Barcelona ;19981 ou a Axenda 21 da Culiun (2o0d1. 
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4.2.1 Cidade e fomento da creatividade e da participación cultural 

Entendemos que o cerne da cultura se sitúa nas cidades. E a materia prima daquela 

é a creatividade, a capacidade de innovar e de destruír, de transformar e de crear outra 

realidade (Bauman, 2002), unha creatividade entendida en sentido amplo, non só a que 

xorde das artes clásicas -danza, teatro, músíca, literatura...-, senón tamén a que se xunta no 

pouso do patrimonio local, pasado e actual, e que abrangue a ciencia, a moda, a tecnoloxía, 

a gastronomía etc. As políticas culturais urbanas parecen ir asumindo estos valores e 

fomentan a creatividade nas respectivas cidadanías, posibilitándoa de diferentes maneiras 

(Landry, 2003), mais na maior parte dos casos, búscase fundamental e case unicamente a 

participación na experiencia artística da cidadanía a través da xestión de espectáculos e 

montaxes expositivas. 

Cando isto acontece, e os poderes públicos, na súa acción cultural, se ocupan 

exclusivamente da programación en detrimento da creación, é un síntoma, entre outros, de 

certa febleza e dependencía cultural. Segundo Ramoneda (2000), quizais a razón de que a 

maior parte das políticas culturais públicas leven un sesgo tal, é debido a que a distribución 

é organizable e o fomento da creación e da participación, resulta moito máis imprevisible e 

laborioso. Capacidade creativa e participativa así como a forza da demanda cultural por 

parte da cidadanía cultural (Bouzada, 2004), acostuman a ir da man porque son expresidn 

de vizosidade e de saúde cívica, de democracia participativa. 

Non nos estamos a referir unicamente a unha creatividade con nomes propios 

vinculados ás artes máis obvias -que tamén-, senón, da especialmente, a unha creatividade 

cidadanamente difusa, espallada por unha nómina amplísima de persoas e colectivos da 

cidade que fan, propoñen e interactúan na procura de solucións ás súas inquedanzas, 

desexos e incertidumes. En moitos casos, tamén están os outsiders da cultura ou persoas 

alleas ao sistema, á oficíalidade, e que atopan refuxio na heteroxeneidade das formas de 

vida das cidades. A creatividade e a innovación xorden ao acubillo da densidade 

poboacional, da diversidade das cidades con maior facilidade (Hall, 1998b), para ofrecer a 

miúdo solucións novidosas co propósito de afrontar numerosas dificultades e carencias das 

urbes en particular e da sociedade en xeral1ó. 

"'> 0 lnslituto de la Juventuá (Madritl), dependente do Ministeno de ^rabaio y Asuntos Sociales do Estado Espariol, abordou este tema a 
través dunha exposicion titulada "Urbania (novembro, 2003). enfocando dende diversas posicíons a heteroxeneidade da cidade, da 
calitlade do urbano como trama da vida da maioría das persoas no mundo aciual A cidatle considerada como organismo mutante, 
resultou ser o marco vital e protesional dunha gran parte dos artistas actuais, asi como un tema recorrente nas súas creacions, 
( www.rnras. ea'injuve). 
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Por que facemos fincapé neste aspecto da acción cultural local? Partimos de que o 

carácter evolutivo da personalidade ao longo da vida comporta o desenvolvemento das 

capacidades expresivas, o espírito crítico e o despreguamento de vínculos coa sociedade e 

co territorio. O dereito de cada persoa a modelar a configuración cultural da comunidade 

onde vive -un dereíto cultural recollido na Carta de Dereitos e Deberes Culturais proposta en 

Interacció (2002) e pendente de aprobar polo Concello de Barcelona"'-, baséase nesa 

participación a través da expresívidade. A cultura da cidade debe, xa que logo, alentar a 

participación -como medio e como fin-, tal e como recomendaba a Conferencia de Bremen 

(1983) e premiar a orixinalidade, a experimentación plástica e científica, a artesá e as 

novas tecnoloxías, a arquitectónica e estética, mesmo dar azos á excentricidade dos máis 

novos e ao enxeño persoal ou colectivo da cidadanía en xeral (OCCE, 1998) e dos 

creadores en particular, pois estes están dotados dunha especial capacidade de sentir e 

expresar a condición humana (Borofsky, 1999). Tal estretexia substantiva, mesmo de 

natureza sostible, pasa por desenvolver propostas capaces de posicionar os factores 

produtivo-creativos locais, as industriais culturais, en posición competitiva (Bouzada, 

2001 a). Falamos da creatividade e a da participación na vida cultural como un elemento 

constitutivo do desenvolvemento sostible dunha comunidade, case unha condición sine qua 

non, para influír en distintos graos nas esferas do emprego, da educación -nas súas 

múltiples rnodalidades-, das artes, do desenvolvemento urbano, así como de arrequecer os 

horizontes identitarios dunha comunidade etc., articulando estratexias en diferentes 

ambientes. E, asi mesmo, hai que apostar pola sensibilidade e pola coraxe na innovación 

polítíca por reinventar a cidade permanentemente, na procura do progreso social, sobre 

todo, dende a planificada acción cultural (Landry, 2003). Esta deberíase basear na 

devandita capacidade creativa; na participación cidadá -entendida esta como a posibilidade 

de que a cidadanía teña de se ver implícada na transformación do seu contorno e na 

satísfacción dos seus desexos socioculturais-; nas prácticas solidarias e na igualdade de 

oportunidades no acceso e no protagonismo cultural (Landry, 2003), tamén dos inmigrantes, 

"que son quen de arrequecer os puntos de vista, de facelos máis universai Ŭ' (Vilagrasa, 

2003: 335). Documentos tales como a Carta del Nuevo Municipio (2002: 34) cando fala da 

posta en marcha de "novos institutos de decisión" ou a Declaración de Barcelona (2004)1e 

indicando que as cidades non poderán mellorar se a cidadanía non ten mecanismos 

directos de íntervención nas decisións que Iles afectan, son claros exemplos da 

preocupación política de ir de acorde cos tempos respecto da presenza dunha cidadan^á 

^^' Existe unha Resolución precedente xa aprobada que é a Carta de tas Darechos Vecma?es de ti9ontevidev (2003). marco de xeslión no 
que potenciar os dereitos tla cidadania desa urbe híspanoamericana, entre eles, os cufturais. Este documento enmárcase na liiia do 
recoitecemento dos dereitos culturais e seciais que xorden da Conferencia de Estoceimo (t998) 

'^^ Documento finai resultante tlo N Foro de .Autor+dades Lc?cafes por ta Inr,lus^on Social que se celebreu en Barcelona o 7 e 8 de maio de 2004. 
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compartida (Gómez-Granell e Vila, 2001) nos foros e nos espazos de decisíón local, ámbito 

administrativo e subsidario onde a participación foi máis abordada (Pindado, 2000). De feito, 

da vixencia deste centro de ínterese na acción municipal dá conta a recentemente aprobada 

Lei de modernización del gobierno local no Consello de Ministros do 6 de xuño de 2003, que 

articula numerosas iniciativas populares nos municipios e nas cidades. 

Dicía o outrora alcalde de Vitoria-Gasteiz, José Angel Cuerda (2001:81), que "a 

cidade ten que ser un foro de igualdade onde as diferenzas e as diversidades sexan 

asumidas non como elementos negativos, senón positivos e arrequecedores". Todo isto 

producirá un activo multicultural (Gómez-Granell e Vila, 2001), un valor cultural e 

económico, é dicir, un capital cu/tural (Bourdieu, 1997; Throsby, 2001), unha plusvalía social 

(Rogers, 2000; Hamburger, 2003) que, nos tempos en que parece que toda a produción 

humana está inspirada polo espírito do efémero (Lipovetsky, 1990), resulta sen dúbida, 

entre outros beneficios máis tanxibles, socialmente beneficiosa para unha comunidade. 

A convívencia multiétnica de culturas, produto sobre todo da globalización informativa 

e da íncesante afluencia de inmigrantes79, supón desafíos diversos, difíciles, talvez 

irresolubles, como a reivindícación da lexitimidade de certas prácticas culturais de colectivos 

fronte ao marco xurídico da sociedade de destino ou a ambivalencia de valores e o hibridismo, 

avisa Fortuna (2001). As relacións socioculturais cidadás mudaron profundamente, xa que o 

entramado urbano vai expandíndose e debilita tradicionais núcleos de encontro e, por outro, 

tamén mudaron as relacións sociais (Gómez-Granell e Vila, 2001). Xa que logo, procurar 

posicionamentos realistas, tolerantes e intencionalmente en rede -local e intermunicipal-; 

aprender a identíficar os usos da pluralidade e a diversidade cultural; equilibrar na acción 

cultural as tendencias cosmopolitas e as comunitaristas, parece o máis aconsellable120. 

Cómpre saber que aceptar a interculturalidade, perseguir a participación creativa de todos e 

todas, non ten estruturas fixas e duradeiras e demanda un sistema de información, así como 

un observatorio e o establecemento duns indicadores que reflictan periodicamente a situación 

daqueles aspectos que un goberno local e a súa cidadanía estime chaves para o 

desenvolvemento da comunidade nestes ámbitos e aspectos (Hernández Aja, 2003). 

"^ Segundo un estudo da Consellería de Emigración da Xunta de Galicia (2004), `no ano 2004 hai en Galicia 37.000 inmigrantes legais, 
mais no 2006 a cifra acadará os 90.000" (La Opinion, t4 de maiol. 

^^^ Actualmente, hai interesantes experiencias do fomento da creativ+dade, tanto a nível cidadan, como de apoio aos creadores, dende tal 
óptica de rede; dignas de coñecer e valorar, tales como "Rodalies: un intinerarí transversal" -con respecto ás artes visuais- ou "Sum 
VerniŬ' referidas á produción teatral, ambas en Cataluña. Ao respecto da participacion, o desenvolvemento de proxectos mixtos público
prívado, as comisións de ostudo, os plans sectoriais etc , son aigunhas dis posibilidades. 
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A cidade, un paradigma para a convivencia, produce e intercambia, nun contexto 

cada vez máis multicultural, bens e servizos; promove encontros e experíencias; facilita 

espazos e propón desculpas para a autorrealización. Arrequece as referencias da 

cidadanía, cando estas acubillan beleza e interese social e conteñen a dose equilibrada de 

tradíción e modernídade. A cídade, pouso de creatividade, obrigada por selo, a procurar a 

innovación. E esta depende hoxe en día dos coñecementos e das competencias comúns e 

individuaís das persoas, na capacidade de producir novos contidos en base aos xa 

existentes. Unha cidade que só é receptora do que se crea noutras, mingua a súa 

capacidade de sorprender e parte da de atraer. 

Tal é así, que hai tempo que a acción cultural dende o municipio parece manca se 

non aborda, con máis ou menos pulo, o labor de estimulación creatíva, pois case se asume 

como un convencionalismo na xestión cultural, ao articular o quefacer a partir de sectores 

artísticos, o concederlle especial importancía a aquel. Proliferan por doquier exposicións, 

catálogos, mostras, certames, concursos, premios, intervencións artísticas e ágapes 

inaugurais. Outra cousa ben distinta son as lóxicas da acción. 

Algúns responsables políticos e técnicos, cada quen dende a súa posición, 

coinciden en que as iniciativas de acceso e de goce das artes visuais, por citar quizais as 

máis valoradas socialmente, son demandadas masivamente pola poboación se non existen, 

e úsanse feblemente se se ofertan. Confundidos ante o paradoxo do fenómeno, ensaian con 

desigual teima e fortuna, programas e activídades encamiñadas a achegar os produtos 

doslas creadores/as á poboación -as propostas culturais son un reforzamento da 

capacidade creativa da cidadanía-, así como, na liña do lecer activo, fomentar a innata 

capacidade creativa das persoas, a denominada creatividade difusa. Mágoa que ambos os 

obxectivos son perseguidos acotío con exposicións e obradoiros case como únicas 

estratexias de acción (Pose, 2003a: 34), esquecendo outro tipo de procedementos ou 

actitudes (Guntín, 1998; Calaf, 2003; Fontal, 2003). 

A capacidade de crear, de inventar ou de interpretar, de producir novas ideas 

dotadas de valor social, científico ou artístico, pertencen á libre decisíón de cada persoa, ou 

ao exercicio de capacidades que non se estendan homoxeneamente entre a poboación 

(Marcé, 1996). Porén, tamén están afectadas polo principio de igualdade de oportunidades 

e ao acubillo deste criterio deben tratarse dentro das políticas culturais. Poida que polo seu 

valor simbólico, e malia das dificultades que implica, xustapoñer iniciativas de difusión e 

socioculturais non resulta doado de desenvolver sempre con éxito, cando menos en termos 
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de rendibilidade cultural e social. A miúdo, as institucións culturais optan pola reiteración de 

rituais en lugar de porse á tarefa de inquietar a cidadanía. É demasiado habitual atoparse 

cunha ampla listaxe de dubidosa calidade de actividades lúdicas dunha institución para 

compracer as vaidades dos seus responsables, caendo, máis da conta, en certo populismo 

cultural. 

Consideramos que as arelas activadas, as necesidades e demandas do contorno 

insatisfeitas, a presenza das diversas artes con interrogantes que inquiren respostas, o 

suxestivo do recoñecemento público polos seus iguais ou a ansia por vivenciar a estética 

por un mesmo, falan da vizosidade de razóns para apostar pola procura da creatividade na 

vida cotiá. Entendemos necesario superar o modelo excesivamente paternalista de 

numerosas polítícas culturais locais, onde a cidadania simplemente accede ou non, mais 

apenas produce cultura. O pulo á creación constitúe un dos principais desafíos das políticas 

culturais actuais (Zallo, 2003), posto que calquera comunidade é quen de producir cultura e 

debe alternar os papeis de emisor e receptor cultural, para optimizar así o patrimonio 

cultural endóxeno. Os axentes culturais, incluíndo os artistas, son provedores de contidos 

culturais, segundo Pascual (2004). 

Por outra banda, como persoas e membros dun colectivo e dunha comunidade, 

conformamos a cidadanía: un status que recoñece os mesmos dereitos e deberes a todas 

as persoas que viven e conviven nun mesmo territorio caracterizado por unha forte 

continuidade física e relacional e unha gran diversidade de actividades e funcións, -para 

Caz, Gigosos e Saravia (2004), o empadroamento non deixa de ser unha decisión formal, 

mais nin sequera vital-. Cultura significa civilización (Martí, 2003b) e dende esta 

fundamentanse a necesidade de interrelacionarnos co outro; formas diferentes de vivir 

acóntrananse nun mesmo espazo e contexto cultural. 

A sociedade contemporánea é complexa e multicultural en sí mesma, por isto, as 

virtudes derivadas dunha empatía social forte que prime a tolerancia fronte a indiferenza; a 

solidariedade fronte a exclusión; a implicación fronte a estigmatización; a asunción conxunta 

de solucións ante o indivídualismo alentado dende o consumo e certas políticas, en 

definítiva, ese facer pedagoxía cívica, acha perfecto acomodo no binomio fantástico -que 

diría Rodari (1985)- creatividade e cidadanía. Dúas significatividades que, xuntas e 

transversalmente, cando se liberan dos adivais verbais que Iles penduramos con demasiada 

ledicia e escaso rigor, redobran o seu poder. 
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Dende a Pedagoxía-Educación Social e os/as profesionaís formados ao abeiro dela, 

sabemos das posibilidades que xorden da mestura de ambos dos dous conceptos. Unha 

cidadanía que non crea e innova como actitude permanente, que prefire o valor da 

seguranza sobrevalorando o presente, que se aferra á estabilidade, ao conservadurismo e á 

prudencia como norma, é unha sociedade pusilanimemente senil. Rexéitase o conflito e a 

diversidade, xerme de progreso, vese abocada á esclerose, á repetición estéril. ao ermo da 

súa capacidade por artícular propostas anovadoras ante as carencias da súa realidade máis 

próxima. Sendo conscientes de que o barbeito ou os tempos de colleitas malas tamén son 

inherentes a estes procesos, con actítudes proclives ao fomento da creatividade cidadá, 

estaremos investindo para nos adaptar aos cambíos, xeralos e mesmo sermos vangarda na 

reciclaxe social e cultural. De aí que toda política cultural debe pór as bases para que 

xurdan situacións que estimulen a creatividade e a innovación, fomentar a experimentación 

artística multidisciplinar, tamén de produción e exhibición de produtos culturais que xurdan 

dos creadores establecidos (Axenda 21 da Cultura, 2004), así como tendo a vocación de 

potenciar e establecer plataformas válidas de participación1zt. 

Mais é preciso complementar as propostas de ton sociocultural dirixidas á 

poboación en xeral, a medio camiño entre a recreación, a formación e a difusión 

cultural, con fórmulas que intenten atender as necesidades específicas do/a creador/a 

artístico e dos sectores implicados (OCCE, 1998). Paralelamente, obvia dicir que a 

xestión da cultura dende a Administración ^ocal empeza na escola, no lecer dos cativos 

e nas iniciativas de apoio á docencia, empalma coa creatividade da mocidade 

facilitándolle espazos de creación e expresión, e pasa por fomentar a profundización 

nos adultos e a implicación das persoas maiores. Isto supón asumir e exercitar unha 

forte interdependencia entre a política cultural e a política educativa municipal, como 

argumentamos noutro apartado deste informe e como tamén se recolle na 

recomendación 38 da Axenda 21 da Cultura (2004). 

Existe unha dimensíón educativa das políticas culturais, moi vinculada ao que se 

veu denominando dun xeíto reducionista, Educación Non Formal, dirixida a fomentar, a 

través da participación, da crítica, da proposta colectiva ou individual, a participación 

cultural da poboación. Tal dimensión nace na necesidade de estimular fundamentalmente, 

un comportamento produtor e activo -cultura da participación-, sobre o de consumidor e 

pasivo -participación cultural-, de procurar unha competencia cultural na poboación que 

'" Ventesa j2000: 18), alirma ao respecto: °A estratexia máis idénea de iniervencítin para fornentar unha cuhura da participación e o 
desenvolvemento dunha comunidade non e outra ca Animar,ión Saciocultural Só a traves dela, pódese motivar e mobilizar a unha 
poboacion determinada'. 
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supere paternalismos e domesticacións sociais por parte de institucións, autoridades e 

mesmo técnicos/as, e axustar a acción política ás expectativas e das sensibilidades da 

cidadanía. Este desafío precisa de metodoloxías e das estratexias axeitadas, máis 

achegadas á sociocultura que á xestión cultural. Velaí o sentido das presentes propostas, 

referidas á estimulación creativa nos ámbitos máis comúns que abordan as 

muncipalídades. Preferimos deternos nestes, posto que, non por obvios, deixan de estar a 

se desenvolver correcta ou xeralmente. 

4,2.1.1 Artes visuais 

Afortunadamente, a proliferación de experiencias interesantes de promoción creativa 

de base, de carácter intenceracional e sen limitacións de aptitudes artísticas previas, 

deseñadas para o achegamento á arte, estimular a creatividade e o aproveitamento 

compartido dun fecer activo, vai en aumento (Pose, 2003). Formuladas como unha oferta de 

tempo libre, garanten unha cualificación afeccionada, -non se pretende conseguir artistas 

profesionais a priori, pois para iso existen outras instancias específicas-, cuns obxectivos 

relacionais e baixo a tutela pedagóxico-artistica de especialistas en Belas Artes. Estes 

profesionais da Didáctica da Plástica, conducen a actívidade, estruturan a dinámica do grupo, 

median nas relacións persoais e acompañan, no posible, o proceso de estimulación individual. 

O acceso a este tipo de inicíativas, situadas xeralmente nun equipamento 

sociocultural de proximidade, deben manter unha política social de prezos e unha flexibilidade 

horaria, e deben ter unha sensibilidade especial cos colectivos máis activos ao respecto, a 

mocidade fundamentalmente, case sempre indicadores de futuro no seu actuar. Tales 

propostas deben procurar, para a súa saúde sociocultural, un equilibrio harmónico entre o 

artístico e o relacional, posto que a carencia deste pode ocasionar probfemas tales como: 

a) unha visión escolarizada dos obradoiros: rixidez metodolóxica, 

selección dos partícipantes en función de aptitudes, 

competitividade; 

b) unha cronificación dos contídos e usuarios: pola propia inercia 

de funcionamento das organizacións socioculturais, certo 

corporativismo da monitorización e a tentación de alentar un 

público cautivo, favorecen este perigo; 
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c) ou, por último, a sobrevaloración do produto: unha cuestión é 

que se persiga a calidade e outra, en aras dunha cínica 

manífestación de democracia cultural, que se sobredimensionen 

as obras que xurdan dos obradoiros. 

Xa diciamos anteriormente que cómpre complementarmos estas iniciativas de 

índole sociocultural con outras que busquen atender as necesidades específicas dos 

creadores como sector e, cada vez máis, como parte integrante do patrimonio cultural 

endóxeno. Mais a que creadores/as? Hai que dar soporte a un artista polo único feito de que 

naceu, reside ou traballa no noso municipio? Deixando unha marxe para o debate, o dilema 

poida que se dilúa se somos conscientes que, dende os municipios, se opera con fondos 

públicos e o criterio principal quizais sexa a calidade da obra, primando o apoio aos artistas 

mozos emerxentes ou en vías de profesionalización. Polo xeral, os creadores noveis 

precisan que Iles ofrezan espazos de traballo e Iles posibiliten a conexión cos procesos de 

difusión e distribución. Sería desexable que as nosas cidades destinase, cando menos, un 

centro ou unha plataforma para a creación, seguindo experiencias semellantes xa habítuais 

noutras latitudes -"Fábrica del Vapore" en Milán, "Delfina Studios" en Londres, "Klondike" no 

Yukón (Canadá), "La Nau" en Sabadell ou "Hangar" en Barcelona-. Son equipamentos e 

proxectos onde se combinan basicamente tres tipos de servizos e funcións: cesión de 

espazos e de equipamentos para a creación a artistas, programacíón de exposicións e unha 

sección pedagóxica para a súa formación e reciclaxe. 

No referente ao primeiro dos aspectos cítados, as modalídades de uso e goce son 

diversas e as contraprestacións por parte municipal van dende a cesión de obra, impartición 

de obradoiros para iniciados, xornadas de portas abertas para escolares etc. Existen outras 

medidas de apoio tales como: as bolsas de formación, a adquisición de obra para un Fondo 

Municipal de Arte, a convocatoria de concursos municípais ou a elaboracíón dun censo de 

concursos e certames de implantación rexional, nacional ou internacional. Paralelamente, 

están os arquiusados concursos do cartel anunciador, onde a promoción da arte é un 

medio, non un fin. Non obstante, ao se vincular a actos de gran alcance popular e mediático, 

aquela acada unha repercusión que quizais, de maneira autónoma, non conseguiría. 

Procede dispor de espazos expositivos axeitados -é dicir, con seguranza, 

iluminación, temperatura, accesos e servizos dignos-, o que suporía deseñar unha 

programación de calidade -que alternase propostas de recoñecido prestixio con outras que 

asuman riscos controlados-; variada -non só nas formas senón tamén nos estilos-; 
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equilibrada -entre produción propia e circuitaxe de exposicións, cando menos-; e coherente 

cun calendario anual, de impronta propia e que se corresponda coa política de apoio aos 

creadores locais. Reforzar estas medidas con outras iniciativas de carácter pedagóxico 

cursos, seminarios, debates, charlas etc.-, axudarán no labor. 

Por último, a cidade precisa de formas e signos que a identifiquen, especialmente 

fronte ao caos e á proliferación de sinais e imaxes uniformizadoras da cultura visual do 

actual mundo urbano (Sobrino, 2000:15). A socialización da arte debe correr parella á rúa, 

posto que contribúe ao descubrimento do lugar, e remata por darlle outra visión ao espazo 

público como ámbito de relación socíal. Así, os certames de artes visuais ao aire libre; as 

intervencións en lugares estratéxicos para o imaxinario colectivo e dende propostas dos 

artistas locais; a recuperación de espazos degradados urbanisticamente para goce de 

graffiteiros e viandantes; as visitas guiadas a museos, galerías e mostras de arte e, en 

xeral, a sensibilidade municipal na estétíca e na sinaléctica urbana, colaborarán no 

achegamento da creatividade á poboación. Faise pedagoxía cultural coa mentada 

recuperación do espazo público, posto que as maneíras de proceder e as formas 

resultantes sempre transmiten valores. 

4.2,1.2 Artes escénicas e musícais 

A educación musical da poboación quizais sexa o ámbito dunha acción cultural 

municipal máis complexa polas iniciativas que require e o escasamente vistosa que resulta 

a curto prazo. Se na música, no canto e na danza tradicional semella que o labor está sendo 

meritorío en Galicia -case sempre en colaboracíón coas entidades asociativas-, respecto da 

música moderna e culta, resta camiño por percorrer. Escasas son aínda as experiencias e 

as boas prácticas subliñables. Percíbese nos responsables municipais, referíndonos ao pop

rock e outras músicas de goce propio da mocidade, moitas reticencias polo seu espírito 

contestatario e dúbidas sobre aquel é cultura ou simple ruído, unha miopía ou unha torpeza 

ínstitucional, falta de cultura cívica e, sobre todo, musical por parte dos responsables 

políticos e mesmo dos técnicos. 

A mocidade é allea e indiferente a numerosas propostas de natureza pública, ás 

veces, con razón. Sobre todo nas pequenas cidades, as posibilidades de trasgredir o 

rutínario vivir, de ter alternativas reais de esparexemento e oportunidades para a creación 

individual ou colectiva, son case nulas e afogan aqueles máis inquedos. Isto, xunto con 
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outros factores socioeconómicos negativos -desemprego xuvenil, dificultade de acceso á 

vívenda propia etc.-, provoca evidentes imposibilidades de autorrealización, unha baíxa 

autoestima e unha desligazón identataria co contorno, un caldo apropiado para a unha 

anomia xeracional. 

E é que, no referente á música, faltan locais de ensaio; axudas para gravacíón; 

equipamentos básicos para interpretar; ínclusión non anedotica nos programas festivos 

locais; carécese de ordenanzas municipais que regulamenten e non impidan senón que 

estimulen o labor de músicos e artistas ambulantes ou que a programación de concertos na 

rúa ou nos locais axeitados teñan unha periodicidade cotiá, unha presenza normalizada na 

cidade. 

E en canto ao teatro, resístímonos a pensar que a estas alturas da andadura dos 

concellos democráticos, aínda hai quen dubide das múltiples posibilidades dun labor de 

animación teatral de base. Como plataforma interxeracional de encontro, expresión, lúdica e 

socialmente terapéutica, as diversas modalídades de ímplementación de estratexias teatrais 

na poboción, sen dúbida, reverten cultura e creatividade na comunidade, entre outras 

plusvalías sociais (Pose, 2000b). Preferimos centrarnos, xa que logo, naquílo que pode 

mellorar unha acción neste sentido, polo que sinalaremos dous aspectos vitais sobre os que 

edificar tal intervención. 

En primeiro lugar, hai que crear as infraestruturas imprescindibles para a actividade 

escénica dotadas con equipamentos para a produción. Estes contedores culturais han de 

posuír unha programación estable cun criterio de calidade e non só de rendibilidade 

económica, poís a acción pública teatral debe ter en conta que tratamos de democratizar o 

acceso da cídadanía ás artes escénicas. Por iso, tampouco hai que caer na ditadura do 

gusto ou naquela actitude dos programadores limitada a ofrecer o que por costume -ou por 

mímetismo respecto da industria do entretemento-, se sabe que funcionará en termos de 

recadación. Falamos de teatro público con vocación de servizo, que asuma unha dose de 

rísco, que promocione o teatro de base, a diversidade de xéneros, cunha política social de 

prezos -que non gratuíta-. A coordenacíón cos municipíos limítrofes na programación e 

intercambío de propostas escénicas; a coprodución con grupos locais de artes de rúa, de 

pequeno formato, musicais, circenses, performances, recreacións histórícas etc.; a 

permanente atención ao público infantil, normalizando a presenza teatral nas súas vidas..., 

colaborarán na importante tarefa da creación e da fidelización de públicos, non só numérica, 

senón tamén cualitativa (Benito, 2000; Pose, 2000b). 
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En segundo lugar, débese afondar no camiño de posibilitar a experiencia de 

compañías residentes (Vieites, 2001b), tan común noutros países e que conviría, canto 

menos, estudar. Con esta política teatral, rendibilízanse tempos e espazos, apóianse 

directamente aos/ás creadores/as locais e dáse un sentido de normalidade ao feito teatral nas 

vivencias da poboación. Volvemos a falar da dose de risco necesaria na acción cultural, na 

experimentación, tan presente na industria privada e aínda feble na acción cultural pública. 

Recapitulando, e no caso concreto de Galicia, onde a normalización cultural amosa 

eivas evidentes (Vieites, 2001a), a aposta en chave de futuro pola innovación a través da 

creatividade da súa cidadanía, entendémola moi necesaria. Para que esta sexa capaz de se 

desenvovler por si mesma; para que permita pasar das persoas como unhas depredadoras 

do medio, a comprendelas como creadoras dese medio; pola súa incidencia nos procesos 

socioeconómicos, de desigualdade urbana e cultural e pola súa indubidable contribución á 

civilidade e á convivencia, requírese das admínistracións locais: consciencia, sensibilidade, 

cualificación, recursos, labor e prazos racionais. 

4.2.2 Cultura e cídade de contidos 

A nova economía imperante, apoiada nas tecnoloxías e no consumo ou na demanda 

individualizada, depende en gran medida das redes de información e das densidades 

comunicativas entre os diversos axentes, da cualificación dos recursos humanos e da calidade 

da oferta (Borja, 2003). As cidades, partes integrantes dese sistema económico, vense 

obrigadas a unha transformación permanente, a unha iniciativa constante para seren 

competitivas no mercado global. A cualificación da elite polítíca e empresarial imponse como 

imprescindible nese obxectivo, mais tamén a dos axentes sociais e culturais desa comunidade. 

Responsables políticos e líderes económicos deberían, na procura de achar depósitos de 

emprego e de novos atractivos para as súas cidades, de reflexionar sobre a potencialidade 

nese sentido que acubillan as industrias culturais. Para isto, cómpre explorar coidadosamente 

cales son as características que atraen e manteñen os axentes culturais nun lugar (Pratt, 1998). 

Aparentemente, para as cidades, as TICs representan a principal e unha inestimable 

axuda para un futuro económico viable e ansiado, polo xeral, que se concreta nalgunhas das 

súas máximas aspiracións: trens de alta velocidade, redes de fibra óptica, portos exteriores, 

mellora e amptiación dos aeroportos. Son desafíos infraestruturais para os gobemos locais por 

entendérenos necesarios e beneficiosos para as súas comunidades, mais para algunha autora 

(Muxí, 2003), son dotacións que favorecen fundamentalmente un intercambio de produtos de 
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consumo cada vez máis cuantiosos e superfluos e que, baíxo o refuxio dun mercado globalizado 

de produción deslocalizado, presionan sobre a sustentabilidade do modelo actual. O desexable 

é investir para ben de cada cidade no seu conxunto en tales tecnoloxías e polo ben da 

rexeneración social e cultural desa comunídade. Só? 

A nova era da sociedade da información apóiase nos devanditos adiantos 

tecnolóxicos para se comunicar e comerciar, fundamentalmente. Porén, algo está a 

mudar ao respecto. Cidades que comercíaban ata hai ben pouco con manufacturas, 

viron substituír esta actividade produtiva cara á produción de servizos. Non tanto no que 

poderíamos denominar hardware -parques tecnolóxicos, por exemplo-, senón, sobre 

todo, en xerar software cultural (^andry, 2001: 33)- é dicir, contidos-. Isto é, investir en 

creación e innovación, en creatividade apticada (Guntín, 1998), xerando, a súa vez, 

importantes espazos laboraís. 

No pasado, moitas cidades tiveron éxito na explotación dos recursos naturaís da 

zona onde se situaban: enerxía hidráulica, ríqueza mineral, petrolífera ou ser un simple 

nodo de comunicacíóns. Na era dixital, un número crecente de cidades están a 

descubrir que poden explotar con éxito os recursos humanos que alí se asenten a través 

do talento e poñendo os medios axeitados para que así sexa. A tarefa sería a de 

inventar, producir e distribuír creatividade traducida en contidos, co maior grao posible 

de coñecemento íncorporado, un coñecemento, non esquezamos, que está nas persoas, 

na cidadanía (Castells, 2000). E isto feito dende a singularidade, o que implica ser 

orixinais e investir en intanxibles, en procesos que resulten finalmente en contidos, máis 

que no xa establecido e producido por outros moitos. Ideas, produtos orixinais, maneiras 

distíntas de facer as cousas conforman ese software cultural. 

Que se entende por contidos? Os datos, os textos, os sons, as imaxes ou as 

combinacións de todo isto, representados en formato analóxíco ou dixítal sobre díversos 

tipos de soportes, tales como papel, microfilm ou dispositivos de almacenamento 

magnético ou óptico (Lorente, 1997: 160). Tamén, todo o vinculado coas actividades e 

produtos das artes plásticas ou visuais, da artesanía, da moda, da música, da danza, do 

teatro. do deseño gráfico, da literatura, da arquitectura, do interiorismo e das industrias 

creativas en xeral. A creación, a configuración e a distribución de produtos e servizos de 

contidos é tarefa da industria afín, mais debería ser un labor de apoio e estimulación 

que desenvolvesen os gobernos locais, segundo subliña a recomendación 53 da 

Axenda 21 da Cultura (2004). Entendido isto, ten as súas lóxícas que difícultan a súa 

implementación. 
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Por un lado, a dificultade da creatividade radica en transformala en innovación. 

Pódense dar ambos os procesos separadamente, pero o desexable é que se complementen 

e que coincidan, para transformar a vizosídade e a riqueza intelectual, artística en xeral, en 

riqueza social e desenvolvemento económico. Estámonos a referir, por un lado, á arte como 

ferramenta de innovación e progreso, que xoga un papel esencial na trasgresión de 

pensamentos e comportamentos que van ficando caducos na sociedade da información. 

Unha sociedade é quen como tal, e suxestiva como comunidade ou territorio, na medida en 

que saiba mesturar creatividade, sustentabilidade e espírito de risco, na procura de 

horizontes, non só na de delimitar as súas fronteiras. Rigaud (1996), sintetiza estes 

postulados falando, por unha banda, da multipolaridade das iniciativas culturais dende a 

acción pública -xeradora de sector cultural en termos económicos que implican tamén o 

sector privado- e, por outra, avisando das características dun futuro, xa dun presente, 

presididas pola sociedade da información. 

E por outra banda, tamén nos referímos á creatividade como motor de 

desenvolvemento local dende o punto de vista económico e do emprego. O sector industrial 

da cultura, require infraestruturas, recursos, dotación de equipamentos e apoios coma 

calquera outra industria. Landry (2001) sinala algúns elementos chave para posibilitar o 

desenvolvemento creatívo urbano como xerador de atractivo e de riqueza, sucintamente: 

apoios económicos e soporte técnico a pequena escala para creadores e pequenas 

empresas; afondar na relación e na vinculación entre cidade e uníversidade (Castells, 2000); 

investimentos en educación permanente; promoción do asociacionismo cultural profesional; 

creación de infraestruturas artísticas ou, por último, aplicación de estratexias de 

mercadotecnia e comunicacionais. Estes indicadores, segundo lembra Guntín (1998: 198), 

"nos últimos estudos sobre as condicións de vída das cidades estánse compatibilizando as 

galerias, centros ou museos da arte como un dos datos que determina o nivel de calidade 

de vida". Parece ser que estes factores posúen unha clara influencia na estabilidade e no 

crecemento demográfico, nos movementos migratorios e na proxección internacional das 

cidades. 

Deste xeito, irán xurdindo políticas incentivadoras por parte dalgúns dos gobernos 

locais dirixidas a crear as condicións que estimulen a creatividade e faciliten a produción de 

contidos, o que está a ser outro dos ámbitos onde a cultura encontra a súa reforzada razón 

de ser (Plan Estratéxico do Sector Cultural de Barcelona, 2001). Para Cubeles (s/d), as 

cidades han de saber investir ben en conceptos -novas ideas e capacidades de innovación-, 

competencias -en termos de capacidade de producir e consumir axeitadamente- e 
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conexións -vías de acceso e comunicación con outros centros de actividade a maior escala-. 

Non obstante, existe, para este mesmo autor, unha visión moi tradicional do contido 

creativo. Case sempre, os departamentos municipais de cultura obvían produtos do 

audiovisual tales como documentais, debuxos animados, producións multimedia, novas 

formas de creatividade artística que xorden polo cambio tecnolóxico. Por todo isto, conclúe 

Cubeles, as políticas culturais locais deben facer un esforzo de innovación e de adaptación 

aos novos tempos e ás novas necesidades, non só no seu deseño, senón tamén na 

delimitación do obxecto. 

Dito isto, algunhas iniciativas neste sentido son: a posta en marcha de axencias e 

programas de apoio ás industriaís culturais locais; a definición de plans estratéxicos 

sectoriais; o facilitar pontes entre industria e cultura; o facilitar a instalación de 

infraestruturas técnicas avanzadas, alentar a conexión con territorios exteriores, posta en 

marcha de políticas integrais etc; así mesmo, o destinar investímentos no establecemento 

de acordos, convenios e creación de redes que favorezan a existencia de sinerxias 

verticais nos sectores da creación, produción e dífusión cultural, así como horizontais, é 

dicir, entre as diversas artes. Un claro exemplo destas políticas é o que representan a 

posta en marcha en numerosos países e cidades no ámbito audiovisual -USA, Canadá, 

Irlanda, Londres, Barcelona, San Sebastián ou Santiago de Compostela-, das Film 

Commissions, "unha canle organizatíva para a industria audiovisual cunha clara función 

económica, con repercusións no sector servizos e no emprego indirecto evidentes" 

(Carrera, 2003: 14j. 

Ao mesmo tempo, cando falamos de producir contidos, entendemos necesario partir 

duns postulados básicos: facer prevalecer o talento e a creatividade; apoiar os minúsculos 

grupos de creadores como indícadores de futuro; establecer unha rede sufíciente de 

infraestruturas culturais públicas con capacidade de xerar produción cultural, ademais de 

difundír; e, tamén, ter unha visión ampla dos ámbitos en que se demandan contidos novos, 

non só no sector cultural strictu senso, senón tamén: na decoración e o interiorismo, no 

paisaxismo urbano ou na arquitectura, no deseño gráfico etc. Centros de investigación, 

universidades e os seus campus urbanos, a diversa tipoloxía de centros da arte, son 

recursos localizados na comunidade que os gobernos locais non deberían obviar e si tentar 

establecer algún tipo de colaboración con eles, nesta liña. Se isto for así, estaremos 

poñendo uns fornidos alicerces que melloren a competencia cultural da poboación, as 

posibilidades de crear e innovar e, en definitiva, a competitividade da cidade. 
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Así, os creadores e as creadoras constitúen un capital intelectual de gran valor para 

a cidade, na resolución de problemas non só de estética senón tamén de desenvolvemento 

urbano en xeral (Kovacs, 1994; Landry, 2003), e son unha peza chave neste ámbito da 

acción cultural local. O estímulo da creatividade no público en xeral, como diciamos 

anteriormente, non está rifado co apoio directo, con Ile facilitar no posible os medios 

axeitados para o desenvolvemento dos seus proxectos a este colectivo de enorme 

plusvalía. Os resultados pódense vísualizar en termos de variedade na oferta de cabeceiras 

da prensa escrita local ou rexional; en editoriais e creacións literarias; na calidade e na 

cantidade de produción de espectáculos artísticos de variedades, teatro, danza, músicas; na 

produción e na distribución de arte visual ou plástica; na xeración de obras 

cinematográficas; en cadeas de radio e produtos televisivos diversos; na moda e no deseño; 

na vizosidade gastronómica; na creatividade publicítaria das respectívas axencias; mesmo 

na relectura do sector da cultura tradicional e festiva etc., (Landry, 2003). 

Dende tales posicionamentos teóricos e estas circunstancias, calquera cidade, 

municipio ou territorio que aspire a dicir algo na "xeografía da creatividade" (Martí, 2003b: 

7), haberá de mimar e fornecer a súa propia estrutura produtiva e de distribución, coa 

mesma lóxíca que noutros sectores da súa economía (Landry, 2001: 38). Mesmo, ás veces, 

formular unha reconversión do seu sector cultural, redefinir a súa acción pública en materia 

cultural para que se adecúe aos requirimentos anteriores. Esta dinamización de iniciativas 

culturais avanzadas, complementariamente con outros recursos endóxenos, é un reclamo 

importante para a economía da cidade e, por suposto, para o arrequecemento cultural local. 

O reto do goberno local está en compaxinar crecemento económico, capacidade 

emprendedora, innovación, creatividade e formación coa cohesión social e o benestar 

colectivo da veciñanza, dende a certeza de que non hai solucións xerais para todos os 

contextos e si consideracíóns das especificídades locais como marco de resposta, agora si, 

aos desafíos xerais (vilagrasa, 2003). 

4.2.3 Cultura como factor de desenvolvemento local e proxección exterior 
da cidade 

Con certeza, vivimos, como sostén López de Aguileta (2000: 56). "inmersos nun 

certo movemento de volta ao local e á escala humana como contrapeso ás tendencias á 

trasnacionalízación". E nesta revolarización dos hrnter/and, do territorial, son precisamente 

as cidades de tamaño medio ou intermedias (Capel, 2002), as que parecen reunir 

mellores posibilidades, fundamentalmente, por non sufriren os típicos males das grandes 
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metrópoles; mais si se benefician á par daquelas das novas tecnoloxías da comunicación, 

favorécense da tendencia a unhas polítícas rexíonais máis reequilibradoras do terrítorio e 

posúen, polo xeral, unha calidade de vida aceptable (Espinosa, 1994; Castells, 2000). Así 

mesmo, no noso ámbito estimamos que poden concertar e consensuar mellor a acción 

cultural conxunta con outras instancias públicas, privadas e adminístracións con incidencia 

no contorno terrítorial próximo. E explicamos tal percepción e desexo deseguido. 

Algunhas cídades, na súa acción cultural, ademais de cara aos seus habitantes, 

deben enfocar a súa oferta con base no atractivo exterior que procuren. Tal atractivo comeza 

nas áreas poboacionaís propias e nas do seu contorno inmediato. A cidadanía móvese 

segundo as ofertas que recibe e obvia os límites admínistrativos que sinalan os municipios, 

como levamos dito. A coordenación e a concertación das actuacións públicas locais en cultura 

debería de ir parella á pretensión de moitas de tales cidades de contar, de facto, cunha área 

metropolitana para conseguir maiores colaboracíóns dende tal perspectiva supramunícipal. 

Consonte con esta pretensión, procurar un espazo, unha acción cu/tural 

metropolitana que teña sentido para a cidade e polos municipios circundantes, así como 

para a cidadanía que habita nese territorio, non só ten que funcionar respecto da cidade 

central ou principal, senón que os concellos limítrofes deben ter as súas especificidades 

propias. Sería así un territorio policéntrico dende a perspectiva da atractividade e a acción 

cultural. Concibilo deste xeito pasa por asumir os postulados da coordinación 

intermunicipal e do traballo en rede, así como partir dun concepto amplo de cultura como 

o que manexamos e asumimos neste estudo, onde integramos tamén os valores, as 

crenzas e as aspíracións e as múltiples formas en que se manifestan na cotidianeidade, 

ao aceptarmos que todas as políticas públicas conteñen unha dimensión cultural que as 

transversaliza. E, desta maneira, afrontar dende unha perspectiva integradora, decisións 

que concernen á planificación urbanística, á participación comunitaria, aos servizos 

sociais, ao turismo, ao medio ambiente, á promoción do emprego, das mulleres, das 

persoas maiores etc., é asumir que estas áreas posúen un sesgo que as converte, dalgún 

xeito, tamén en culturais. Existe xa algunha experiencia desta visíón policéntrica da 

cultura e do territorio (Plan Estratéxico de Sevitla 2010, 2001). 

Nun marco tan amplo e complexo coma é o desenvolvemento territorial, a cultura 

resultou ser un elemento central na conformación do terrítorio'`'2. Aquela pode ser un factor 

de retroalimentación, un soporte identitario, patrimonial e socíolóxico, que facilite toda unha 

'^ Idenhficamos, neste caso, territorio con termo murn:;ipai 
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reacción colectiva de carácter social, cultural e económica por parte duns gobernantes, as 

súas políticas e a comunidade en xeral, de a ímplicar (Bouzada, 2001 a). En tal potencial 

contexto, mais de certa complexidade, requírense actitudes proactivas, capital intelectual 

en termos de coñecemento, tamén de compromiso- e a imprescindible capacidade de ligar 

correcta e eficazmente as interaccións entre políticas e accións que as desenvolvan, nun 

abano temporal axeitado para vivenciar os seus froitos. 

En resumidas contas, o desenvolvemento cultural dunha comunidade, para que 

sexa tal, debería basearse en parámetros de cultura ecocentrada que incidan na formación, 

no fomento da particípación, na identidade local, na capacidade crítica da cidadanía e os 

seus axentes, na vontade de innovación e de dispoñibilidade á apertura á modernidade, no 

exercicio de fomento da vocación pública por parte das autoridades locais..., no seu 

conxunto dimensións recoñecidas en múltiples publicacións xeradas a partir do "Proxecto 

10: Cultura e Rexións. A dinámica cultural no desenvolvemento rexional", auspiciado polo 

Consello de Europa a mediados da década dos oitenta. Nesta liña, xa o Informe Mundial 

sobre a Cultura (UNESCO, 1999), recomendaba a necesidade de se reformular a cuestión 

das relacións entre desenvolvemento e cultura, e afastábase unicamente da valoración 

estatística do éxito económico -por exemplo, o aumento da renda por habitante- e si facer 

entrar en xogo unha gama de intereses máis ampla: a capacidade de consenso social, dos 

niveis de convivencia comunitaria, de cultura política, de niveis de seguranza cidadá etc. 

Coidamos que existe pois, con certeza, un link evidente entre cultura e desenvolvemento 

local (Bouzada, 2001 a; Martinell, 2003). 

Resulta de doada constatación, observando a literatura especializada e a 

diversidade de eventos, redes e foros de formación e debate, a crecente relación entre 

economía e cultura (Martí, 2003b). Tanto é así, que case que todos os termos da esfera 

da acción e da xestión das políticas culturais, posúen un sesgo económico (Kovacs, 

1994) -nomeadamente, fomento do consumo cultural, apoio á industria cultural, alento 

ao turismo cultural, ligazón de cultura e depósitos de emprego etc.-. Aínda máis, a maior 

parte dos indicadores culturais son de carácter económico, unha circunstancia que non 

pasa desapercibida para os/as responsables políticos e outros axentes con incidencia 

na cidade. Xa que logo, intuimos que as relacións entre cultura e economía son 

profundas, complexas e non están exentas de contradicións en múltiples niveis. Por 

exemplo, o valor cultural e o valor económico dun programa ou iniciativa non sempre 

son coincidentes. 
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A finais dos anos oitenta e mediados dos noventa do pasado sécuto, a cultura 

foise contemplando como un elemento capital para o desenvolvemento económico dos 

territorios (Pascual, 2003a). É a época da revitalización do cambío da imaxe para moitas 

cidades, pois enténdese a cultura como un actívo no proceso de reconversión dos 

espazos urbanos e un dos principais vectores de desenvolvemento económico, social e 

cultural nas grandes urbes. A cultura converteuse en algo estratéxico para a regulación e 

potenciación das economías locais, ata o punto de que Miralles (2004) chega a afirmar 

que a cultura comeza a ser xa demasiado importante como para que siga en mans das 

políticas culturais. No caso concreto dos municipios máis pequenos e as áreas rurais, 

existen numerosas experiencias onde a cuttura aparece coma un eixo sobre o que 

sustentar tamén o desenvolvemento local (VVAA, 1996}. 

A propía UNESCO (1996) e o Consello de Europa (1997) en respectivos informes 

sosteñen que o desenvolvemento non ten lugar sen a cultura. Se durante décadas, o 

concepto de desenvolvemento estivo baseado unicamente no crecemento cuantitativo e 

material, "o que trouxo resultados insatisfactorios" (Kovacs, 1994:30), unha toma de 

conciencia posterior entendeu que o desenvolvemento cultural non só é un factor de 

progreso económico e social senón que é un dos seus obxectivos esenciais, "o cuarto 

piar", segundo Hawkes (2001: 47). Esta percepción da centralidade da cultura nas 

políticas municipais vaise potenciando, por exemplo, con estratexias que se benefician de 

iniciativas da propia Unión Europea, con programas específicos -Leader, Proder, Interreg 

etc.- ou as denominadas capitalidades culturais europeas123 -Santíago de Gompostela 

foino ano 2000 xunto a Avignon, Bergen, Bolonia, Bruselas, Helsinki, Cracovia, Praga e 

Reikiavik-. No caso da cidade galega, a Capitalidade cultural europea -que Ile ofreceu á 

cidade a posibilidade de organizar un vizoso programa de actividades culturais e de se 

dotar de novas infraestruturas e equipamentos para a cultura-, a súa actividade 

universitaria e un rico patrimonio histórico -lembremos, ademais, a celebración dos anos 

xacobeos124 ciclicamente-, crean sinerxias conxuntas que converten a capital galega nun 

referente turístico e cultural mundial. 

'l3 Unha idea promovída por Melina Mercuri, Ministra de Cu!tura de Grecía, aprobada por unanimidade o 5 de xuño de 1985 polos demais 
ministros de Cultura da Unión Europea. Este distintivo concedíaso inic^almente a unha cidade europea unicamente, mais, a partir de 
1992, os criterios nwdaron e poden ser nomeadas como tales outras cidades non pertencentes a Unión. 

'-' 0 Cammo de Santiago significa a primeira rede de comunicacíón, de relixión. de economia, de cultura, de arte e de pensamento para 
Galicia con Europa. Non esquezamos a enorme capacidade de atracción de visitantes que signífica o Camiño para a cidade e para as 
localidades por onde transcorren os diversas itinerarios. En Galicia, o principa! volume de iniciativas e orzamentos destinados a potenciar 
e publicítar esta ruta turística e relixiosa. conespónde!le á Consellería de Cultura, Turismo e Camimicación Social da Xunta de Galicia. 
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Outros recursos de ligar patrimonio endóxeno, case sempre histórico-artístico, co 

atractivo e a proxección exterior da cidade son os derivados de iniciativas de carácter 

proteccional, as de natureza artística e creativa e as de potenciación de festas locais 

singulares. Referímonos, en primeiro termo, á UNESCO e as declaracións de conxuntos 

urbanos ou parte deles como Patrimonio da Humanidade. Tamén neste caso, algunhas 

das cidades deste estudo acolléronse a esta posibilidade -Santiago de Compostela, Lugo 

ou o intento da Coruña de que sexa recoñecida como tal a Torre de Hércules-, para 

articular sobre ela gran parte da súa política turística e captar así un turismo interior e 

tamén internacional de carácter cultural (Vilagrasa e Ganau, 2003). O perigo das cidades 

que contan cun amplo patrimonio histórico -case sempre, centralizado nun casco antigo- é 

a banalízación do mesmo, a través dunha excesíva comercialización, que converte a 

cidade en concreto nun produto hiperreal, nun parque temático cheo de hoteis con 

encanto, dixerible polas masas e coa conseguinte perda da identidade cultural (Lowenthal, 

1998; Vilagrasa, 2003), posto que, probablemente, a cultura do presente e do futuro, se 

desenvolva noutros lares máis proclives a ela. 

En segundo lugar, iniciativas coma o Festival de Cine de San Sebastián, o Festival de 

Jazz de Vitoria-Gasteiz, o Festival Mozart na Coruña ou Are-More en Vigo, por citar outros casos 

que teñen lugar noutras cídades europeas, o Festival Internacional de Teatro de Avignon 

(Francia) ou mesmo o afamado Festival de Edimburgo (Escocia)125, pretenden, con certeza, 

achegar as diversas artes á cidadanía local, mais, seguramente tamén, xerar focos de atracción 

que fagan das respectivas cídades nesas datas, uns destinos anuais inescusables para moitos 

amadores, nestes casos, do teatro, da danza, da música clásica, do canto ou do cine. 

En liña semellante, a de aproveitar o patrimonio cultural propio ou alleo como 

reclamo, os museos na súa múltiple tipoloxía -científicos, de Belas Artes, arqueolóxicos, 

cidades das ciencias ou da Cultura, domicilios natais etc.- e nomenclatura -centros da arte 

contemporánea, parque arqueolóxico, centro de interpretación etc.-, ou os espazos 

públicos musealizados -o Guggenheim na ría de Bilbao, o museo de Norman Foster e 

demais iniciativas na cidade inglesa de Gateshead ou a Illa das Esculturas en Pontevedra, 

por exemplo-, están a se converter en fontes chave da revitalización e do deseño urbano 

de moitas cidades, de potente atractivo turístico (Chaney, 2002). Buscando redefinirse na 

era da información, en moitas ocasións, signifícanse coma pontes entre a arte, as redes 

electrónícas e a cidade (Susser, 2001). O seu papel de promotores, remitentes e 

'-5 En realidade, ainda que denominado íóra de Escocia en singular, rasponde á celebracidn de vanos grandes festivais que, entendendo as 
virtudes dunha convocatoria unitaria; teñen lugar durante as mesmas datas estivais o Fesfival Internacional de Música, o Festival de Jazz 
e Blues, o Fastival Internacional do lihro. o Festival Internar,ional de Cine e o Edimburgh Military Tattoo. 
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intercambiadores de cultura alí onde son creados e potenciados tales equipamentos, ven 

desenvolvendo un importante labor no fomento da cultura, como dinamizadores das 

economías urbanas e mesmo como instrumentos susceptibles de seren aproveitados para 

a loita contra a desigualdade e a exclusión na cidade (García Canclíni, 2000; Landry, 

2003). Son, en moitos casos, xunto cos barrios hístóricos e as tradícións artesanais do 

territorio, elementos de comunicación simbólíca, virtual e física en rede con outras cídades 

e que xeran unha impronta á urbe que os acubilla, de indubidable valía cultural e 

económica. 

Como terceiro exemplo, falabamos do potencial cultural e económico do patrimonio 

etnográfico que supoñen as festas populares de sona. As festas do San Fermín en 

Pamplona, as Fal Ŭ as en Valencia, ou -a escala máis rexional-, o San Cibrao en Lugo, 

provocan unha grande afluencia de público á cidade e aos diversos actos promocionais, que 

trascende o seu sentido exclusivamente de celebración local, festiva e cultural, para as 

converteren nun factor económico mimado polos responsables políticos e axentes locais 

das respectivas urbes. Son exemplos da festa como reclamo turístico, como campaña de 

promoción exterior da cidade -de feito, dúas das citadas foron declaradas Festas de 

Interese Turístico Nacional-, tamén cun evídente e lexítimo móbil económico. 

Entendemos que por medio da festa recoñecemos a cultura que nos é propia e que 

nos identifica cos sinaís que a definen e explican (Janer Manila, 1999: 11); trátase dun 

instrumento de cohesión e de integración social; un elemento visualizador de conflitos, unha 

paréntese do tedio cotíán para a catarse colectiva, un espazo onde están permitidas todas 

as expresións das marxes, posíbilitadora da sociabilidade, da animación lúdíca e do 

hedonismo. Son unha desculpa para o consumo, para o investimento no fogar ou no propio 

negocio, como suxerentes atractivos para os foráneos, de aí o seu sesgo como factor 

cultural e de desenvolvemento. 

É ben certo, por outro lado, que estamos sendo habituados a gozar das prácticas 

festivas tradicionais -aquilo que a xente celebra cíclicamente por motivos relixiosos, 

histórícos ou do calendario natural- e doutras de corte máis de enxeñaría festiva -aqueles 

acontecementos públicos deseñados expresamente-, situacións paralelas produto da 

caducidade de modelos organizativos desfasados e da intención de satisfacer/crear 

demandas cidadás que pouco ou nada comungan cos parámetros actuais da festa máis 

tradicional, cando menos, nos contextos urbanos. Xa que logo, parecen necesarios novos 

criterios organízativos, tamén, se as cidades desexan conxugar ambos os sentidos das 
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festas locais de maior impronta, para que estas sexan un reflexo social -de participación, de 

non estigmatización da diferenza, interfamiliar, con propostas culturais contemporáneas, 

que primen o espazo público etc.- e un polo, tamén, de atracción turística. 

Este último obxectivo procúrase, cada vez máis dende as cidades, utilizando á 

cultura como recurso, como atracción para promover o desenvolvemento do capital do 

turísmo (Yúdice, 2002). Deste xeito, a través da crecente tendencia a acoller -coincidin^o ou 

non coas principais festas locais- megaeventos itinerantes denominados "Event City" 

(Evans, 2003), de carácter deportivo ou cultural en sentido amplo -por exemplo, a regata 

Cutty Sark ou o Fórum das Culturas-, e que está a converter a moitas cidades en "City as 

Event", sendo estes os parámetros principais da súa política turístico-cultural -moi pensada 

en chave de mercadotecnia de cidade-, o que provoca diversas críticas e moita suspicacia, 

especialmente por parte das entidades sociais e culturais de base (Sallet-Lavorel e Lecroart, 

2002; Evans, 2003). O custo destas celebracións e estratexias turístico-culturais non é tanto 

o problema, pois seguramente se recupera en gasto dos visitantes, mais si en termos de 

ausencia de fomento da diversidade cultural e produción versus o de consumo e mediación, 

ou de actividade cultural implicadora e comunitaria, sempre máis recomendable como 

obxectivo sociocultural. 

En resumo, a pretensión é converter a cidade nun potente e suxestivo emisor de 

mensaxes lúdicos e culturais, capaz de se inserir no posible na denominada cultura 

universal. Esta pretensión non se consegue só coa organización de actos simplemente 

propagandísticos máis ou menos lúdicos (Martí, 2003b), senón, principalmente, con 

políticas que comprendan a articulación paralela de estruturas e de estratexias de apoio 

aos creadores, que doten o territorio de infraestruturas, quue xeren e participen en redes, 

ímplicando ás industrias culturais privadas -colaborando en insertar mensaxes culturais no 

complexo entramado dos circuitos internacionais- e demais axentes sociais e 

administracións públicas -provocando que o mercado sexa sensible á innovación e a tales 

creadores locais- etc. 

4.3 Identidades culturais urbanas: trazos característicos 

lnicialmente, queremos manifestar que a cidade de que vimos falando non só atinxe 

aos estudos dos/as urbanistas e arquitectos ou mesmo aos físicos e matemáticos 

(Parrondo. 2003). Compete, en gran medida, a técnicos culturais, a sociólogos, a 

psicólogos, a antropólogos, a pedagogos-educadores sociais e a dirixentes comunitarios 
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(Landry, 2003), porque falamos dun complexo laboratorio onde se dá a vida humana. É 

doado constatar as múltiples, importantes e inevitables conexións entre uns e outros 

campos científicos aos que pertencen os citados profesionais e, consonte a isto, a 

resistencia ao parcelamento do coñecemento da cidade, polo que a abordaxe da súa 

comprensión e das súas problemáticas debe realizarse dende unha óptica complexa, 

multiprofesional e científica. Unha detida ollada á bíbliografía deste estudo amosará que se 

intenta ser coherente co dito. 

Porque falando de cidade nesta era global (Blanco, 2004), esta non só é unha 

construción material e física, senón tamén un espazo que recolle pensamentos, 

crenzas, costumes, hábitos e formas de vida do individuo que a habita, duns actores 

que, no seu conxunto, testemuñan sobre as identidades e as culturas propias da urbe 

(Guzmán, 2001). Por tanto, referímonos a un gran zoco relacional de desigual 

densidade, un mercado de emocíóns e valores, un contexto de contrastes, que a 

converten nun grande experimento social e humano (Landry, 2003), tamén garante e 

garda da cultura (Carta de Aalborg, 1994). Un foco de conflitos, si, mais tamén o lugar 

onde a multiplicidade de posibilídades de elección -do lecer, das relacións persoais, das 

actividades e traballos-, semella arrequecedora para a persoa. Tanto é así, que para 

algún autor (Teixeira, 2000: 76). "a imaxe que nos facemos dunha cidade ten unha 

importancia decisiva no establecemento de cambios e lazos persoais, solidificando ou 

non as vivencias e as prácticas cotiás, de aí que os elementos móbiles dunha urbe 

como as persoas e as súas actividades, son tan importantes como as súas partes 

físicas e inmóbiles". Aludimos, neste caso, á cidade como espazo percibido (Zárate, 

1991) pola cidadanía que a conforma ou a visita. Tales percepcións son construídas a 

partir do uso e apropiación, exercicios de cidadanía, que o individuo/visitante fai dos 

bens, servizos e actividades -en certa maneira, falamos do consumo- que Iles ofrece o 

contorno. Se admitimos ísto. tal consumo cultural pode colaborar na tarefa de pensar, 

de discernir e de reelaborar o sentido social da acción e do espazo público que se 

propón á poboación (Guzmán, 2001). 

A propia estrutura física da cídade e a íncidencia desta na socialización persoal e 

colectiva dos seus habitantes é innegable, sendo unha manifestación de códigos culturais 

particulares (Featherstone, 1991). Mais non só iso. Entendemos que a lexibilidade dunha 

cidade por parte dos que a habitan se intúe como un factor importante cara a conseguir 

unha vivencia urbana intensa por parte dos seus residentes. 
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As cidades actuais tenden a ser cada vez máis fragmentarias, atomizadas e 

ilexibles, o que provoca desorientación, desapego emocional, illamento e soidade aos seus 

moradores, pola dificultade de seren entendidas e humanamente abarcables, tanto na súa 

extensión física, na configuración e nas características do seu espazo público, como 

nalgunhas actitudes e realidades que nelas se dan. Son urbes que impiden, con isto, 

percibírmonos a nós mesmos como partes integrantes dunha realidade compartida. Para 

certos autores, esta circunstancia tan propia das cidades grandes -aínda, que xulgamos 

que, non é o caso das cidades que anafizamos no noso estudo-, con todo, é interpretada 

positivamente como "lugar de encontros e anonimato, do pracer e da evasión" (Besnard, 

1990: 257), ou da vizosidade estética da diversidade (Fortuna, 2001). A identidade da urbe 

actual é a non identidade precisamente, xa que, "a súa identidade é a diversidade" como 

atina a sinalar Ramoneda (1998: 75). 

Por outra parte, para o psiquiatra Rojas Marcos (1997: 128), "os seres humanos 

pensamos, sentimos e comportámonos de xeito diferente no contorno urbano que no 

campo". A terminoloxía antropolóxica estudou estas diferenzas (Vilagrasa, 2003), falando de 

cultura rural e culturas urbanas -estas últimas en plural, posto que hai moitas subculturas 

urbanas en cada cidade-. Dende a diferenza que permite o anonimato, a liberdade fronte ao 

statu quo condicionador das actitudes, -sobre todo individuais, nas comunidades rurais-, 

como diciamos anteríormente, ata o uso dos tempos e dos espazos na urbe, conforma 

maneiras distintas de interaccionar cun ou outro contorno e as posibilidades que ofrece en 

termos de acceso, cando menos, á súa oferta de servizos e oportunidades. Comprendemos 

que tal interrelación é desigual dependendo da idade, do sexo, da situación de legalidade 

inmigrantes-, da condicíón laboral -empregado ou en paro, tipoloxía de emprego, salario...-, 

da actividade profesional, e mesmo do nivel cultural que posúa o cidadán. 

Se ben isto pode verse como un factor democratizador da vida urbana, non é menos 

certo que provoca novas desigualdades (Borja, 2003). E sinalamos outro matiz ao respecto, 

recollendo un apuntamento de Blanco (2004: 10): as formas das cidades levan mudado 

moito co transcorrer do tempo e as dinámicas urbanas hoxe en día son tan potentes que 

trascenden os líndes da cidade tradicional para influír en amplísimos territorios, 

homoxeneízándoos e non sempre cohesionándoos. É o que Caride (2000) denomina 

presións aculturizadoras da civilización urbana, unha mentalidade uniforme que ademais de 

conseguir espallarse e cautívar con facilídade ás novas xeracíóns, establece unha profunda 

ruptura con calquera modelo de sociedade que a contradí, en particular coa que 

identificamos como rural. Así, a moitos núcleos rurais atribúenselle calidades urbanas que 

non posúen, posto que carecen dun acceso a todos os fluxos propios das cidades. 
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As persoas actúan dende o seu coñecemento que está condícíonado pola 

complexidade do proceso que está a percíbir, a sentir e a pensar; polo volume e calidade da 

información que se manexa; polas súas experiencias persoaís, a cultura adquirida e as 

distintas etapas do seu ciclo vital. Certos aspectos desas imaxes son compartidos por grandes 

grupos da cidadanía por mor de semellanzas de socialización e experiencias comúns. 

Elementos singulares tanxibles e intanxibles da paisaxe urbana axudan a construír a imaxe 

visual da cidade, e sérvenlle á cidadanía como coordenadas de referencia para a organización 

dos seus tempos a das súas actividades, da súa seguranza; xa que logo, a mesma mobilidade 

física produto de variables tales como as citadas, incide directamente no nivel de 

accesabilidade a certos bens e servizos. Construímos a nosa cotidianeidade a partir dos 

lugares en que vivimos, diversificamos os nosos sentidos de pertenza, e repartimos o tempo 

en distintos espazos. Desta maneira, a disposición a acudir a eventos culturais esporádicos ou 

o uso cotián de equipamentos de proximidade, parques e xardíns etc., vénse influenciados 

nos procesos de decisión dos cidadáns por eses aspectos. Coincidimos con outra autora, 

Varela (2003), que vincula tales decisións tamén baseándose en cuestións como: o desexo de 

estar só ou acompañado, o tempo que se emprega no desprazamento, o tipo e a contía do 

acceso ao evento, a seguranza, a non discríminación por sexos126 ou capacidades psíquicas e 

físicas etc. 

O círculo está debuxado: a realídade percibida condiciona, xa que logo, as 

prácticas; estas, a súa vez, repercuten na nosa percepción e mesmo están influenciadas 

polo modelo socioeconómico que nos tocou vivir. Para gobernos, responsables polítícos e 

técnicos locais, parece conveniente actuar planificada e conscientemente naqueles 

aspectos que acaban influíndo nos factores a que aludimos, por exemplo: os mapas de 

recursos infraestruturais, a sinaléctica e o mobiliario urbano, os soportes de comunicación e 

de información neles pendurada, os prezos de acceso, a estabilidade da oferta, o 

investimento de recursos en formación e a fidelización de públicos con programas de 

calidade e de corte sociocultural nos equípamentos de proximidade etc. 

Por outra banda, citando de novo a Rojas Marcos (1993: 16), a personalidade do 

home e da muller urbana "é consecuencia da vida singular da cidade, para uns, mentres 

que para outros, a vida na urbe é precisamente o resultado do carácter dos homes e 

das mulleres que a habitan". Sexa como for, os acontecementos máis significativos, 

tanto se se trata de revolucións históricas como de descubrimentos excepcionais, soen 

^^ Estes condicionantes e outros (oron debatídos entre arquitectos, asociacións de mrtlleres, urbamstas; seciólogos etc.; no transcurso das I 
Xornadas de Urbanistro e Xenero celebradas en Barcelona a mediades de abrii de 2005. htipliwww.urbanismeigenere.net. 
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suceder nas cidades e mesmo estas se converten en símbolos de tales sucesos. A 

heteroxeneidade abraiante, froito da densidade poboacional, a visibilidade dos seus 

contrastes e as incontables alternativas que amosa o escenario urbano, convérteno nun 

medio variado e multiforme, diverso e fragmentado que inflúe nos seus poboadores. 

Disto últímo insírese que o rol dos municipios e das súas políticas culturais adquiren 

unha importancia especial neste contexto e neste labor. Non só tratan de cubrir 

servizos culturais e de lecer que contribúan aos procesos de identidade, de educación e 

de creatividade no desenvolvemento local, senón tamén que colaboren no equilibrio da 

relación co uníversal, co global dende o local, no recoñecemento e na valoración mutua. 

Afirman Castells (1974) ou o propio Rojas Marcos (1993) que unha densidade 

poboacional alta facilíta o abano da variación individual, a diferenciación social e determina 

o debilitamento dos lazos comunitarios. A multiplicación das interaccións no seo da cidade 

produce a segmentación das relacións sociais, suscinta comportamentos tendentes ao 

anonimato, á superficíalidade e á falta de participación, posto que, segundo os citados, 

canto máis próximo se está fisicamente, mais distantes son os contactos sociais. 

Mais a devandita densidade poboacional ampla, por outra banda, dá pé á 

diversificación e a orixinalídade dos residentes. Coexisten estilos de vida diverxentes, 

téndese a explorar de xeito doado novos vieiros de goce, a expresar as conviccións e o 

inconformismo máis libremente. Moita da vitalidade, do enxeño, do talento e desa 

diversidade das cidades provén da poboación inmigrante, un feito que xulgamos positivo e 

arrequecedor, como viamos anteriormente. Mais tamén é certo que no seo das cidades se 

intensifican as desigualdades e as tensións e, precisamente coa inmigración, adoita haber 

algún tipo de desaxuste convivencial que as amplífica. Porque cada vez máis, 

especialmente nas metrópoles, as culturas non se basean tanto na experiencia ou na 

historia das persoas, como na súa multiculturalidade interna e na fragmentación social, o 

que dificulta o establecemento de valores comúns e de pautas de comportamento 

compartídas. Predomina a asociación, baseada en intereses individuais, fronte á 

comunidade, de natureza máis grupal (Castells, 1974). 

Avanzando no noso discurso, os cambios económicos experimentados tan axiña 

nos últimos tempos, comportaron tamén transformacións sociais, morais e biográficas nas 

persoas, variacións nas relacións emprego-traballador; nas vinculacións comunidade

residente, e que teñen, con certeza, imprevisibles -ou xa non tanto-, consecuencias no 

convivir diario entre a veciñanza e os demais usuarios circunstanciais da cidade. Por unha 
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banda, a notable precariedade iaboral, a dificultade de acceso ao primeiro emprego por 

parte da mocidade, o traballo dende o domicilio, o alento á prexubilización etc., colaboran na 

individualízación social. Así mesmo, a xeneralización dos novos medios e formas de 

comunicación e consumo promoven a autonomía, a individualización da práctica cultural e a 

multiplicidade de estilos de vida (Kovacs, 1994; Simmel, 1986; Fornés i García, 2002): 

dende a potenciación do coche prívado, a comida rápida, os horaríos comerciais indefinidos, 

a redución do espazo público, ata o lecer derivado do ordenador, do audiovisual, a 

preponderancia da comunicación persoal a través da telefonía móbil e do efémero correo 

electrónico etc. 

Comprobamos acotío, seguíndo na nosa descrición destes cambios, como a cidade 

de hoxe en día supón con frecuencía un desmentido progresivo da veciñanza, dos valores e 

das actitudes que a caracterízaron historicamente. Agora, -sobre todo nas cidades máis 

grandes, é certo, mais tamén moi evidente nos barrios-dormitorio das urbes medianas e/ou 

intermedias-, aquela relégase a unha función residual. É a veciñanza anóníma, civilizada 

aínda en maior medida, iso si, dos grandes bloques de edificios en que a xente se saúda e 

convive, mais en que se ignora en realidade. Unha veciñanza difusa deses barrio-dormitorio 

das cidades e das súas periferias limítrofes con estrutura de barrio urbano, caracterizada 

por unha feble particípacióri comunitaria; con escasa ligazón a ese lugar en concreto por 

faltarlle referentes na memoria e no seu imaxinario afectívo. Son lugares onde a interacción 

cos elementos da área de residencia é unicamente formal -durmir; mercar os produtos 

básicos; saudarse no parque, no aparcadoiro ou no ascensor, quízais todo o máis coincidir 

no traxecto ao traballo, no mesmo autobús ou nunha protesta concreta ante as autoridades 

locais-. Velaquí procederes que se tornan en dominantes hoxe en día en calquera das 

nosas urbes. E iso, pensamos, ten o seu custo en termos de fractura e de participación 

social e cultural. Son mostras de zonificación ou funcionalización do espazo público e da 

proliferación de lugares habitados, si, mais pobremente socíalizados. Un claro espazo de 

acción para os profesionais do sociocultural co fin de loitar contra a anomia, a falta de 

cohesión sociocuttural e de ídentidade colectiva, o desapego afectivo ao contorno etc. Hai 

que estar atentos, xa que logo, ás novas relacións que se dan na nosa sociedade, xa que o 

xeito de interrelacionarse as persoas mudou considerablemente en poucos anos. 

Algún estudo antropolóxíco recente (Portal, 1997; citado por García Canclini, 

2000: 172), ao comparar os modos de residencía e os imaxinarios que suscitan certas 

zonas da cidade, atopan que, mentras os que habitan vilas e barrios senten "pertencer a", 

os que están en áreas modernas coma polígonos. periferias, barrios residenciais ou 
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dormitorio, falan de "vivir en". A distíncíón non é insignificante, pois intúense os novos 

modos de pertenza, o sentido de lugar (Zárate, 1991), que fomentan as formas menos 

personalizadas de habítar. Procurar, xa que logo, a revitalización da vida urbana 

posiblemente pase polo reforzamento previo do barrio como espazo público básico; coas 

súas celebracións e tradicións se as tiver; a súa vida asociativa; os seus medios de 

expresión e activídades deportivas; a calidade e xestión coparticipada dos equipamentos 

de proximidade alí situados, co impulso dos ámbitos de aproximación xeracional e a 

elíminación de barreiras arquitectónicas, nunha proposta transversalizada de incorporar 

aspectos simbólicos e afectivos das persoas con esa comunidade. Quizais a solución 

onde predomina unha deficiente urbanización é proporse facer cidade, xa que, "non hai 

cídade sen proxecto de cidade" (Vilagrasa, 2003: 331). Polo demais, é este un desafío, 

intelectual e cultural, de ineludible vocación política e profesional. 

De todo o exposto insírese que dende diversas Ciencias Sociais nos preguntemos, 

non só pola fisonomía física da urbe, senón principalmente pola condición, os trazos e os 

procederes actuais e futuros dos individuos que a fan cada día, pola comunidade que a 

habita e as interrelacións que nela se producen. A vida urbana modela ben nosa identidade, 

en palabras de González Quirós (2003: 74), "as cidades debuxan o rostro do que somos". A 

aparición da corrente das slow cities -Bra, Orvieto, Positano etc.- é significativa neste 

sentido. A cotidianeidade dos habitantes da urbe, en xeral, apenas acada a vinculalos a 

reducidas zonas da súa cidade, a percorridos rutinarios, monótonos e reiterativos que 

dependen dos hábitos laborais, das obrigas domésticas e das ocupacións de lecer menos 

extraordinario. Para a maioría da cidadanía, unha gran parte da cidade non existe, non é 

operativa, pois non se frecuenta, descoñécese. 

Moi probablemente, sociólogos e psicólogos ambientais coincidan en expoñer que 

o concepto de identidade responda ás cuestións que tratan de indagar acerca de quen 

somos e onde pertencemos (Mercadé, 1994). Unha identidade individual que dá conta da 

estrutura interna do suxeito, mais tamén explica a relación deste coas características do 

seu hábitat: a súa familia, o seu rueiro, a súa cidade. É nesta, con certeza, onde a persoa 

recoñece primeiro a súa cultura, posto que é o ámbito territorial onde se estruturan a 

convivencia e as identidades colectivas. Unha cidade-municipio tén máis personalidade e 

peso como tal, tanto en canto as imaxes e a simboloxía que a identifican, penetran con 

maior ou menor profundidade entre os seus habitantes que, ademais, a usan para 

autodefinirse e se singularizar fronte aos outros (Ruíz, 2003). Os modelos de 

identificación colectiva, as imáxes e os símbolos das culturas locais, materialízanse en 
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elementos que comparten unha funcionalidade simbólica común, cos que nos 

recoñecemos como veciños/as dunha cidade. O sentimento de pertenza, de experiencias 

vividas que se foron sedimentando, así como as formas culturais vinculadas a un lugar 

dado, definen a cultura local (Featherstone, 2001). 

Neste sentido, as polítícas culturais patrimoniais signifícanse como pedras 

angulares da identidade dunha urbe tal e como manifestamos no primeiro capítulo desta 

investigación. Polítícos e xestores, pola parte que Iles toca, débense decatar da febleza e da 

complexidade dos referentes identificatorios que poden estruturar culturalmente a súa 

comunidade (Guzmán, 2001). Cómpre, pois, preguntarse como poden as comunidades 

urbanas ser marcos de convivencia, e estruturar e potencíar as identidades colectivas, 

agrandadas cada vez máis, en termos de pluralidade, polas correntes migratorias. Trátase 

de múltiples identidades en xogo que crean campos de diversidade, nun diálogo -difícil- e 

constante. Temos a sensación de que a diversidade é só aceptada nas súas formas máis 

superficiaís ou folclóricas, mentras que todo aquilo que vai máis alá é sutil ou 

manifestamente obviado, por non dicir rexeitado. 

Por outra banda, os inmigrantes, ao estrearen cidadanía, conforman novos grupos, 

novas audiencias culturais e son importantes demandantes de cultura, a súa -teñen mesmo os 

seus propios xomais, restaurantes, tendas, espectáculos, cadeas de radio..., en moitas cidades

. Consumen, xa que logo, outro tipo de cultura allea á comunidade que os acolle e que adoita 

quedar fóra das estatísticas culturais das que beben museos, teatros etc. Porén, son cuantitativa 

e cualítativamente moi ímportantes como grupo, nuns potenciais axentes culturais da cidade, se 

se incide correctamente na súa integración e valoración tamén como actores culturais. 

Mudándomos de asunto, un aspecto significatívo é que a cidade actual semella que 

perdeu defínitivamente a escala humana, de aí que andemos -pedagogos/educadores 

sociais, sociólogo, urbanistas, políticos, comunicadores-, á procura dun novo nome para ela 

e de novas maneiras de xestionala. A morfoloxía física, a estensión da propia cidade, o seu 

deseño, as características e os usos do seu espazo público, a imaxe que proxecta ao 

exterior a través de distintívos patrimoníais, deportivos ou paisaxísticos propios que a 

singularizan respecto das demais urbes, fai que os seus residentes a aprecien ou a rexeiten 

como representativa da súa identidade. 

A xeneralízada demanda de calidade de vída, que se traduce en novos servizos 

educativos, sociais, de tempo libre e culturais etc., parece imposible de lograr senón se 

constrúe sobre o sólido alicerce dunha ídentidade colectiva, un esteo da edificación dunha 
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nova realidade. Unha identidade fundamentada no respecto ao medioambiente; na memoria 

históríca: na solidez dos elementos constitutivos do patrimonio cultural endóxeno; na 

calidade e xestión dos espazos públicos de relación, participación e diversión; na atención á 

diversidade; no fomento da tolerancia e da participación cidadá etc; unha identidade local, 

para rematar, que non se debe entender, segundo Delgado (1994: 63) "como unha cousa 

mística ou máxica, senón como o amoreamento de redes naturais interdependentes na vida 

económica, na expresividade, na historia e na paisaxe". Cando o conxunto dunha 

comunidade se recoñece nun territorio e dota este de ferramentas endóxenas de abondo 

para alimentar os seus motores principais e andar conxuntamente con outras, falamos de 

cidade autosuficiente, dunha cidade que non humilla os seus (Ramoneda, 2004), mais 

tamén autoconsciente da perentoria necesidade de ter outras miradas, de intercambiar 

futuros cos seus semellantes -é dícir, con outras cidades- (Fernández de León, 1994). 

Cómpre manter unha actítude de observatorío, de prospectiva futura performativa 

para definir obxectivos, articular políticas e deseñar proxectos que respondan 

axeitadamente ao seu sentido de existencia, de estabilidade presente e de garantía futura, 

un exercicio de responsabilidade compartida entre as diversas administracións públicas e 

demais axentes sociais en sentido amplo -cidadanía organizada, medios de comunicación, 

empresas, sindicatos etc.-, afastado de simples intuicións ou ensaios sociais -a cidade como 

cobaia (Fernández de León, 1994: 595)-, sen a míníma base científica, a miúdo, illados, 

esporádicos e intermítentes, carentes da necesaría planificación e responsabilidade, mais 

abundantes en doses de autocompracencia, política e técnica. 

Por último, quixeramos mencionar algunha cuestión puntual que xulgamos te que 

ver coas formas de vida urbana. Constátase que a individualización da cotidianeidade é 

unha das características máis salientables da vida urbana e da sociedade posmoderna 

actual (Lipovetsky, 1990 e 2004; Borja, 2003; Dewey, 2003; Beck e Beck, 2003). A propia 

diversidade do formato familiar mudou respecto a hai apenas unhas décadas (Fortuna, 

2001). Do clásico modelo biparental con fillos, podemos falar hoxe de novas formas de vivir 

na cidade: familias só de nai ou pai con fillos; persoas que optan por viviren soas; mocidade 

que comparte teito; persoas que se instalan só temporalmente por motivos laborais ou 

acedémícos etc. Con certeza, isto afecta non só ao tipo de vivenda, senón tamén á relación 

coa cidade e, xa que logo, acaba incidindo nas políticas públicas locais. 

Así mesmo, a transferencía das actividades educacíonais, culturais e recreativas 

cara a institucións especializadas e externas á propia familia tradicional, privou a esta 

dalgunhas funcións características que de sempre Ile foron atribuidas. Autoridades, políticas 
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e responsables técnicos afánanse, en desigual grao segundo os contextos e os casos, por 

poñeren os medios para a autoexpresión creativa, a revitalización asociativa ou dar 

oportunidades de participar en iniciatívas culturais e de lecer como remedio ante o tedio 

social ou a rutina cotián. Así, por poñermos un exemplo concreto onde visualizar estas 

cuestións, a relación familia-equipamentos de proximidade da cidade foi mudando e tenden 

a ser uns contedores que derivan nunha menor especialización por ídades, sendo máis 

xeneralistas nas súas ofertas de servizos (Castells, 1987). De novo, son aspectos 

sociolóxicos que derivan en consecuencias políticas. 

Un dos papeis dos gobernos locais é o de provocar, estimular transformacións e 

sementar dende o exemplo. A cídade-municipio deberá articular unha especie de códigos 

comunitarios útiles para interpretar o fluxo de mensaxes que esta envía a súa cidadanía en 

chave social, cultural e económica. Aludimos a uns referentes en termos físicos e xeográficos, 

urbanísticos, infraestruturais, histórico-artísticos, lingŬ ísticos ou comunicativos e de xestión, 

tamén tecnolóxícos, que se constitúan a modo de elementos comparativos con outras urbes 

próximas ou parecidas, que colaboren na difícil tarefa de crear consciencia colectiva identataria 

a partir do patrimonio, sen renunciar, si se quer, ao cosmopolitismo, pero ben entendido. 

4.4 Cidade e consumos culturais 

Abordar culturalmente a realidade da cidade dende logo que non é unha pretensión 

investigadora recente, mais como ben sinala Guzmán (2001), a intensidade e a discusión 

arredor dos seus espazos, das súas políticas e dos seus consumos pola densidade e 

diversidade que posúe, concédelle uns matices certamente anovadores e de interese para o 

común dos investigadores das Ciencias Sociais, que falan dunha "teoría socíocultural do 

consumo" (Ibid: 119). Insiste este autor en que existen dificultades para definir con precisión 

0 obxecto dos estudos de consumo e recepción, os conceptos de públicos e consumidores 

e, por outra banda, non é doado abordar de forma integral a problemática da cidade e o 

consumo cultural inherente a ela. 

Sexa como for, é unha realidade constatable acotío, a capacidade de actuar como 

irnáns da heteroxeneidade de culturas, das costumes e das expectatívas cada vez máis diversas 

e en permanente cambio das cidades, de aí a convencional permisividade coas alternativas que 

xorden no seo das urbes ante os costumes tradicionais establecidos. Os avances sociais e 

culturais, os novos hábitos de lecer, as modas, son vivenciadas primeiramente polo habitante da 

cidade para ser extrapoladas posteriormente aos demais territorios. Estamos a falar do urbano e 

a urbanidade como factor de referencia para o progreso socíal (Vilagrasa, 2003), como potente 

factor de homoxeneidade na sociedade (Guzmán, 2001). 

216 
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Ao respecto, segundo Rodríguez Abella e Seixas (1999) en Galicia deuse unha 

feble urbanización xa que os factores económicos e tecnolóxicos foron escasos e o 

crecemento demográfico lento, polo que non se consolidou esa madureza social e cultural 

que a cidade representa. Na mesma liña, para Baamonde (2002: 65) "Galicia é un país de 

escasa vida urbana e, polo que se ve, hai poucas posibilidades de que poida chegar a ser 

un laboratorio social auténtico. As modas han de vir importadas doutros lugares para que 

adquiran certa consistencia e continuidade". A creatividade innovadora na sociedade da 

información cambia a velocidades vertixinosas, mais no noso país as circunstancias non 

mudan ao mesmo tempo que podería facelo a creatívidade, e de aí que a miúdo teñamos 

esa sensación da que fala Baamonde, de certo inmobilismo á espera das achegas que 

veñen doutras latitudes máis dinámicas. Malia todo -xa o apuntabamos-, consideramos que 

a cidade -tamén as galegas- e as súas dinámicas, xeran formas, produtos e maneiras de 

proceder alén dos seus lindes físicos que, por mímese ou lóxica natural, acaban por influir 

no resto das comunidades máis tradicionais. 

Tal e como vimos reiterando, o poder dos medios de comunicación de masas, 

nomeadamente a televisión, a publicidade e o cine, así como Internet, axudan nese labor. 

Existen unha serie de novas profesións ligadas aos procesos comunicativos masivos que 

están a cumprir neste sentido unha función crucial na sociedade actual, e así o testemuña a 

importancia que se Iles concede aos estudos culturais e comunicacionais sobre a cidade 

(Guzmán, 2001). Bovone (2001: 105) denomínaos os "novos intermediarios culturais", 

recollendo unha expresión de Bourdieu (1979) e referíndose a-xornalistas e publicistas, 

produtores de televisión, operadores de turismo, xestores e programadores culturais, 

galeristas, arquitectos etc.-, que na cadea de creación-manipulación-transmisión de bens 

cun elevado contido informativo e simbólico, son potentes ínstrumentos conformadores do 

"bo gusto", do ser e actuar do home urbano. O papel do intelectual e o do creador, outrora 

referentes socíais, parece ir en declive como influenciadores nos gustos e hábitos culturais. 

Sen dúbida, é notable o lugar extraordinario que ocupa agora a publicidade e o 

consumo nas novas prácticas culturais e na estruturación dos tempos da vida cotiá da 

cidadanía, intimamente entramados na existencia dunha cidade cada vez máis feita de 

fluxos, de circulación e de informacións e cada vez menos de encontro e comunicación, ao 

constituíren hoxe aqueles uns ingredientes habituais da ecoloxía urbana. A capacidade do 

mundo xornalístico e das industrias culturais para orientar os desexos e as vontades dunha 

gran parte da poboación en temas descoñecidos ou reforzar actitudes moi estendidas na 

sociedade, son feitos moi asumidos. González ^uirós (2003: 92) denomina esta acción dos 

medios "a ditadura branda, unha tarefa na que continuamente se tece e destece o manto da 
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vida sen outras regras que o decidan que a axenda dos medios de comunicación". Os 

mass-media, moi especialmente o audiovisual e a televísión, entregados sen reparos a 

causas máis mercantís que a de informar verazmente, van determinando o contido e as 

formas da esfera pública. Con horas e horas de emisión no fogar, con independencia da 

idade, do sexo ou da posición social e cunha amplitude transversal notoria, os grupos 

multimedia compiten nun gran mercado, sobre todo no do entretemento e o da cultura. 

Tal impacto provoca que hoxe en día un crecemento da audiencia final a domicilio 

(Guzmán, 2001) e haxa nimias diferenzas entre as formas de vivir e de pensar das persoas, 

sobre todo na adolescencia (Fornés i García, 2002). A vestimenta, a fala, as preferencias 

gastronómicas, o automóbil, os destinos vacacíonais, os entretementos no tempo libre..., 

son algúns dos indicadores do carácter individual do gusto e do denominado "estilo de vida" 

das persoas (Featherstone, 1991), estilos que xa non son propios e dístintivos de grupos 

sociais específicos. O individuo contemporáneo ten inclinacións, gustos culturais e prácticas 

de lecer que, no contexto da cidade e cada vez máis a xuízo do autor que citamos, son 

experiencias transitorias e de efectos estéticos superficiais, efémeros. Estamos fascinados 

pola identidade, a apariencia e imos á procura de novas experiencias, nun proceso que 

Featherstone denominou sstetización da realidade, da vida cotíá. 

Non obstante, a singularidade das identidades urbanas ten tamén outra razón de 

ser. O espazo urbano, debído fundamentalmente ao impacto dos cambios económicos 

nomeadamente, as relacións entre a produción, o consumo e a economía doméstica, 

coa multiplicidade de imaxes, as necesidades ficticias creadas pola publicidade etc.-, 

desempeña un papel na conformación da identidade (Hollands, 2001). Para este autor, 

os rituais tipicamente urbanos, especialmente na mocídade, permítenlle transgredir 

determinados roles e normas sociais, ao mesmo tempo que se reafirman as identidades 

locais, culturais e de consumo. As diversidades de estilos de vida, de subculturas de 

grupos, dotados de certa cohesión cuxo alicerce é a necesidade de sobrevivir ou a 

emoción de ser outros e mesmo distintos cada vez, van construíndo novas identidades 

urbanas dende a mestizaxe. Nados en barrios periféricos das cidades, estes 

adolescentes de hoxe e cidadanía do mañá, vivencian unha interculturalidade en 

proceso (Montero, 2000). Posiblemente, na actualidade, sexa prematuro pensar que 

estas novas configuracións identitarias poidan ser consideradas significativas 

cuantitativamente polas dimensións reducidas do fenómeno -nas cidades galegas, 

cando menos, de momento-, mais é cualitativamente significativo como índicador de 

futuro para a articulación simbólíca que a cultura contemporánea escenifica día a día 
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