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A cultura nas cidades: o sentido diferencial da cultura urbana 

nas nosas cidades. A consolidación da sociedade de consumo, a sofisticación das 

prácticas económicas, os estilos de vida e mesmo os artefactos culturais, actúan como 

símbolos de status (González, 2001). 

Ademais, a diversificación de soportes e de posibilidades de expresión artística, así 

como de reprodución e recepción de mensaxes, bens e servizos culturais que auspician as 

industrias culturais privadas e as novas tecnoloxías comunicacionais e informáticas -a 

denominada "galaxia bit" (Guzmán, 2001: 110)-, están xerando unha transformación das 

pautas de achegamento á cultura, de consumo cultural (SGAE, 2000). Subliñamos este último 

termo, posto que a definición de cidadán/á tende a coincidir coa de consumidor/a no 

vocabulario de políticos, medios de comunicación masivos e empresas. Case é un 

convencionalismo dicir que somos cidadanía en tanto que consumimos unha serie de bens e 

servizos que dende moi novos nos ensinan a desexar e que a sociedade asimila, equipara e 

identifica co estilo de vida dominante. O adxectivo cultural vén dado polo valor simbólico que 

poida prevalecer sobre o de uso e de cambio en determinado produto. O lugar da cultura, 

como sinala Martín-Barbero (2002: 45), "vai substituíndo os costumes por estilos de vida 

conformados dende a publicidade e o consumo". Optamos, nesta liña, por refuxiarnos na 

maneira de entender e vivir cotidianamente o social: no lecer, na politica, na opinión, na 

cultura. A tendencia xeral do público é, por unha banda, e como sinala Ander-Egg (1989: 23) 

"non demandar determinados bens culturais porque se descoñece as posibilidades que se Iles 

ofrecen" ou, por outra, consumir sempre o coñecido pola resistencia ao cambio, posto que o 

pensamento das masas é conservador e autocomplacente. Porén, que esto último sexa 

posiblemente certo, non impide que nos resistamos á tendencia crecente ultimamente a 

administrarmos unha dose excesiva de cultura-espectáculo, cando menos dende os 

departamentos de cultura municipais, a claudicar perante o primeiro, unha aporía para todo 

pedagogo-educador social con responsabilidades técnicas na acción cultural pública. 

Tamén segundo o devandito ínforme sobre as características dos españois respecto 

do seu achegamento á cultura (SGAE, 2000), a desigualdade de oportunidades de acceso á 

mesma en función da posición social e as xeracións, está a provocar o xurdimento de 

diferentes práctícas culturais. Conclúe o estudo que hai un auxe da individualización de 

consumo cultural, un aumento por adquirír produtos catalogados pofos mesmos usuarios de 

baixo interese -nomeadamente, os emitidos por televisión- e unha crecente definición e 

distinción de perfís socioculturais de usuarios para cada práctica cultural. 

Velaquí reflexións para contrastar, líñas de forza, matices, e mesmo presións 

inherentes, sen dúbida, ao labor de deseño e de planificación dunha política cultural pública 

e urbana e que, os/as diversos/as responsables de deseñala e implementala, non deberían 
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Capífulo 4 

ser quen de obviar (González Rueda, 2003). E é que, como pretendemos evidenciar ata o 

momento, abordar o tema da cidade na actualidade é facelo sobre un dos conceptos máis 

equívocos e ambivalentes da análise sociolóxica. Cómpre tentar respostar, ante un marco 

de reorganización dos escenarios tradicionaís mesmo en cidades medias e pequenas, cales 

deben ser as políticas culturais idóneas? Cales as estratexias de innovación cultural? Como 

encarar con vísión prospectiva posibles escenarios futuros nuns contextos como os que 

estamos a caracterizar? Falamos do mesmo cando dicimos cultura da cidade e cuttura na 

cidade? De termos moi presente que o díscurso da cidade ou a cidade como discurso, son 

cuestións que é imposible obviar cando se fala do binomio cidade e cultura -pola súa 

incidencia directa no sentido da acción resultante-, propoñemos esbozar algunhas 

particularidades dos hábitos de participacíón e consumo cultural e aspectos colaterais deste, 

e que son especialmente característicos de contextos fundamentalmente urbanos. 

Partimos de que, ao noso entender, no xeral das nosas cidades, a acción cultural 

pública -e tamén a maioría da privada-, segue obedecendo ao modelo político-cultural de 

extensión cultural ou democratizador. Prevalece, xa que logo, o labor de mecenado 

patrimonialista e carismátíco en discrepancia coa evolucíón dos hábitos, das prácticas e dos 

gustos da masa urbana, cada vez máis privados, máis híbridos, máis segmentados 

(Guzrnán, 2001). Procuraremos argumentar este aspecto deseguido. 

Tal e como tratamos de reflictir no segundo capítulo do noso informe, cómpre significar 

que en Galicia, estimamos que polas súas características demográficas e do propio fenómeno 

urbano, se multiplican as situacións intermedias ou non puramente urbanas en termos terrítoriais 

e, xa que logo, de relacións e hábitos da poboación inherentes a elas. A cidade como hábitat é 

produto do crecemento e non dunha creación instantánea, polo que é de agardar que as súas 

influencias sobre os modos de vida non consigan apagar por completo anteriores tipos de 

asociación humana. A propia poboación da cidade adoita ser, en gran medida, oriunda do 

campo, de aí que non se rexistren variacións abruptas e moi descontínuas en poucas xeracións 

entre dous tipos de personalidade: a urbana e a rural (Fortuna, 2001). As mesturas entre o rural 

e a súa fonda presenza no devir do noso pobo coma comunidade histórica- e o propiamente 

urbano, son manifestas mesmo no ínterior de contornos tipicamente de cidade. Como mostra, 

vexamos un exemplo: un barrio coma o do Orzán na Coruña, localizado no corazón da cidade 

preto do faro romano da Torre de Hércules, poboouse nas décadas dos anos 50, 60 e 70 de 

xentes que proviñan fundamentalmente da Costa da Morte -Físterra, Muxía, Camariñas etc.-, así 

como das comarcas de Bergantiños e das Mariñas. Transcorridas algunhas xeracións, este 

rueiro segue a manter unha idiosincrasia de seu, cunhas relacións veciñais intensas, a 

preponderancia do uso da lingua galega como idioma vehicular cotiá ou coas celebracións 

festivas comunitarias moi arraigadas coma o Entroido. 
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A cuftura nas cidades: o sentído diferencial da cultura urbana 

Dito isto, cómpre engadirmos que a urbanidade non é unha característica exclusiva 

das cidades, senón un modo de vída. Entre a dicotomía rural/urbano, non existe unha radical 

antinomia e si, cada vez máis, un continuum, debido fundamentalmente aos procesos de 

desterritorialización e hibridacións resultantes, así como ao aludído labor homoxeneizador dos 

medios de comunicación. O urbano é o movemento que inserta o local no global, xa sexa pola 

acción da economía ou dos medios de comunicacíón de masas (Martín-Barbero, 2002). As 

díferenzas non dependen tanto do contexta ecolóxico e si dunhas variables sociolóxicas máis 

clásicas tales como: o sexo, a idade, o nivel educativo e cultural, a motivación, a existencia e 

grao de oportunidades de acceso a equipamentos de proximidade -a clase social, mesmo a 

etnia nalgunhas realidades con marcadas desigualdades socioeconómicas-. De aí que, como 

sinalabamos ao respecto do barrio coruñés do Orzán, moitos segmentos poboacionais 

urbanos aínda manteñen no seu hábitat características de modos de vida máis propios do 

rural (Teixeira, 2000). Isto lévanos a manifestar que posiblemente, aínda que son 

principalmente as cidades as que lancen e lexitímen as modas -en termos de hábitos culturais 

cando menos-, e as mediacións e condicionamentos suscitados por axentes externos inflúen 

en gran medida (Vieites, 2001 b), seguen a ter moita máis importancia as mediacións 

cognítivas e emocionais, as características educativas, sociais e culturais das persoas, á 

marxe de onde residan. 

Nun estudo sociolóxico consistente en analizar as políticas culturais de seis 

cidades do norte de Portugal e as súas relacións entre a oferta e a demanda cultural 

(Santos e outros, 1998), os autores determinaron que os novos públicos urbanos, a 

pesar de estaren escolarizados, non están familiarizados nin demandan necesariamente 

manífestacións de cultura de etrte. Beben do eclecticismo e da polivalencia en 

detrimento da especíalízación artística; valoran todo o que leve un sesgo xuvenil, as 

sociabilídades, o lecer e a imaxe; "en definitiva, un público atento á oferta cultural, cun 

alto nivel de participación, mais que ainda Ile resta moito por elevaren ese nivel" 

(Ibidem: 65). E apostila Rojas Marcos (1993: 192) "con certeza, a ecoloxía da urbe, 

coa axuda dos mass-media, nutre e estimula constantemente o egocentrismo, exalta o 

poder, fomenta o personalismo, demanda a perenne xuventude, celebra a perfección e 

glorifica a cultura do diñeiro e do consumo". 

Posiblemente, poderíamos resumír as principais tendencias socioculturais que 

hoxe determinan os comportamentos dos cidadáns, dos consumidores, en relación coa 

oferta cultural que Iles posibilita a vida urbana, -tal e como se recolle no cadro núm. 5- e 

que, sen dúbida, inflúen no deseño e na orientación das iniciativas locais de carácter 

cultural, educativo e lúdico (Pastor, 2004), así como na mercadotenica que se debe 

desenvolver ao respecto (Colbert e Cuadrado, 2003): 
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CADRO NUM. rJ 

Tendencias socioculturais nos comportamentos do consumo cultural da cidadanía 

• Inclinación crecente para privilexiar a calidade sobre o prezo nas decisións de 
consumo. 

• Cambios no uso e na valoración do tempo libre, para gañar este en sentido lúdico e 
hedonísta. 

• Perda do protagonismo na vida cotiá da cidadanía da interacción no espazo público, 
dándose un repregue ao espazo privado como lugar de consumo cultural. 

• Uniformización e masificación dos modelos culturais, mais tamén un auxe das 
interaccións entre grupos sociais distantes. 

• Maior centralidade dos medios electrónicos, das industrias culturais e das novas 
tecnoloxías nos hábitos culturais da poboación. 

• Inquedanza por ter capacidade de elixir e visualizar que existe unha oferta aberta e 
competitiva. 

• Demanda de maior, máis especializada, detallada e pormenorizada información para 
difundir e%u conseguír nunha nova díversidade de espazos e soportes (centros 
comerciais, parques, valados publicitarios, móbil...) 

• Progresiva seculr^rización da socíedade, coa súa perda de valores fortes e tendencia 
á desideoloxización a favor do hedonismo no consumo. 

• Valoración social das propostas multifacéticas, é dícir, apertura á posibilidade de 
contemplar expetiencias culturais que antes non se tiñan en consideración. 

• Auxe da superfícialidade, quizais causado polo fenómeno da globalización, mais esta 
tamén provoca o rexeitamento dos produtos excesivamente dominantes a prol dos 
elaborados en contomos locais. 

• Marxe para a pasividade ante a oferta cultural pŬblica. 

Fonte: Guzmán (2001), Fernández (2002) e Pastor (2004). Elaboración propía 

A emerxencia de estilos de vida nas cidades, vinculados a un progresivo cambio dos 

valores cívicos e das expectativas inherentes a estes, aparecen ligados a unha mellora 

significativa do benestar social. As transformacións experímentadas nos sistemas de 

produción, a reestruturación das comunidades familiares e veciñais, as evidentes melloras 

das condicións de habitalidade nos fogares, tal e como recorda Caride (2001:20), 

"provocaron unha cultura do lecer máis diversificada e imaxinativa, o que non obvia o 

xurdimento de problemas que desvelan as condicións de desigualdade, inadaptación ou 

marxinalidade ocasionadas por un tempo libre cada vez máis supeditado ás regras do 

mercado neoliberal e aos ciclos da oferta-demanda". 
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A cu/tura nas cidades: o sentido diferencial da cultura urbana 

E é que, en xeral, as persoas confundimos lecer case que exclusivamente con 

diversión e fuxida da cotidianeidade. A evasión como fin principal, "o novo opio do pobo" 

(Lipovetsky, 1990: 251). Impera unha visión lúdica e consumista da vida e os temas centrais 

da denominada cultura de masas, altamente mediática, contribúen poderosamente a afirmar 

esta tendencia da individualización do consumo e de benestar privado, engaiolados polo 

asalto constante do efémero. Moita cidadanía non acaba de entender e de se beneficiar do 

lecer como factor educativo, creativo, relacional, como potente xerador de grupo, como 

mecanismo que tamén concede sentido de comunidade. 

Impera, xa que logo, o consumo individualizado. E os estilos de vida chegan a 

ser máis variados como resultado desa individualización, da cal, o lecer, é un 

compoñente esencial. A imaxinación seriada das industriais culturais trata de subliñalo 

constantemente a través da reiterativa publicidade e coa súa omnipresente oferta en 

múltiples ámbitos e espazos da cidade, "lugar de consumo" (Russo e Van der Borg, 

2001: 200), así como tamén -e sobre todo-, na privacidade dos nosos fogares. As 

oportunidades dese lecer individual que suscitamos polos medios tecnolóxicos, 

especialmente Internet, ese gran almacén universal virtual situado no magma da rede, 

son notables. Ademais, certa oferta cultural privada pasa, case sempre, por uns prezos 

prohibitívos para moitos cídadáns, excluídos dobremente: por careceren de referentes e 

hábitos afíns ou por reais dificultades económicas. En definitiva, a miúdo, numerosas 

opcións lúdicas vense afastadas do día a día da cidadanía que, por non posuír a 

información, os coñecementos, as motivacións, un determinado poder adquisitivo, 

deveñen nesas novas desigualdades das que fala Caride (2001). 

Por outra banda, tamén as institucións culturais públicas, posiblemente 

influenciadas por ese contexto, coa súa oferta caeron nas tentacións -quizais por certo tedio 

ou desleixo; falta de reciclaxe; carencia de novos ínstrumentos de planificación, 

organización e acción (Martí, 2003b) e de investimentos axeitadados nas súas políticas 

culturais, educativas e de lecer, etc.-, de abandonarse á panacea do tallerismo; da 

reiterativa oferta dun lecer pasivo; do fomento dun activismo lúdico pseudoinfantil ou 

seducidas polos postulados dos mass media respecto deste ámbito (Asensio e Pol, 2002). 

O mundo da cultura, con certeza, non é alleo á influencia dos patróns de consumo 

actuais, derivados dos modelos de desenvolvemento das últimas décadas nos países 

desenvolvidos. Coas súas propostas, institucións tradicionalmente culturais coma os museos, as 

salas de exposicións, galerías de arte, mesmo centros cívicos ou semellantes equipamentos de 

proximidade, posiblemente leven lustros reforzando con moitas das súas iniciativas, o privado e 
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o individual, o cultural como obxecto de consumo (Urry, 1995), en detrímento do educativo, 

colectivo, solidario e comunítario. Influídos por esta visión mercantilista da cultura, moítos 

responsables políticos locais coínciden á hora de valorar o conxunto das súas programacións e 

demais atractivos culturais das súas cídades, con base en argumentos económicos e 

simbólicos, quedando nun segundo plano aqueles obxectivos de extensíón cultural (Paramio, 

2001). Contedores e polítícas canonicamente culturais renóvanse co indisimulado obxectivo de 

abastecer a audiencias máis amplas, permutando as súas pretensións educatívo-formativas "por 

unha maior énfase no espectacular, o popular, o pracenteiro e o inmediatamente accesible" 

(Featherstone, 1991: 162). A banalizacíón dos seus contidos, case reducidos á diversíón e do 

espectáculo, minguaron considerablemente o que ten a cultura de cohesionadora e 

transformadora (Vidal-Beneyto, 2004). 

Por suposto, os centros comerciais, as novas ágoras de encontro da cidadanía 

urbanizada, convencen cada vez máis con estas formas de proceder, outrora tan distantes aos 

seus idearios, posto que o consumo de signos e o sesgo simbólico dos bens que se 

consumen transfórmanse na fonte principal da satisfacción obtida polo cidadán-consumidor. 

Ofrecen espazos para escenificar o consumo onde a monumentalídade arquitectónica e o 

deseño, se asocian co paseo e a recreación, tamén coa, xa que logo, coa "cultura". Así, a 

maior parte destes centros inclúen multicines, tendas de música, librarías, video-clubs, 

exposicións nas súas interseccións e salas de entretemento. Lugares, novas prazas públicas 

onde curiosamente apenas haí espazo público- que tracenden os fíns comerciais e serven 

para socializarse, especialmente a mocidade. Está claro que, dende a Administración Pública 

e Local, non se pode influír decididamente nese enfoque dos seus contidos, pero si cómpre 

pensar en usos positivos asociados ao shoppíng center. 

Trataríase de impulsar outras actividades culturais, de informacíón e partícipación 

vinculadas coa xestión pública da cultura. Coa lexislación, obrigar a estes sitios a que 

ínclúan espazos non lucratívos como centros de convivencia infantil, servizos culturais e 

sociais, tal e como se fai xa noutros lugares en Europa (Borja e Castells, 1997). Coa 

negociación, débeselle encardinalos coa programación cultural da cidade, potenciarlles a 

unha maior sensibilídade coas culturas locais, etc. Do mesmo xeito que se regula o ímpacto 

ambiental destas mega superficies comerciais, quizais habería tamén que valorar a súa 

incidencia cultural e requirir que os investimentos lucrativos den aos seus ingresos certo 

efecto de retorno sobre a comunidade onde se sitúan. 
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A cultura nas cidades: o sentido diferencial da cultura urbana 

Percibimos que as políticas urbanas de moitas institucións culturais tenden a privilexiar 

as actividades e atraccións culturais encamiñadas ao consumo en xeral e ao cultural en 

particular, tamén ao denominado turismo cultural -museos de impoñente factura, parques 

temáticos, eventos inicialmente culturais pero de marcado corte social, macroconcertos, bienais 

de arte etc.-, sobre aquelas accións dirixidas máis ao fomento da creación e produción cultural 

propia. Os municipios como produtores de diversións de masas (Bianchini e Parkinson, 1993), o 

uso da oferta cuttural como mercadotecnia de cidades. Coa ampliación do tempo de lecer, o 

sector lúdico-cultural pasa a ter non só importancia social agregadora -a cultura como xeradora 

de inclusión social-, senón tamén unha importancia económica fundamental. Un ámbito de 

acción que pode xerar emprego, integrar social e politicamente sobre dun proxecto de cidade. 

De feito, numerosas actividades das nosas cidades son deseñadas, en gran medida, dende 

tales postulados, por e para atraer un número elevado de visitantes máis que aos propios 

residentes e a localización e extensión destas inflúe determinantemente nas datas e na duración 

das estancias por parte dos turistas (Paramio, 2001). Con certeza, o turismo converteuse nunha 

das actividades cunha dimensión social e económica máis importante nas sociedades actuais. E 

dentro del, o turismo cuttural ocupa un crecente e destacado lugar727. Tal e como sinalan 

Camarero e Garrido (2004: 109) "unha imaxe positiva connota a expectativa do visitante dunha 

experiencia diferente". Tal imaxe e o produto lúdico-cultural ofertado, a"atmósfera que se logre 

crear" (Russo e Van der Borg, 2001: 201), resultan prioritarios para conseguir a diferenciación 

fronte a outras cidades con ofertas semellantes alternativas. Tanto é así que, segundo G^uerol 

(2004: 161), "o turísmo é un parámetro que influirá moitísimo no deseño da cidade do futuró'. 

Non obstante, este proceso leva parello outro que pode alterar determinantemente o 

contido e as característícas das propias actividades culturais. Lecer e consumo cultural vense 

así influencíados mutuamente, sufrindo as tendencias actuais no goce dese lecer en termos de 

durabilidade e natureza do mesmo. Ainda que o consumo cultural se incrementou 

extraordinariamente en termos cuantitativos nas últimas décadas, a súa calidade non sempre 

proporciona satisfacción. Nunha economía de mercado, o cidadán, visto como un consumidor 

das actividades culturais, enténdese que é plenamente soberano das súas decisións, a libre 

elección forma parte esencial das condutas de consumo cultural, mais cremos que isto non é de 

todo certo. Hai numerosos factores que inflúen en tales decisións: a suxestión dos medios de 

comunicación (Leif, 1992), a publicidade, a propia formación e experiencias de cada quen 

(Mennell, 1978), o custo da actividade, a proximidade e a normalidade dunha oferta cultural etc. 

Colbert e Cuadrado (2003) sinalan que, ante a díficultade de responsables políticos e xestores 

culturais de idear e desenvolver accións cara aos públicos, cómpre apreciar a tremenda riqueza 

'^' No ano 2002, A Coruña. por exemplo. recibiu un beneficio de t3,5 millons de euros en turismo de congresos e negocios (La Voz de 
Galicia, 2004, t de maio, p.4). 
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e complexidade dos comportamentos do usuario-consumidor. Para estes autores, as variables 

que determinan o uso-consumo dunha oferta cultural por parte dun cídadán, van dende a 

variables persoais -implicación, idade, nivel económíco, lugar de residencia, beneficíos que se 

buscan nestas etc.-, a variables situacionais: datas e duración das accións. 

Quizaís parte da solución para minimízar o impacto de tales influencias, pasarían por 

propiciar unha grella de contidos competente e gratificador, en gran medida, moí próximos a 

nós; pola necesaria presenza, con calidade e non tan ornamental, no ámbito escolar e 

familíar, dos ditados e das propostas baseadas na Pedagoxía do Lecer. Consideramos que 

isto último aínda non está plenamente asegurado e moito menos xeneralizado nos 

parámetros que entendemos correctos para contrarrestar os posibles desaxustes, tanto 

dende o punto de vista do docente, do programador, como do beneficiario. 

Pensamos, fínalmente, que o percorrido realizado en termos de acción pública nos 

ámbitos da cultura, do lecer e do tempo libre require un espazo para a reflexión, nun exame 

crítico dos modelos instaurados ata o momento para ver da súa actualización e mellora. Son 

ámbitos de intervención que, por múltiples razóns, deberían ser motivo de políticas máis 

esixentes en termos de calidade, formuladas o máis consensuada e conxuntamente posible 

-intuímos a dificultade que iso entrana, maís precisamente por tal motivo deberíanse facer 

esforzos neste sentido- por parte dos sectores, cada vez con lindeiros máis difusos, 

públicos e privados, incluíndo na tríada ao denominado Terceiro Sector, nesa liña tan 

defendída por Puig (2000) da xestión relacional da cultura e tal e como se recolle no 

principio 5 da Axenda 21 da Cultura (2004). 
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CAPÍTULO 5: ADMINISTRACIÓN LOCAL E ACCIÓN
 

CULTURAL
 

"Predomina a desazón e a sensación de que a nosa, a máis 
urbana das civilizacións que o mundo coñeceu, cambalea sobre un certo 

fracaso, o da súa incapacidade de crear cidades para verdadeiros 
cidadáns" 

(Salvador Giner, 2002) 

5.1 Cultura e poder local: o compromiso municipal coa cultura 

Na nosa contemporaneidade, a intervención das administracións públicas na cultura 

está convencionalmente asumida, sexa por entender aquela como unha conquista -en termos 

de dereito- da cidadanía, sexa pola innegable relevancia do sector na formación das persoas e 

no seu tempo de lecer, pola súa proxeción económica, por preservar o patrimonio e a identidade 

común dunha comunidade, ou polos rendementos electorais que se derivan de tal xestión. No 

seu conxunto, son todas elas círcunstancias que coinciden en salientar o protagonismo dos 

gobernos locais no ámbito cultural, e que constitúen un dos seus principais valedores e axentes, 

ata o punto de se amosar como un feito incontestable a comezos do novo milenio. E é que lonxe 

queda xa a situación de caos administrativo e financeiro da maior parte dos concellos españoles 

en 1979, estrearen andaina democrática. Dende aqueles anos de incerteza e de baleiro 

lexislativo, na súa maioría dedicáronse fundamentalmente a recuperar o tempo perdido e a 

compensar o lastre da nosa Historia máis recente. Coa mirada posta na desenvolvida Europa 

despois de tantos anos de illamento, é xusto recoñecermos que os concellos foron quen de 

acumular tamén nas súas áreas culturais, tradíción e innovación. 
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Aínda que a cultura, por precepto constitucional é unha responsabilídade que 

comparten todos os poderes públicos, non se pode obviar o relevante papel que as 

corporacións locais xogaron na promoción cultural. Sen apenas competencias e con 

limitados recursos, aquelas tiveron un cometido fundamental na satisfación das necesidades 

e das demandas da cidadanía, e interviñeron en cantidade e en calidade coas súas accións, 

cando menos, moito máis do que o propio marco lexislativo Iles obrigaba. Na organización, 

no deseño, na creacíón de servizos, na facilitación de recursos, o certo é que nos últimos 

vinte e cinco anos, os concellos, debido a súa proximidade como administración á 

poboación, resultaron ser fundamentais para cubrir as múltiples carencias en infraestruturas 

e en actividades culturais dos seus habitantes. Malía o dito, recoñecemos a existencia de 

voces que manifestan que houbo escasa sensibilidade á territorialidade do feito cultural, en 

xeral, dende as administracións centrais e autonómicas, posiblemente, como resultado 

dunha traxectoria de décadas, en que ningunha destas administracións foron quen de 

percíbír os municipios como elementos básicos de referencia a partir dos cales poidan 

articular as súas políticas culturais, ao multiplicar -nalgúns casos, malgastar- esforzos e 

recursos, en vez de proceder a descentralizar e cooperar máis (Mascarell, 2002). 

A prolíferación de modelos de política cultural non é máis que a visualización desta 

sostida e crecente preocupación dos poderes públicos polos asuntos culturais, ata o punto de 

que a cultura é hoxe en día unha área macro-política (Caride, 1993). Esta maior centralidade e 

presenza transversal da cultura nos programas de goberno supón un desafío político cara á 

corresponsabílidade das administracións públicas e da sociedade civil organizada na 

satisfación das demandas culturais e lúdicas da poboación, mediante a optimización dos 

recursos dispoñibles e a multiplicación dos seus benefícios en diversas frontes. Isto pon de 

manifesto o carácter estratéxico que deben revestir as actuacións culturais e, xa que logo, a 

necesidade de dotalas de instrumentos de planificación, de xestión e de avaliación axeitados. 

Nun marco de gran complexidade social polas realidades cambiantes do mundo actual, 

especialmente nas cidades, parece imprescindible superar o déficit de orientación estratéxica 

que sufriron moitos dos quefaceres públicos locais neste ámbito. Posteriormente, incidiremos 

neste aspecto con máis detemento. 

Á súa vez, consíderamos que outro feito dá conta da emerxencia do fenómeno 

revalorizador da acción cultural pública e sobre todo local. Falamos do fenómeno que 

alimenta que periodicamente xurdan declaracións, leis, disposicións, recomendacións, 

programas, foros ou axendas vinculadas á cultura e á súa xestión dende múltiples 

organismos, institucíóns e axentes. Nestas plataformas e documentos reflexiónase sobre as 

vinculacións entre poder e cultura, cargadas de inercías e de connotacións (Font, 2002); 
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entre cultura e economía, tan en voga polas derivacións na creación de emprego e na 

rexeneración urbana; entre cultura e turismo, expresións dun binomio connotado por un 

grande atractivo para as cídades; entre a sociedade da ínformación e da comunicación e as 

súas repercusións nos hábitos de lecer e nos consumos culturais da poboación; entre 

cultura e dereitos da cidadanía, en tanto que soporte básico da convivencia e dos valores 

cívicos etc., uns debates que enchen de contido unhas publicacións e crean estado de 

opinión ao respecto. 

A pesar do dito, do renovado pulo constitucional e transcorrido o suficiente abano 

temporal como para se decatar diso e ser quen de corrixir certas actitudes políticas, o 

encaixe da administracíón local no referido ás súas funcións, ás súas competencias e ao 

fínanciamento dos servizos culturais básicos de atención á cidadanía, é, dende o noso 

punto de vista, aínda unha cuestión pendente. Resulta sorprendente que a estas alturas do 

desenvolvemento das políticas públicas en xeral, descoñezamos cales deben ser eses 

servizos culturais mínimos que un concello ten que prestar aos seus administrados e en que 

cohdicións. Tal e como se recoñece no manifesto Plataforma "Cultura y Administración 

Loca1': que aprobou en Barcelona no transcurso de Interacció 2000, a distancia entre as 

responsabilidades e as funcións asumidas -por sensibilidade e facendo unha lectura flexible 

da lei dende unha inequívoca vontade política- e os apoios financeiros do sistema, tendeu a 

se incrementar co paso do tempo. 

Polo demais, no actual contexto social, político, cultural e económico, comunmente 

chamado gJobalización ou sociedade-rede, o papel do local sae fortalecido, polo que as 

propias organizacións e as institucións adscritas a tales marcos territoriais, tamén son 

capaces de se adaptar ao seu novo rol. Neste sentido, impónse a tarefa de traballar 

conxuntamente dende os diversos escalafóns da administración e dende todos os ámbitos, 

coa intención de reflexíonar sobre o novo sentido da acción cultural das municipalidades e 

das cidades. Estas deben ofrecer unha mirada colectiva ás transformacións sociais -a 

multiculturalidade, a pluralidade nas formas de expresión etc.- que se produciron 

aceleradamente e que inciden na vida cotiá do cidadán. Este demanda amparo e solucións 

ao abeiro do príncipio de subsidariedade perante as repercusións desas mutacións no seu 

quefacer laboral, cultural, no seu lecer. Hai que argallar solucións dende unha óptica de 

cooperación interlocal para realidades parellas, mais adaptándoas a cada contorno; unhas 

propostas que superen as intervencións efémeras, puntuais, de curto percorrido e que se 

esgotan en si mesmas, sen lograr xerar dínámicas novas ou con moi feble capacidade para 

Iles dar continuidade. 
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Xa que logo, na consciencia da complexidade deste contexto operan os concellos e 

as políticas cutturais, ao carón dunha multiplicidade de axentes produtores de cultura cos 

que se establecer colaboracións, mais tamén ter fríccións, sufrir solapamentos e unha 

competencia, a miúdo, mal entendida. Acontece que as únicas normas que poden ordenar 

esta confluencia de actores e de intereses apenas están escritas e obedecen aos 

mecanismos do mercado. Malia todo, como nos dí Bouza (1993: 304), "a capacídade dun 

concello (dunha cidade] para acadar solucións con todos os axentes sociais, será a proba 

de lume das cidades que aspiren a formar parte do sístema urbano". 

Por outra banda, nas últímas décadas, tamén o que entendemos por cultura e as súas 

diversas dimensións e manifestacións, foron quen de mudar e operar cambios conceptuais que 

tamén repercuten na praxe, xa de por si necesitada da obrigada reflexión teórica. Nesta 

perspectiva, pásase da visión tradicional da intervención cultural municipal, onde se pretendía 

achegar a alta cultura á poboación, fundamentalmente a que producen os creadores en Belas 

Artes (Fernández, 1993), a situacións en que os concellos adoptan decisións que afectan a 

outros ámbitos da cultura (Mascarell, 2002): dende a dimensión constituínte, onde valores, 

significados, modos de vida, de convivencia e de entender o mundo son depurados e devoltos á 

cídadanía en forma de equipamentos públicos, de prezos asequibles, de oportunidades de 

partícipación, de alternativas innovadoras de lecer, de respecto da diversidade e de pluralidade 

de formas de pensar etc.; a dimensión social, promotora de actuacións e políticas de cohesión 

social e identitarias; a dimensión económica, xeradora de emprego e de riqueza; a dimensión 

educativa, a urbanística etc. 

Asumir este cúmulo de novos significados da cultura na actualidade por parte dos 

gobernos locais significa tender a concederlle unha maior centralidade á cultura para situala 

no epicentro das políticas municipais. Ademais, se nos cinguimos ás realidades das 

cidades, estas deben comprender que o seu quefacer cultural non ten como únicos 

destinatarios e beneficíarios aos seus empadroados, senón a todo un conxunto de persoas, 

que conforman o continuum urbano, que poboan un amplo territorio, e crear unha masa 

crítica, un público potencialmente consumidor da súa oferta. A promocíón de 

mancomunidades de municipios e de consorcios, a participación en redes de cidades, a 

aceptación de criterios de mobilídade poboacional e de cooperación intermunicipal e 

institucional, son algunhas medidas que poderían aumentar a densidade cultural -de 

espazos, de redes, de actividades, de públicos- da acción local. 
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Insistimos, máís unha vez en que as novas realidades sociais superan os marcos 

legais e normativos que se utilizan acotío para abordalas, de xeito que tales estruturas 

operativas e estas visións institucionais son inservibles actualmente e a cidadanía agarda 

dos gobernantes e dos responsables técnicos un esforzo de innovación política, de 

investimentos, de prontitude e de calidade nas respostas a tales feitos, especialmente nas 

cidades. En definitiva, novas políticas e xeitos de desenvolvelas en común, que xeren outros 

instrumentos de xestión, de financiamento e de abordamento máís coparticipado da accíón 

cultural. 

5.1.1 Marco legal e normativo dos concellos en Cultura 

Pretender concretar as competencias dos concellos en materia cultural parece un 

labor arduo, non tanto pola abundancia do seu pírrico número senón sobre todo pola 

espallada e difuminada repartición daquetas entre as distintas administracións públicas. De 

feito, para Fogué (2000:11), as políticas culturais forman parte da rexión máis pobre das 

políticas públicas "se nos límítamos ao insuficiente desenvolvemento normativo que oscila 

entre a falta de marcos específicos e a xustaposición competencial entre os diversos niveis 

da administración". Xa pola xuventude das políticas culturais no marco das devanditas 

políticas públicas, polo dífícil encorsetamento normativo das artes e da cultura, xa por 

desenvolverse aquelas nun contexto de máis vontade que de ciencia, o caso é que parece 

ser certa esa febleza lexislativa, precisamente alí onde a acción institucional é máis intensa, 

o ámbito municípal (López de Aguileta, 2000). 

A propia natureza e a conceptualización da cultura dificulta a existencia dunha liña 

competencial divisoria entre as diversas administracións. De feito, non existen repartos 

moi pechados entre elas, mais si cómpre establecer e case esixir, unha acción 

concorrente e de cooperación institucional. A propía Constitución española, a pesar de 

estar considerada polos xuristas coma unha Constitución cultural polas súas reiteradas 

referencias á cultura (González Rueda e outros, 2003), non fala da interlocución única 

como se mostra dende o preámbulo da Carta Magna, onde fai constar a necesidade de 

promover a protección e o progreso da cultura. 

Dende unha visión ampla e flexíble desta, podemos entender que a Constitución de 

1978 garante a autonomía da administración local e fai diversas referencias xerais á cultura. 

Así, o artigo 3 aborda as linguas como patrimonio cultural; o artigo 20, que se refire ao 

respecto da liberdade de expresión, ou o artigo 44, que apela ao dereito de acceso dos 
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cidadáns á cultura, son algunhas destas chamadas. Na mesma líña, o artigo 44.1 consagra 

a cultura como un dereito recoñecido a favor de toda a cídadanía, un principio 

interrelacionado co artigo 46, onde se sostén a conservación e o fomento do patrimonio 

histórico, cultural e artístico dos pabos de España e a actuación dos poderes públicos ao 

respecto daquel. Por último, será nos artigos 148.1 e 149.1 onde se nomean máis polo 

miúdo as competencias asumíbles polas comunidades autónomas e as exclusivas do 

Estado, respectivamente. 

No caso de Galicia, será o Reat decreto 2434/1982, do 24 de xullo, o que formalice 

os traspasos de funcíóns e servizos do Estado á nosa Comunidade Autónoma en materia de 

cultura. Posteriormente, outro Rea/ decreto. 0 285/7989 do 16 de decembro, traspásalle á 

Xunta de Galicía a asunción das funcións e servizos que o Estado transferiu á nosa 

Comunidade en asuntos de promoción sociocultural, entre outras. 

Para o noso estudo, centrado no ámbito local e galego, consideramos necesario 

cinguirnos ao marco legal derivado fundamentalmente da Lei regu/adora de bases de réxime 

local, dda Lei 7/1985 de 2 de abril (LRBRL)t28 e a Lei 5/i997, do 22 de xullo, Lei da 

Administración Local de Galicia, que complementa á anteriormente citada. En canto á primeira, 

e case sempre en termos de vaguidades e de xeneralidade (Font, 2002), os artigos 25.1 e 28 

coinciden en sinalar que os concellos poden desenvolver actividades complementarias ás 

propias das outras administracións públicas; en particular, as relativas á educación, á cultura, á 

promoción das mulleres, á vivenda, á sanidade e á protección do medio ambiente. Será no 

artigo 25.2, sen que teñan que entenderse como exclusivas ou alleas á lexislación estatal e 

autonómica -de feito, no preámbulo da propia Lei avísase de que son raras as materias que na 

súa integridade poden atribuírse ao exclusivo interese-, onde se fan máis explícitas as 

competencias que deben exercer polos concellos, e onde se fai referencia a aspectos como: 

protección do patrimonio histórico-artístico, a prestacíón de servizos sociais e de promoción e de 

reinserción socíal, de desenvolvemento de actividades e/ou de fomento de instalacións 

culturais, deportivas, de ocupación do tempo libre e de turismo. 

Dende unha lectura titeral desta Lei, a única competencia cultural de prestación 

obrigatoria que sinala para os municipios -e só os que superen os cinco mil habitantes- e 

que teñen o deber de prestar -e non sempre, posto que a mesma Lei establece dispensas 

en tal prestación para determinados casos-, é dispor de biblioteca pública. Así como 

"° Esta Lei foi posterionnente modificada no ^eu titulo X pola Lei 57:2003 de medidas para a rnodernización do Goberno Local, do i6 de 
decembro, mais coñecida por lei das grandes cidades •aínda que o propio documento (oxe desíe termo e utiliza o de municipios 
altamente poboados-, que se publicou no BOE, núm. 31, do 17 de decembro d2 2003 e que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2004. 
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sucede nos casos do patrimonío e dos dereitos de autor, estamos ante unha competencía 

que está moi regulada dende as admínistracións superiores, nomeadamente do Estado e da 

Comunidade Autónoma, con escasa marxe de manobra para as corporacións locais. 

Así mesmo, sendo coñecedores do labor socioeducativo e cultural que levan 

dispensando á cidadanía os concellos democráticos, resulta evidente que a cantidade e a 

calidade das respostas ás necesidades e ás demandas cidadás, son alleas por completo ao 

marco legal víxente e, sobre todo, ao actual sistema de financiamento (Font, 2002). Ese mínimo 

legal esixible aos concellos de dispor de biblioteca pública, quedou moi por debaixo das 

demandas e do conxunto da oferta cultural que hoxe en día dispensan o xeral dos municipios. 

En canto á segunda das Leis citadas e que atinxe unicamente ao contexto galego, a 

Lei de administración local de Galicia, tan só cómpre subliñar a súa escasa contribución, ao 

apreciarse unha notable ambigŬ idade respecto do quefacer cultural que ten como soporte 

aos poderes públicos municipais. Dun xeito explícito, nos apartados k), n), o) e p), alúdese á 

prestación de servizos e de programas destinados á infancia, á xuventude, ás mulleres e á 

terceira idade ou a actividades culturais e deportivas, a ocupación do lecer e do turismo, 

mais só en termos de posibilidade e de conveniencia de promover actuacións neste sentido. 

Por outra banda, en aras do principio de subsidariedade asumido pola Unión Europea 

como criterio básico para a organización da acción pública, segundo o cal ningún servizo público 

que poida residir nun nivel próximo da Administración debe quedar noutro máis afastado, para 

distintos autores (Fogué, 2000; López de Aguileta, 2000; Candedo e outros, 2002) estase a 

producir unha lectura petversa do devandito principio, posto que se Iles deixa aos concellos 

como tal administración máis próxima ao cidadán, a responsabilídade da resposta pública en 

materia cultural, sen dotala dos recursos correspondentes e necesarios. Esta teima sitúase no 

recorrente debate que se ten suscitado dende hai anos no ámbito político español, ao que se 

tenta dar cumprida resposta co Pacto Local129 tan demandado pola FEMP (VV.AA., 1993; 

Ballbé, 2000), e que propugna, nomeadamente: 

• Propiciar unha maior estabilidade financeira da Administración Local; 

• dar unha maior autoridade aos entes locais, mediante a reforma da LRBRL; 

• deposítar no ámbito local competencias ata agora pertencentes á administración 

estatal e autonómica. 

'-^`-' 0 goberno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero elaborou o L^bro Blanco para la Retama dei Gobierna Local, "un 
embrión da futura nova Lei de bases de réxime local", onde se aborda a análise das competencias locais, a organizacion dos concellos e 
os órganos de caracter supramunicipal, co tin de que entren en vigor a partir do ano 2047, La Voz de Galicia, 1 de febreiro, p 8. 
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Por descontado, se se consegue dar saída política ao tema ou non, non é asunto 

primordial desta tese, mais si o é o de se facer eco de que o panorama competencial dos 

municipios segue a ser altamente indeterminado, e depende na práctica diaria da 

articulación e da colaboración que se produce entre as diversas escalas da administración 

pública. Tal e como sinalan Candedo e outros (2002), isto conduce acotío, salvo casos 

honrosos -cada vez máís numerosos, todo hai que dícilo, os daqueles municipios que fan 

unha lectura flexible do marco legal existente-, ao solapamento de iniciativas e programas, 

vaivéns na vontade dos gobernantes políticos, desaproveitamento dos recursos, certa 

perplexidade e incredulidade na cidadanía e, en resumidas contas, unha moi desigual 

asunción de responsabilidades dos concellos nesta materia. 

Polo demais, un aspecto moi relacíonado co marco competencial e financeiro e á 

conseguinte prestación de sen+izos ao cidadán por parte dos munícipios, que son os únicos 

métodos de finanzamento que posúen, ou cando menos, os principais recursos de que botan 

man maiormente: a recadación tributaria e a política subvencionadora, tanto propia como 

allea, de que son beneficiarios. Se xa os recursos económicos que destina a Administración 

do Estado -o trece por cento, fronte ao case trinta por cento da maioría dos concellos 

europeos-, semellan ínsuficientes para as arcas municipais, a vontade dos gobernantes locais 

para pór remedio, en parte, a esta situación ao amparo da lexislación vixente, tampouco 

axuda a mellorala. Facéndomonos eco desta sítuación, segundo Álvarez Corbacho (2003) 

existe unha enfermiza cultura galega do municipalísmo, que se asenta en certa inhibíción 

fiscal, que desaproveita a potencialidade que o sistema tributarío local Ile concede aos 

gobernos locais. Non ser rígurosos no cobro e non aplícar uns impostos axeitados á 

cidadanía, xera uns hábitos nos gobernantes de dependencia das administracións superíores 

para poderen prestar certos servizos, feito que afecta á propia autonomía política local, á 

cantidade e á calidade desta. Para o mesmo autor, a FEGAMP, mantén unha actitude de "non 

sabe, non contesta", co custo social que iso implica. A todo isto cómpre engadirmos a 

persistencia das históricas reticencias da Administración autonómica a descentralizar cara aos 

concellos e deixar de ser tan acaparadora en competencias e en recursos, especíalmente nos 

ámbitos de servizos persoais á comunidadet3°. 

Recapitulándomos, parece que no ámbito da acción cultural local, navégase, 

coincidindo con Fogué (2000), González Rueda e outros (2003) entre a concorrencia, a 

ambigŬ idade, a indefinición e a escaseza de recursos por unha desigual coparticipación nos 

ingresos e nos gastos da Adminístración e unha febleza normativa, o que repercute, sobre 

'^ Entrevista a Francisco Vázquez, Presidente da FEMP, La Voz de Gat,r,ia i2^04), 25 de xuUo, p. 3t. 
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todo, nos campos que poderían dar moito máis de si de posuíren unha lexislación en un 

marco financeiro axeitado: a animación, a participación social, o fomento e a promoción 

cultural. 

5.1.2 Novas demandas, novas estratexías e normativas 

Se avantamos nos argumentos expostos, é preciso dicir que as administracións 

locais, sobre todo as cidades-município, están nunha encrucillada. Referímonos á que Iles 

obriga a dar unha resposta cumprida ás novas demandas cidadás, diante dos cambios 

económicos ou nos hábitos de vida e sendo testemuñas privilexiadas na renovación da 

sociedade contemporánea e das súas estruturas sociais e culturais, así como no modo de 

afrontar o presente imaxinando un futuro de maior calidade para a súas respectivas 

comunidades. 

Nesta cuestión, os concellos deben evitar certa entropía que padecen, como xa 

diagnosticara Delgado (1993). Non obstante, préstalles tamén desenvolver un esforzo 

engadido para lograr sensibilizar os demaís escalafóns da organización político

administrativa do Estado cara a un consenso institucional que Iles permita mellorar o seu 

posicionamento político como entes daquel, isto é, un intento de pacto institucional que palíe 

os evidentes desequilibríos financeiros e fiscais dentro da propia Administracíón, e os 

resitúe nun novo rol perante á cidadanía. 

De nos centrarnos nas cidades españolas, un grupo reducido delas'^', constataron a 

perentoria necesidade de instrumentar medios adecuados para tentar solucionar os novos 

problemas derivados -principalmente- das maiores concentracións urbanas e da súa 

singularidade socioeconómica e urbanística. Pretendían, xa que logo, e tal como consta na 

Proposición non de Lei que deu motivo á recentemente aprobada Lei 57/2003 de modemización 

dos gobemos locais: 

• O establecemento dun marco legal axeitado que dea as potestades necesarias 

aos gobernos locais para regularen e protexeren as relacións de convivencia de 

interese local, así como os servizos, o patrimonio e as infraestruturas públicas. 

• O perfeccionamento dos instrumentos de planificación, de xestión e de control. 

'" Foi en 1994 cando os rexedores de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Zaragoza, Málaga e Bilbao, subscribiron o documento titulado 
"Cnterios para la Ley de Grandes Ciudade Ŭ', embrión da le^ recentemente aprobada e que recolle as conclusións da 4° xuntanza 
cele6rada en Sevilla con tal intanción. 
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• Dar pulo á participación cidadá en beneficio dunha democracia local realmente 

participativa. 

• Atender cumpridamente ás realidades das cidades e dos municipios de maior 

poboación e de especiais características polo seu significado institucional. 

Neste marco, formularon a necesidade dunha leí que tivese como obxectivo introducir 

modificacións nas díferentes leis sectoriais reguladoras de materias de competencía municipal e 

aplicables ao conxunto das grandes cidades. Aínda que inicialmente as cidades destinatarias 

desta, comunmente coñecida como Lei de grandes cidades, eran aquelas de gran volume 

poboacíonal -nomeadamente, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga e Bilbao-, 

as distintas forzas pariamentarias con presenza no Parlamento español, entenderon que tamén 

poderían acollerse á esta Lei, segundo uns requisitos certamente amplos, un número importante 

de urbes da xeografía española; este aspecto foi, con todo, entendído e criticadot32 como unha 

excesiva flexibilidade na lectura da nova norma. É o caso, por diferentes razóns, das sete 

cidades galegas do noso estudo, despois de ser aceptada a súa solicitude perante á Xunta de 

Galicia, no correspondente proxecto lexislativo aprobado no Parlamento de Galicia, tal e como 

establece o Título X da LRBRL actual. 

De todos os modos, cada unha destas cidades é libre de comezar a aplicar o novo 

texto legal en función das súas necesidades e das súas capacidades. A Lei 57/2003 mantén 

os mesmos órganos que a renovada LRBRL, aínda que con diferente denominación nalgúns 

casos, configuracíóns e contribucións distintas noutros, e a incorporación doutros novos 

distritos, consello social da cidade e comisión especial de suxestións e reclamacións-, noutros. 

A aprobación da Lei de grandes cidades, a pesar do avance socíopolítico que 

acadou, non vén satisfacer todas as arelas que se puxeron na cidadanía e mesmo nos 

sectores máis progresístas da clase política. Algunhas das críticas que apareceron en 

diversos medios de comunicación, sobre todo no momento da súa implementación nas 

cidades susceptibles de acollérense ao abeiro da citada lei, fan referencia á cuestións 

tales como fuxir do necesario debate entre o municipio como delímitacíón física e o 

concello como estrutura político-administrativa, discrepancias na forma de elección, no 

número e nos críterios de baremación da cualificación dos membros non electos da 

xunta de goberno local ou no consello social da cidade, a pouca ambición no 

recoñecemento dos dereitos cidadáns, especialmente nos enfocados a recibiren 

'^ la Voz de Galicia (20041 ".. .o prexecto de Lei pactado en Madrid é café para todos". 4 de outubro, p'. 
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servizos públicos de cafidade e de garantía a través das chamadas "cartas de servizos" 

e a participar na elaboración dos orzamentos locais, ou, por non estendérmonos máis, 

con nimios avances na ampliación da autonomía local en materia de seguranza cidadá, 

cultura, educación, inmigración, xustiza etc. 

En canto a outras novas respostas pensadas dende o ámbito estritamente cultural 

local, cómpre dicir que tamén se fixeron e se fan esforzos e mais se constatan progresos. 

Quixeramos citar en primeíro lugar, a Carta dos servizos municipais'^, un manifesto que foi 

aprobado 0 27 de novembro de 1998 no marco das Xornadas "Interacció 98", organizadas 

pola Deputación de Barcelona na cidade condal. A redacción dese documento foi obra dos 

asistentes ao devandito foro de debate bianual, fundamentalmente responsables políticos e 

técnicos de municipios de todo o Estado. Na súa xustificación, ademais de sinalaren o uso 

perverso do principio de subsidariedade, as persoas que a asinaron entenden que os 

concellos non poderán dar un salto cualitativo no nivel e na calidade das prestacións sen 

abordaren o marco xeral da súa acción. 

Deste xeito, no documento reflexiónase sobre a problemática local e aventúranse 

diversas ideas referídas aos recursos, ao marco legal e ás medidas concretas para sectores 

específicos do quefacer cultural municipal. Así, insinúase a posibilidade de mellora 

financeira da acción cultural local por medio da contribución dalgúns mecanismos 

correctores de tal situación defícitaría -establecemento de sistemas normativos de 

corresponsabilidade financeira dos distintos niveis de goberno, aplicación de porcentaxes de 

taxas ou de impostos específicos etc-. Urxe, segundo a devandita Carta, determinar 

implicitamente cales son as potestades xurídicas que corresponden aos concellos para cada 

sector material da súa responsabilidade de goberno. 

Por último, se recoñecemos que existen outras agrupacións convencionais dos 

sectores que integran os servizos culturais públicos, dende a realidade das 

administracións locais establécense tres ámbitos de intervención claros: o patrimonio 

cultural local, a lectura pública e a difusión artística. De nos basearnos nesta 

clasificación, formúlanse con vontade prospectiva unha serie de hipóteses de traballo a 

partir da determinación precisa das funcións locais: deseño de plans xerais para 

completar os equipamentos e as dotacións de servizos, establecemento de sistemas de 

cooperación no seo da propia administración local, e a promoción de sistemas de 

concertación entre os diferentes niveis da Administración do Estado. 

'^3 Pótlese consultar este documenio en Vanos Autores (20001 CuRun y Paier Lc^tl. Milenio. Diputacion de Barcelona, Barcelona, ^^p 105-111. 
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En segundo lugar, cómpre indicarmos pola súa trascendencia a Axenda 21 da 

cultura local. No marco do IV Foro de autoridades locais para a inclusíón social de Porto 

Alegre en Barcelona, ante máis de catrocentos rexedores de cidades de todo o mundo, 

técnicos e investigadores da cultura, este documento aprobouse asambleariamente o 8 de 

maio de 2004. En poucas palabras, pretende ser unha guía para que os gobernos locais 

elaboraren políticas concretas que favorezan o desenvolvemento cultural e que garden un 

certo paralelismo coa elaboración da Axenda 21 medioambiental que foi aprobada en Río 

de Janeiro en 1992 e que foi auspiciada por Nacións Unidas. 

O documento concibe a cultura como un compoñente do desenvolvemento dos 

cidadáns que se afasta do ben cultural como mercadoría ou como obxecto de consumo sen 

máis e procura un equilibrio entre o interese público e o privado, para así evitar dirixismos 

ou excesos intervencionistas. O seu contido estruturado describe os dezaseis principios que 

deben inspirar o desenvolvemento cultural da cidadanía coas políticas que se van articular. 

Máis aínda, fai explícitos vinte e nove compromisos e vínte e dúas recomendacións a todos 

os niveis de goberno e organizacionais -gobernos locais, dos estados e das nacións e 

diversas organizacións internacionais- para acadaren o obxectivo citado. 

A elaboración e a aprobación da Axenda 21 da cultura quere dar resposta aos 

desafíos do desenvolvemento cultural que a Humanidade ten que afrontar nos comezos do 

século XXI, en cuxo seo as cidades deben asumir un rol fundamental. Ao fío, vén ser un 

paso lóxico para a realízación de plans de acción para o medio ambiente de Río de Janeiro. 

Naquel texto, apostábase pola sustentabilidade ecolóxica, non depredadora cos recursos 

naturais, sensible e racional na súa explotación, que procuraba tamén o obxectivo de 

compremeter todos os axentes implícados. Estas actitudes e estos perigos ao respecto do 

contorno cultural, aparecen tamén recollidos noutros foros e acordos internacionais como a 

Carta de Aalborg (1994), a Conferencia intergubernamental de Estocolmo (1998), a 

Conferencia sobre desenvolvemento sostible das Nacións Unidas de Johannesburgo (2002) 

etc.-, tamén poñen de relevo respecto ao contorno cultural. 

É por isto que o documento resultante aborda un conxunto de contidos, 

supostamente coas mellores formas de os desenvolver, vinculados á convivencia, á 

díversidade e máis á pluralidade cultural, a inclusión social, ao fomento da creatividade, á 

difusión das artes, á sensibilización e máis a preservacíón patrimonial, ao acceso á cultura e 

máis a democratización do saber, ao fomento da partícipación social, ao apoio e 

fortalecemento dos axentes culturais etc. 
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Toda Axenda 21 implica sempre a responsabílidade na asunción de compromisos, 

mais tamén o desenvolvemento de indicadores que, neste caso, serán culturais de natureza 

cuantitativa -niveis e tipoloxía de consumo cultural, estándares de equipamentos de 

proximidade, número de entidades socioculturais sen ánimo de lucro...- e máis cualitativa 

uso do espazo público, interculturalidade. respecto aos dereitos culturais etc.-, que 

posibiliten avaliar o grao de implantación dos principios e nos obxectivos formulados. Coa 

aprobación oficial deste importante documento, que sería ratificado pola ONU-UNESCO no 

Foro urbano mundial de Nacións Unidas celebrado en Barcelona no mes de setembro de 

2004, suponse que numerosas cidades e municipios poranse a investir recursos humanos e 

económicos na aplicación da Axenda 21 da cultura nas súas respectivas realidades. Do 

mesmo xeito, seguramente xurdirán dúbídas e resistencias para a súa axeitada 

comprensión, visualizarase a necesidade de elaborar instrumentos e metodoloxías 

adecuadas para a súa implementación e máis avaliación dos indicadores que son aludidos, 

aparecerán textos e foros que expliquen e debatan a súa verdadeira utilidade e 

posibilidades mais, con certeza, todo isto enmárcase na permanente necesidade de articular 

respostas a unha evolución da sociedade que ansía mellores cotas de paz, de xustiza, de 

reparto da riqueza e de calidade de vida. Nesa liña, deben estar a cultura e, 

consecuentemente, as cidades e os municipios que asuman documentos desta natureza. 

5.2 A planificación da acción municipal: do planeamento estratéxico 
aos plans de acción cultural 

Como manifestarmos no capítulo 1 deste informe, se ben nas últimas décadas 

houbo significativos avances na formulación de políticas públicas nos ámbitos da sanidade 

ou da educación, nas políticas culturais coidamos que non se deu o mesmo grao de 

desenvolvemento. Entre as causas diversas que poderíamos salientar, achamos como 

principal razón deste feito a ausencia dunha preocupación explícita das administracións 

públicas polos asuntos culturais ata mediados do século XX (Caride, 1993). Este acceso 

tardío influíu en que as políticas culturaís públicas non fosen capaces de definiren os seus 

deberes culturais para coa cidadanía -cun mínimo catálogo de servizos para ofertaren-, así 

como na notable diferenza entre os recursos destinados e os obxectivos a procurar, un feito 

que coincide coas argumentacións doutros autores (Bonet, 2001 b; Miralles, 2001; González 

Rueda, 2003). 

A heteroxeneidade nas súas realidades poboacionais e mais políticas e a dispar 

dispoñibilidade en recursos financeiros dos munícipios e das cidades, amosan un 
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panorama manifestamente mellorable (Gandedo e outros, 2002). Lembremos que, xa de 

por si, o tema das políticas culturais é complexo e controvertido, tanto polas múltiples 

interpretacións sobre que é a cultura como polos tipos de prácticas que se insiren 

(Caride,1993). Deste xeito, segundo Font (2002), aquelas arrastran un extraordinario 

déficit de obxectivización que provoca numerosas connotacións negativas na socíedade. 

Para o autor, estas polítícas redúcense en non poucos casos a unha listaxe de servizos e 

de accións inconexas e sen planificación, que responden máis á inercia do acontecer 

diario que a unha razoada actuacíón en base ao que se agarda dunha política cultural 

local: análise da realidade, coparticipación no deseño de respostas a esta, obxectivos 

pertinentes, recursos sufícientes e unha avaliación orientada a mellorala. Ademais, 

numerosos concellos de menor tamaño e de menor densidade poboacional -como no caso 

de Galicia-, con poucos recursos económicos e humanos, nin sequera poden ofertar un 

mínimo de servízos culturaís. 

Na ampla diversidade de realidades da denominada admínistración local, dáse 

unha multicausalidade que acostuma a se reflectir na literatura especializada (Bouzada, 

2002; Candedo e outros, 2002): falta dunha maior cultura democrátíca e mais unha 

deficíente formación dos responsables políticos nalgúns ámbitos de acción municipal, 

incapacidade dos profesionais da cultura para ter maior incidencia nas políticas da área, 

incongruencía entre a xestión adminístrativa e mais o labor cultural, insuficiente 

desenvolvemento normativo e mais financeiro, inexistente planificación prospectiva e 

avaliación, solapamento de iniciativas e programas das diversas administracións e mais 

entidades con incidencia nun mesmo territorio, que apenas traballan en rede, ou, 

digámolo tamén, a ausencia e a presenza dun discurso académico consolidado que 

axude a corrixir estas disfuncionalidades. Por todo isto, Delgado (1993: 46) acha que "o 

balanzo do desenvolvido polos concellos na área cultural [ata daquela] é 

manifestamente malo". 

En xeral, as políticas culturaís locais adoecen da indispensable definición da súa 

misión, alén da "vaga" e sempre imprecisa finalídade de servir "ao interese xeral" segundo 

recolle De Gregorio (2003: 61). Para este autor, este obxectivo acostuma a ser entendido de 

moi diferente maneira, segundo factores tales como a ideoloxía do partído no goberno local 

ou os intereses máis particulares dos promotores das destas políticas. Se a isto Ile 

engadimos a falta de costume á hora de realizar procesos avaliativos e de publicitar os seus 

resultados, a inexistencia de hábito en porse á disposición de entidades investigadoras 

alleas á propia administración local coa intención de estudar o seu quefacer para o mellorar; 
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ou o feble avance nas metodoloxías e nos indicadores fiables para a medición das súas 

políticas, resulta obvio concluírmos que aínda queda camiño por percorrer. As propias 

dificultades que observa este investigador para a realización do traballo de campo, dalgunha 

maneira postas de manifesto nas conclusións do presente informe, son un exemplo claro 

dos argumentos que vimos desenvolvendo. 

Mais todas estas dificultades non deben impedir valorar como necesario e inherente 

á propia acción cultural pública, o desenvolvemento de procesos de planificación e de 

avaliación no deseño e na implementación destas políticas. Estes procesos e sistemas de 

planificación mesmo cando existen, son só iniciáticos e, tal como di Estévez (2004a), parten 

dunha concepción culta da comunidade, da cidade que empregan os políticos e os técnicos 

sen a cidadanía. Entendemos que pensar a cidade e a cultura en chave futura é falar dunha 

obra colectiva, baseada na socialización da creatividade aplicada, neste caso, nun esforzo 

conxunto de prospectiva. 

Abondosas son as referencias que tinxen o labor dos municipíos no sector cultural 

como de arbitrario e discrecional, penalizador da discrepancia, fagocitador ou esterilizador 

da diversidade e da creatividade, acaparador de funcións e de ámbitos máis propios doutros 

axentes ou de simple apéndice ornamental da acción política. Posiblemente, minimizar 

estes riscos ou actitudes acontece por avanzar paralelamente en concederlle unha maior 

centralidade e transversalidade á cultura na xestión do público, articular melloras no aspecto 

lexislativo para determinar graos de responsabilidade e mais subsidariedade e botar man 

das metodoloxías e dos instrumentos de análise e planificación que hoxe en día existen á 

disposición dos gobernantes e dos técnicos locais. 

Moito disto coincide coa estendida imaxe duns concellos, a que é frecuente 

observar como organizacións burocráticas, pouco sensibles e proclives ás novidades e á 

asunción de riscos (Fernández de León, 1993), a entregárense a novos métodos de 

planificación estratéxica e prospectiva, unhas reticencias que non son doadas de solventar. 

Laiámonos desta situacíón, xa que a solución para unha oferta cultural pública de calidade 

non pasa unicamente pola funcionalización da propía organización municipal, que acolle un 

ou outro modelo organizativo para a cultura e os demais servizos persoais á comunidade 

que tamén é importante-, senón por construír prospectivamente unha estratexia cultural de 

complementación con todos os axentes que inciden en dita acción, co propósito de 

minimizar as incertidumes e de proporcionar un marco de referencia claro para unha 
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axeitada toma de decisións nun un sistema cultural13^. Non se pode, en palabras de Borja e 

Castells (1997: 161), "manter vellas estruturas organizativas e procedementos pensados 

máis para controlar que para actuar". 

Consideramos ás políticas culturaís planifícadas como ferramentas vertebradoras da 

identidade e do global do territorio onde se aplican, mesmo como xeradoras de 

contradicións e de conflitos, mais que poden e deben xerenciar tal bagaxe. Planificar, xa 

sexa con criterio político, administrativo ou técnico, provoca inevitables controversias sobre 

as oríentacións, os enfoques e as actuacións que se insiren, "comúns a toda dialéctica que 

induce unha secuencia de ideas e feitos en constante interacción" (Caride, 1993: 313). 

Planificar a cultura debe ter como actitude normal o botaren man dun instrumento cotián, 

áxil e efectivo na dinámica cultural municipal (Roselló, 2004), en cuestións como a 

organización e a estruturación dos procesos político-culturais ou a incorporación do 

coñecemento e da investigación do sistema cultural ás decísións de carácter político. Caride 

(Ibid. 314), ve nisto vantaxes algunhas como: 

• dotar á política cultural de certa racionalidade, que fundamentan científica e 

tecnicamente a toma de decisións de responsabilidades públicas; 

optímizar os recursos existentes; 

• inserir o papel do coñecemento e da investigación social na formulación das 

políticas culturais e minimizar no posíble a súa oríentación ideolóxica; 

contrarrestar o poder expansivo e homoxeneizante da industria cultural de 

masas que reivindican proxectos de dimensión micro, e 

• pensar e guiar o itinerario cultural futuro desexable para esa comunidade. 

O rigor para poder asumir a integración do coñecemento e mais da acción e as súas 

respectivas lóxicas pasa inevitablemente pola vontade, a innovación e a formación política 

que se necesitan para pór o til no carácter estratéxico da acción cultural, así como pola 

modernización da xestión que devén da utilización dos procesos e dos instrumentos 

metodolóxicos axeitados. 

'^ Concepto cuñado por Brunner (t997) e que vén ser o ecosistema onde se entrecruzan e conviven producos, mensaxes e práGt!cas culturais tan 
diversas como as provenientes dos massmedia. os discursos e as ota^tas instihx^onais, a memo^ía, os ritos relixiosos: os valores etc. 
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Marcé (2000) insiste na súa importancia cando alude, como exemplo básico do 

actuación neste ámbito á monitorización cultural, un procedemento a partir do cal se obten 

información, e dá estrutura científica ao labor da acción cultural e dismitifica a condición de 

sector opinable que tradicionalmente tivo o ámbito da cultura. Uns procesos, xa que logo, "a 

través dos cales determinados obxectivos políticos comportan plans de actuación que 

empregan a información que reciben da análise da propía organizacíón, a delimitación de 

funcións e de responsabilidades, a adxudicación de recursos e a posta en marcha de 

determinados controis normativos e a concreción dunhas expectactivas de resultados coa 

súa correspondente temporalización" (Ibíd: 98). 

Un outro autor, Caetano (2003), indica que no terreo da cultura faltan moitos 

diagnósticos esixentes e carécese de investigación e de estudos con base empírica, o que 

resulta decisivo como alicerce dunha renovación efectiva das políticas nesta área. Cómpre, 

xa que logo, que os gobernantes locais dispoñan dun recoñecemento axeitado das 

realidades contextuais, dos problemas, das necesidades e das demandas que manifestan e 

se intúen das persoas mediante o diagnóstico e as obrigadas doses de prospectiva. 

Deseñar e implementar unha determinada política cultural non pode abstraerse a unha 

realidade contextual -ou sistema cultural- que, á súa vez, a condiciona e modifica 

constantemente (Marcé, 2000). Non hai fotos fíxas na acción cultural. 

Para Hernández (2003), cómpre coñecer cinco grandes aspectos dese contexto 

sobre o que se pretenda actuar: as dimensións do desafío -dispoñendo dunha ampla e 

permanentemente actualizada información-, as características do mesmo -infraestruturas, 

dotacións, oferta, carencias, demandas, entidades...-, os sistemas de representación -as 

percepcións e as imaxes que comparte a cidadanía sobre o territorio e os demais axentes-, 

os subsistemas existentes -tribos que conforman a diversidade cultural interior- e as 

conexíóns operativas con outras administracións e mais as súas políticas, outras institucións 

e mais os seus plans e programacións etc., para ese contexto. O resultado dese xeito de 

proceder orientará as decisións e as prácticas máis axeitadas e prioritarias para un territorio 

dado, que subscriben un conxunto de principios, de obxectivos, de estratexias, de recursos 

e de actuacións no intre de conformar un determinado quefacer político municipal (Candedo 

e outros, 2002). 

Aínda que seguimos crendo, xunto con outros investigadores (Marcé, 1996; Rubio, 

1998; López de Aguileta, 2000), que prevalece a falta xeral dunha planificación 

minimamente rigorosa, constituíndo unha rémora que incide moi negativamente na calidade 
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das políticas ímplementadas e límita os resultados socialmente positivos das accións 

desenvolvidas, a cada vez maior prolíferación de metodoloxias de avaliación e de 

prospectiva, coas súas correspondentes experiencias na praxe, tenderá a mudar esta 

deficiencia no deseño e aplicación das políticas culturais locais. En calquera caso, é preciso 

deixar constancía de que os procedementos e os parámetros que hai que manexar para 

unha ptanificación do fabor dunha cidade e dun municipio nun determinado ámbito de 

xestión son xa díversos; queda coñecelos e aplicalos. 

Se aproveitamos iniciativas desenvolvidas no ámbíto da educación e a 

planificación dos seus recursos e maís as súas necesidades, como son os Proxectos 

Educativos de Cidade, "capaces de definiren liñas estratéxicas e actuacións concretas 

para o futuro a curto e medio prazo, facendoo dunha maneira participativa e 

consensuada" (Gómez-Granell e Vila, 2001: 28), os Mapas Educativos (Trilla, 1999b) ou 

os Mapas de Servizos Persoais (Subirats, 2002), como fixeron algunhas administracións 

locais e institucións supramunicipais, que acodiron a estas propostas de análise e de 

prospectiva, ou encargaron a equipos de investigadores externos a elaboración de atlas 

ou mapas culturais (Bouzada, 1990: Caride e Requejo, 1991; Ayuntamiento de Sabadell, 

1995), estaremos no bo camiño. O principal obxectivo destes recados era dispor dun 

inventario dos activos culturais do seu territorio e, paralelamente, conseguir unha lectura 

dinámíca deste, para adiantar algunhas oríentacións cara á mellora desas realidades. Ben 

é certo que hai que ter en conta que a información que se recolle non presupón a 

existencia de política cultural algunha (Marcé, 2000), xa que se trataría de datos 

imprescindibles para a deseñar posteriormente esta cuestión resulta claramente 

beneficiosa se partimos dun bo diagnóstico. 

Falamos, xa que logo, dalgunhas exemplifícacións da dimensión estratéxica da 

acción cultural local, onde a importancia de procesos vinculados á análise da realidade, á 

toma de decísións dende a cooperación transversal e cos axentes activos da comunidade, á 

planificación das propostas e á súa avaliación, son fundamentais para unha política cultural 

local eficaz e eficiente. Sen sistemas de informacíón e prospectiva fiables, operativos e 

convincentes sobre a realidade cultural, a toma de decisións corre o risco -mesmo dende 

posicionamentos estratéxícos- de se converter nun exercicio de prestidíxitación (Miralles, 

1993). Dende a óptica da sustentabilidade das accións, aplicando criterios racionais e 

procurando a necesaria excelencia técnica, posiblemente haxa que demandar unha 

reformulacíón de numerosos supostos sobre os que, aínda hoxe, eríxe o seu labor -ou 

manifesta a súa indiferenza-, o poder local. 
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De todos os modos, tamén debemos recoñecer que a relación entre estes métodos 

de investigación social e de planificación e as políticas culturais ideadas sobre tales 

alicerces prospectivos, non son a panacea, tal e como advirte Hernández (2003). Di este 

autor que aquela pode operar camo un antídoto contra certas tentacións de elitismo, de 

populismo, de voluntarismo, de clientelismo, de excesivo ensaio-error, mais tampouco debe 

converterse nun criterio único e tecnocrático para o deseño e a execución das políticas 

culturaís, aspecto en que coincidimos. 

5.2.1 A planificación estratéxica no ámbito da cultura 

O concepto planificación estratéxica foi extraído da práctica militar, e comezouse a 

utilizar como instrumento analítico e decisorio no mundo empresarial a partir da segunda metade 

do século XX (Femández G Ŭ ell, 1997). Posteriormente, estendeuse á xestión pública e mais 

especificamente á planificación e xestión urbana, sobre todo para mellorar e"superar o 

planeamento físico dos plans xerais de ordenamento territorial" (Souto, 2001: 18). 

Cunha clara vontade de realizar o tratamento urbano dende a óptica dos desafíos 

impostos por un sistema de cidades, onde a competencia e a necesidade de adaptación aos 

cambios inseridos da mundialización e da innovación tecnolóxica requiren a importación de 

novas técnicas de planeamento e de xestión do mundo empresarial, xorden os plans 

estratéxicos. O dinamismo da vida urbana, a súa emerxente importancia e centralidade nas 

dinámicas sociais, as novas demandas da cidadanía en termos de calidade de vida, entre 

outras razóns, fixeron que a Economía da Cultura, o Planeamento Urbano, a Mercadotecnia 

Empresarial e Territorial ou a Socioloxía Urbana, leven tempo propondo instrumentos de 

planeamento para a súa aplicación, tamén, no ámbito cultural local (Cánovas, 1993; Borja e 

Castells, 1997; Thorsby, 2001 b). Porén, se non se adecúan debidamente tales conceptos e 

metodoloxías que deveñen doutros ámbitos, córrese o risco de fracasar no loable intento. 

Neste sentido, lembrando de novo a Eduard Delgado (1993: 56), recollemos un dos seus 

pensamentos cando, daquela, avisaba que "as políticas culturaís son unhas políticas que 

teñen un 50% de arte nelas mesmas e, xa que logo, os sistemas de avaliación, de 

orientación, son moito máis complicados [ao respecto doutras políticas] e avanzouse [en 

España] sen apenas instrumentos, que si teñen máis alá dos Pirineos". 

Refírese, en parte, este autor, ás experiencias e institucións de carácter 

supramunicipal ou universitario, de estudo, de formación, de información, de avaliacíón e de 

asesoramento para a acción cultural como poden ser os observatorios culturais -do 

Piamonte, Lombardía, Grenoble. Lisboa, Cádiz, Galicia etc.- e que recollen dalgún xeito 0 

espírito dos programas de I+D. En España, a iniciativa pública máis recoñecida e que mellor 
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se encardina nesta filosofía de accíón, posiblemente sexa o Centro de Estudos e Recursos 

Culturais da Deputacíón de Barcelona (CERC), nun claro intento de apoiar o labor dos 

concellos no ámbito cultural e de maximizar a cooperación intermunicipal (Rodíguez Abella 

e Seixas, 1999). En canto a Galicia, ideáronse propostas neste mesmo sentido para 

implementar na provincia da Coruña e que aínda non se viron materializadas na realidade 

(Candedo e outros, 2002). Tamén dende a Universidade de Vigo e o Consello da Cultura 

Galega se iniciaron trámites e desenvolven traballos baixo experiencias desta natureza13s 

Así mesmo, dende hai xa tempo, numerosas cidades estranxeiras e españolas foron 

capaces de se decatar da necesidade de se anticipar aos fenómenos derivados da globalización 

económica e da sociedade da informacíón, e deseñaron coparticipadamente o futuro desexable 

para a súa veciñanza. Isto significou que os concellos non só fornecesen as súas funcións máis 

tradicionais -control urbanístico, servizos socíais, promoción do emprego local...-, senón que, 

ademais, adoptasen unha serie de medidas dirixidas a reforzaren a súa posición estratéxica 

como novos e verdadeiros actores protagonistas no desenvolvemento local (Urrutia e Areilza, 

2000). Con esta finalidade, e coa vontade de facer fronte a tales retos, recorreron, 

fundamentalmente, á formulación dos Proxecto-Cidade (Herrera, 1994) ou dos P/ans 

Estratéxicos (Borja e Castells, 1997), como ferramentas de planificación integral. 

Por non estendérmonos, en termos xerais, nos P/ans Estratéxicos proxéctase unha 

dinámica reflexiva e de intencionalidade prospectiva, que van desenvolver, a ser posible, o 

conxunto de axentes políticos, sociais, culturais e económicos que conforman ou inciden 

nun territorio, mediante a cal se define o escenario máis adecuado para satisfacer as súas 

necesidades e arelas dun xeito razoable, así como listar estratexias para lograto. Implican 

unha visión da xestión do público máis coparticipada, que incorpora elementos máis propios 

da sociedade do coñecemento que da industrial, que enfatiza a natureza radial das cidades 

e permite aproveitar mellor o capital intelectual da cidadanía e as súas organizacións, entre 

outros axentes. 

Así como en numerosas urbes estranxeiras nos anos oitenta (San Francisco, 

Chicago, Detroit, Birmingham etc.) e en datas posteriores do século pasado (Bogotá, 

Río de Janeiro, Milán), tamén en diversas realidades españolas, se promoveron 

actuacións congruentes coa filosofía e coas iniciativas propias dos plans estratéxicos, 

mesmo asumindo explicitamente esta denominación. É o caso de cidades principais 

como Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoría-Gasteiz, Donosti, Girona, Tarragona, Alacante, 

Málaga, Córdoba, Valencia etc.; de cidades medias ou intermedias como Alcobendas, 

Terrassa, Molins de Rei e outras moitas en Cataluña; ou, xa con outro tipo de 

13^ No transcurso dos IV Encontros de Cultura e Concellas, organizatlo polo Consello da Cuftura Galega baixo o monográfico de "Cultura e 
Novas Tecnoloxias°, o denominado Obsewatorio tla CWtura Galega prese^ ^tou un estudo sobre as webs municipais en Galicia. 
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extensións territoriaís, de comunidades autónomas como Aragón e de comarcas como 

Osona e Alto Penedés (Cataluña). Mesmo houbo casos, como o da Comunidade 

Autónoma de Cantabría (Orde 31/1997), que regularon as normas para estimular e 

apoiar a redacción de plans estratéxicos culturais nos seus municipios. 

En Galicia, foi o caso de Santiago de Compostela dende que fora Capital 

Cultural europea no ano 2000. Outras cidades e vilas galegas e lusas, agrupadas baixo 

a organización do denominado Eixo Atlántico, dende hai apenas dous anos, veñen 

implementando un proceso semellante, suxeitas a unha perspectiva do planeamento 

estratéxico que recibe o nome de Mercadotecnia Territorial (Souto, 2001), pensada e 

deseñada para "ofrecer ás distintas audiencias dun territorio, unha descrición das súas 

potencialidades deste, dentro dunhas coordenadas do desenvolvemento sostible" (Ibid: 

25). No cadro núm. 6, resumimos as principais vantaxes da planificación estratéxica. 

CADRO NÚM. G 

Vantaxes da planificación estratéxica local 

• Colabora en superar visións fragmentarias e en xuntar 

sinerxias dos diversos axentes locais nun proxecto común e 

futuro de cidade. 

• Recoloca os problemas locais nunha perspectiva rexional, 

nacional e mesmo internacional. 

• Axuda a consolidar a identidade local e a expoñer a estratexia 

de comunicación do municipio, da cidade ou do territorio, ante 

déficits de cohesión social interna e de proxección exteríor. 

• Ofrece o marco global, integrador e transversal para pór ese 
territorio no centro da reflexión. 

• Resalta, tras a debida análise, os puntos fortes, aqueles 

elementos de singularidade e atractivo dun concello, dunha 

cidade ou dun conxunto de municipios e cidades, e fornece o 

criterio da cooperación e traballo en rede. 

• Baséase nunha sistemática do coñecemento dispoñible e na 
produción de novas análises e propostas, íncorporando o I+D 
ás decisións políticas. 

• Articula e muda, nun esforzo innovador e proactivo, a relación 

público-social e público-privado. 

• Aposta decididamente pola participación da cidadanía e dos 
demais interlocutores locais. 

Elaboración propía. 
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Cando estas metodoloxías se aplican a un único sector ou temática -turismo. 

cultura, medioambiente, educación etc,-, fálase de planificación estratéxica sectorial 

(Pujadas e Font, 1998), que constitúen unha segunda xeración de tales instrumentos e que 

acostuman a aparecer despois da elaboración dun primeiro plan de carácter máis 

globalizador. Son, por cítarmos algúns exemplos significativos nun contexto urbano, os 

casos das cidades de Málaga, Tenerife, Sevilla, Barcelona e outras en Españat3s 

Se nos centramos breve e exclusivamente no ámbito cultural de dúas das cidades 

que citamos -Barcelona e Sevilla-, cabe dicir que a primeira delas estivo a desenvolver 

dende finais da década pasada e primeiros anos da presente (1999-2001) as diversas e 

sucesívas fases do seu Plan Estratégico del Sector Cultural, co horizonte no ano 2010t37. 

Dende o goberno da cidade entenderon que planificar sobre a súa realidade urbana 

implicaba dous elementos fundamentais: unha actitude atenta e respectuosa cos procesos 

culturais urbanos, que fuxía de calquera tentación de dirixismo cultural e, por outro lado, 

asumir que en tal realidade cultural intetveñen múltiples influencias, polo que era preciso 

coñecer, pensar e actuar a longo prazo (Ayuntamiento de Barcelona, 2001). 

Para afrontar os desafíos contemporáneos propíos, basearon o seu eixo estratéxico 

central na dimensión cultural, incidindo fundamentalmente en tres aspectos: os contidos, o 

coñecemento e o desenvolvemento sostible da cidade de Barcelona. Un plan estratéxico 

este, construído en dúas etapas díferenciadas: unha primeíra fase de diagnóstico e unha 

posterior de deseño de estratexias e de proxectos de actuación en relación aos citados 

eixos transversaís e non á casuística dos diversos sectores da cultura, "nun proceso que 

debe continuar desenvolvéndose no futuro" (tbid: 2). Porque, tal e como é preceptivo, o 

desenvolvemento do plan estratéxico implica un proceso paralelo de deseño de instancias -

Consello das Artes e da Cultura, Observatorio de Avaliación, Axencia Mixta de Soporte ás 

Industriais Culturaís etc.- que velen polo correcto e polo efícaz cumprimento dos seus 

obxectivos. 

Un caso semellante ao de Barcelona, en canto a pretensións e natureza, é o de Sevilla 

Factoría Cultural, que xorde a finais do ano 2001 ao abeiro do Plan Estratéxico Sevilla 2010. 

Tendo como referente metodolóxico o da cidade condal, o plan sevillano abrangue os anos 

2001-2011 ao longo dos cales se van sucedendo as fases de diganose e deseño, execución e 

^ ti Ainda que nun contexto territorial distinto, cómpre mencionar a iniciativa pioneira que desenvolve c goberno da Comunidade Autonoma 
de Castela-A Mancha, que elaborou o"Plan Estratéxico de Cultura 1997-2006'. Fóra do noso país, hai diversas experíencias en Canada 
(Quebec). Escocia (Aberdeen, Dundee, Edimburga), Inglatena. etc. 

^^' Diversa e abundante docurnentacion arredor do proceso que desenvolven en Barcelona; podese consultar en tnternet. entre outras en 
http: iwww.bcn.esr'icubiaccentcultura 
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avaliación, control e redeseño deste. Establécense tres eixos de intervención coa meta xeral de 

converter a capital andaluza no enclave cuttural do sur de Europa, nomeadamente: cultura e 

imaxe da cidade, íncrementando a capacidade daquela para proxectar unha mellor imaxe 

íntema e externa da cidade e como factor de atracción turística; cultura e economía, e potenciar 

o sector cultural como xerador de riqueza e emprego; e cultura, calidade de vida e valores 

sociaís, dende a óptica de que a aquela debe ser un elemento que equilibre e favoreza a 

igualdade de oportunidades e a inclusión social (Ayuntamiento de Sevilla, 2001). 

Nestes exemplos, finalmente, a planificación estratéxica cultural postúlase como un 

elemento que resitúa a cultura nunha posición de centralidade no contexto das políticas locais, 

gañando así, aquela, peso específico no conxunto da realidade municipal. Porque, se ben é 

certo que tal metodoloxía específica é un fenómeno máis recente que os proxectos 

estratéxicos de transformación económico-social dun territorio, esta insírese na mesma lóxica: 

poñer á disposición do poder local un plano a medio ou longo prazo e vehicular o diálogo coa 

comunidade a través do desenvolvemento de estratexias de comunicación e de participación 

cidadá (Martínez e Soler, 2003). Como resultado desta visión un tanto empresarial da cidade, 

procede tomar decisións significativas e pluraís, cun evidente grao de complexidade na súa 

execución, colectivas e estruturadas nun sistema de accións por fases. Por todo isto, 

visualizamos tanto as vontades das propostas de planificación, como as súas dificultades de 

desenvolvemento no mundo tanxible da xestión política da cultura. 

5.2.2 A experiencia dos plans de acción cultural como instrumentos de 
diagnóstico e reflexión estratéxica 

Seguramente por proximidade ideolóxica e territorial, certa mímese e outra tanta 

dose de convicción, a partir da experiencia narrada anteriormente da cidade de Barcelona 

e, ao compás, o feito de albiscar que se estaban a dar outras semellantes a nivel europeo-, 

o Centro de Estudos e Recursos Culturais da Deputación de Barcelona (CERC) ofertou aos 

municipios administrados por esta, a posibilidade de desenvolver un proceso de reflexión 

estratéxica e de planificación cultural de características parecidas aos citados. 

Tratábase de recoller a bagaxe acumulada ao respecto dos plans estratéxicos nas 

cidades de maior tamaño demográfico e extensión territorial e adaptala ás posibilidades en 

tempo, recursos humanos e materiais, daquelas cidades medias e mesmo vilas que 

estivesen interesadas en implementar no seu munícipio un experiencia similar. 
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En todo caso, por ser unha tarefa de asesoramento por parte dunha institución 

supramunicipal co propósito de coñecer, de diagnosticar e de propoñer melloras estratéxicas de 

futuro no ámbito cultural dos municipios da súa província, este propósito e labor tivo a súa 

experiencia piloto no concello de Vilafranca do Penedés rematou o ano 2000, e abriu o camiño 

para que outras realidades locais tamén o fixese: Olot (2000), Igualada (2002), Manrresa (2002), 

Berga (2003), Vic (2003) ou a pequena vila -apenas tres mil habitantes- de Sant Pere de Torelló 

(2002)' 3s 

En principio, consideramos que non hai diferenzas significatívas ou relevantes, 

respecto dos plans estratéxicos propiamente ditos, posto que os plans de acción cultural 

adoptan os enfoques, as metodoloxías e os obxectivos daqueles. Enténdense estes proxectos 

como procesos abertos de análise e reflexión, permeables á participación dos diferentes 

axentes implicados, en aras de obter consensos en temas chave e de procurar a centralidade 

da cultura na acción política local (Martínez e Soler, 2003). Para senllos autores, integrantes 

do equipo redactor de gran parte dos plans de acción cultural desenvolvidos en Cataluña, 

significan "un instrumento innovador capaz de prever os contextos e os escenarios da cultura 

local e de articular os mecanismos precisos para converter a cultura nun elemento central de 

reflexión, proposta, avaliación e debate" (Ibid: 44). 

Esta modalidade de planeamento e de prospectiva cultural estrutúrase 

metodoloxicamente en dúas fases ben diferenciadas, que poden ser máis ou menos 

comprimidas ou dilatadas en función das características de cada cidade ou municipio. 

Unha fase inicial é a do diagnóstico, que ten a pretensión de amosar a realidade cultural 

do territorio -presentación de tendencias demográficas de futuro, características do 

asentamento poboacional, equipamentos, axentes, actividades culturais existentes, 

patrimonio cultural endóxeno etc.- non só simplemente descritiva, senón tamén 

ofrecendo elementos de análise e debate para unha segunda fase. Esta consiste en 

elaborar propostas organizadas e agrupadas en eixos e obxectivos estratéxicos, 

sustentadas cunha serie de principios que constitúen os alicerces dunha política cultural 

local argallada dende un amplo cansenso e a necesaría, diriamos que imprescindible, 

complicidade de distintos axentes. Como resultado final de ambas as fases, resultan 

senllos documentos, posto á disposición pública dos cidadáns e demais persoas ou 

institucións interesadas. 

13y A maior parte dos documentos resuitantes destos Pians atópanse pendurados en diferentes er;derezos na Intemet 
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Cómpre subliñarmos que o labor que desenvolve o organismo supramunicipal asesor 

ao longo de todo o proceso, parece, ao noso entender, crucial. Xa na etapa inicial de 

diagnóstico, neste caso o CERC, ademais de elaborar unha recompilación de información 

básica sobre o municipio -que nclúe indicadores fundamentalmente cuantitativos de situación 

sobre a súa realidade cultural e que Iles permite ter unha perspectiva comparada con outros 

contextos semellantes do país-, establece unha rolda de contactos con informantes clave, 

líderes de opinión e observadores cualificados da realidade de estudo. Estes darán datos de 

natureza máis cualitativa e de reflexión estratéxíca a compartir nas sesións públicas de debate 

cos demais axentes participantes no desenvolvemento do plan de acción cultural. 

En segundo lugar, a Deputación Provincial alenta procesos que avala, dalgunha 

maneira ao mesmo tempo, e vese ela mesma comprometida na súa posterior execución, 

unha parte esta, vital para non minar a credibilidade do concello e os seus responsables en 

planificar e implementar as accións culturais decididades comunmente polos implicados no 

desenvolvemento do plan. 

En todos os casos, o liderado do proceso é do goberno local, case sempre 

personalizado no/a concelleiro/a de Cultura. A xuízo de Martínez e Soler (2003), isto, aínda 

que é necesario e determinante, ás veces, concédelle un excesivo protagonismo ao 

municipio ante outros axentes cívicos ou prívados que, ante tal percepción, tenden a se 

inhibír máis do desexable na elaboracíón do plan, e reduciren a súa potencial participación. 

Para os autores, segundo o grao de implicación dos citados actores locais no mesmo, este 

terá máis ou menos lexitimidade para significarse como un verdadeiro proxecto estratéxico 

ou "un simple plan municipal de cultura" (Ibid: 44). 

Neste sentido, non pode obviarse que a participación na acción cultural, ademais de 

visualizar o protagonismo duns e outros axentes non políticos -municipios, concelleiros, 

técnicos- e si cívicos -entidades de base, sindicatos etc.- ou privados -industrias culturais-, 

permite recoñecerse mutuamente e"articular unha linguaxe común" (Pla d"Acció Cultural de 

Vilafranca del Penedés, 2002: 9) sobre as claves que definen e poden mellorar as 

realidades culturais locais. 

Subliñamos a importancia destes aspectos, sobre todo no que ten de interesante 

contemplar en positivo e con "outros" as potencialidades e as feblezas dun mesmo 

contorno, así como o labor pedagóxico de que cada quen coñeza, comprenda e, xa que 

logo, valore mellor o rol que desempeña cada persoa na comunidade. Á Administración e 

aos seus responsables políticos cómpre esixirlles atención e compromiso; aos técnicos, a 
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debida sensibilidade cos ímbuídos na praxe; aos axentes privados, vontade de diálogo e 

cooperación e, á cidadanía organizada, non facer depender o ton da súa crítica e 

colaboración das axudas materiais ou doutra índole recíbídas daquela. 

Finalmente, cómpre sinalar que estes instrumentos para unha planificación 

estratéxica da acción cultural no territorio deberán obrigatoriamente, para a súa efectiva 

funcionalidade e eficacia social, contemplar os correspondentes apartados de prazos, 

mecanismos de control e seguimento, informacíón e avaliación das iniciativas (Mascarell, 

2002). 
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II PARTE: REALIDADES E ALTERNATIVAS DA ACCION CULTURAL 
NA GALICIA URBANA 



CAPITULO 6: ASPECTOS METODOLOXICOS
 

'A teoria pregunta" 

(Andrés Neuman, 2005) 

6.1 Metodoloxía da investigación 

Coa intención de explicarmos o itinerario metodolóxico da nosa tese, dende a 

consíderación de que se trata dunha ínvestigación de natureza pedagóxico-social na que se 

insire a análise dunhas realidades urbanas, procedemos a desenvolver a investigación 

dende un "pluralismo integrador" (Pérez Serrano, 2000: 372), e a mesturar diversas 

estratexias metodolóxicas dende as contribucións teórícas, conceptuais e procedementais 

feitas pola Ciencia Política, a Etnografía, a Antropoloxía, a Socioloxía, a Economía, a 

Mercadotecnia, mesmo o Urbanismo, así como por outros investigadores e aquelasoutras 

dos propios protagonistas139. E a estes especialmente, debido a súa adecuación ao 

problema que pretendemos estudar e ás posibilídades que ofrecen para dar resposta aos 

obxectivos anunciados. 

O noso reto consistía, non tanto en aplicar unha metodoloxía, senón en ter o 

coidado de actuar metodoloxicamente140, e sempre dende un referente pedagóxico, como 

esperamos que se advirta na súa lectura. 

Mais tamén non é menos certo que algúns dos pasos iniciais en tal procedemento 

metodolóxico, -referidos ás técnicas de recollida de datos-, requiren orde e sistematización, xa 

que logo, un proceso de recollida de información contén uns pasos sistemáticos considerados 

^^ "Dende un enfoque social, a incorporación e consideración do punto de vista das persoas participantes ao propio proceso de 
investigación e fundamental" Sandin (2003: 25). 

'4i Expresión que Ile escoitamos a Saville Kushner (Universíty of the West, Inglaterra) no transcurso do Seminario "A avaliación de 
programas" na Universidade da Coruña do 14 ao 17 de xaneiro de 2003 e ao cal asistimos. 
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en diversas fases, tarefas e decisións como poden ser, nomeadamente, os trámites burocráticos 

de solicitude de entrevista diante dos resposables políticos das concellarías de cultura das sete 

cidades da mostraxe (Vallés, 1997). Estes pasos son relatados cunha linguaxe máis 

personalizada, quizais debído á experiencia que vivimos e que anticipadamente 

denominabamos como "unha odisea" nalgúns casos. Conseguir fixar no calendario e na axenda 

do responsable político estos encontros co entrevistador, a través do correo postal, electrónico e 

ata por vía telefónica e coa intermediación de administrativos, de persoal das secretarías e de 

técnicos de cada concello, supuxo máis difícultades das previstas inicialmente e pensamos que 

tal continxencia xurdida é digna de relatar, xa que, finalmente, influíu decididamente, cando 

menos, na temporalízación desta investigación, ao prolongala significativamente máis do que 

estimaramos inicialmente. Lembramos ao respecto que Vélaz de Madrano (1997: 211) valora 

positivamente que se tome en consideración a influencia inevitable, e mesmo necesaria, que na 

actividade investigadora ten o suxeito -investigador e/ou investígado- e o contexto -teóríco, 

sociolóxico, histórico...- en que se desenvolve esa actividade. 

Co propósito de irmos concretando, sinalaremos que abordar cientificamente o ámbito e 

os protagonistas do noso obxecto de estudo, supón aplicar unha metodoloxía, entendida esta 

como o xeíto en que enfocamos o problema e buscamos as respostas (Taylor e Bogdan, 1986) 

ou o conxunto de directrices que orientan a investigación científica (Lessard, 1990). É obvio, 

como diciamos, que son sobre todo os fins e os obxectivos da investigación os que determinan 

que métodos serán os máis proveitosos, e inflúen na índole do seu enfoque (Cook e Reichardt, 

1986). Así, `Yodo esforzo de investigación en educación ten como último propósito chegar a un 

coñecemento que poida ser utilizado para a acción [...j e a vía que sigamos ao estudar 

determinado problema depende en gran medida de que clase de coñecemento desexamos 

obter mediante os nosos esforzos investigadores" (Dendaluce, 1988: 56). 

Neste sentido, a praxe da realidade, a miúdo, amósanos que a resolución de 

problemas sociais constitúe máis unha cuestión de continxencias que de teorías causa

efecto. Deste xeito, polo xeral, non existen grandes discrepancias arredor das teorías ou 

dos príncipios que deben inspirar as políticas públicas. Hai unha intuición xeneralizada nos 

administradores locais do que se debe facer en Cultura dende o goberno municipal. As 

diferenzas pois, non están tanto no terreo das ideas coma na instrumentalización das 

políticas que apliquen tales preceptos. En base ao dito, coñecer e obter as significatividades 

principais do labor dun municipio no ámbito cultural, deberase centrar nos puntos 

fundamentais de soporte das políticas culturais e nos procesos de aplicación das estratexias 

de intervención, mais tamén cómpre coñecer na profundidade necesaria o contexto onde se 

implementan tales políticas e íniciativas. 
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En consecuencia, talvez haberá que pensar que non só a finalidade e os obxectivos da 

investigación deben inducirnos á elección dun tipo de método ou doutro. Tamén as concepcións 

sobre a natureza da realidade que é obxecto de análise -as bases ontolóxicas- e os 

fundamentos para a construción do seu coñecemento científico -as denominadas bases 

epistemolóxicas- (De Miguel, 1988) son importantes. De aí que o noso primeiro obxectivo 

consistirá en obter informacíóns pertinentes, válidas e fiables, que actúen como alicerces dos 

nosos xuízos, ao estar este aspecto estreitamente vinculado coas cuestións epistemolóxicas ás 

que nos referiamos. Manter unha actitude pragmática pola nosa parte significou recoller a 

opinión e o pensamento -percepcións, expectativas, valoracións etc.- dos responsables políticos, 

así como os datos que se derivan de memorias, programacións, publicacións, estatisticas, 

prensa e unha extensa bibliografía específica. 

As novas tendencias en investigación educativa reclaman do investigador, cando 

menos, "unha meditación neste sentido que impidan unha investigación irreflexiva" (Sandín, 

2003: 44). Quizais pola formación recibida, a preponderancia dun paradigma sobre doutro no 

conxunto de disciplinas afíns á nosa área de coñecemento, as liñas investigadoras próximas á 

experiencia persoal dun ou a"miradá' do investigador, nos impide dedicar a atención debida a 

este aspecto nada tanxencial: o devandito contexto epistemolóxico e a natureza do problema da 

investigación. Mesmo víamos como os paradigmas clásicos non ofrecen unhas bases 

epistemolóxicas plenamente satisfactorias ao tipo de coñecemento que require a realidade que 

pretendemos analizar, polo que diversos autores tratan de promover un novo marco 

paradigmático, entre o positivismo e o relativismo (De Míguel, 1988). 

Se nunha investigación recollemos datos de distinta natureza -datos cuantitativos e 

cualitativos, opinións dos responsables directos etc.-, é o investigador quen debe precisar a 

que tipo de informacións Ile atribúe o grao de evidencias. O desexable será abordar o 

conxunto de informacións recollidas sobre un labor a partir de métodos diversos que 

garantan uns coñecementos completos e fiables e, por derivación, unhas conclusións 

válidas. Non pretendemos contrapor dous típos de procedementos -verificación fronte a 

descubrimento-, pois procuran cousas diferentes. 

Dende a óptica empírica, achegarnos, xa que logo, á realidade materia de estudo 

e a realidade, de por si, é complexa (Leff, 2000)-, signifícou optar por unha metodoloxía 

cualitativa, coherentemente co problema exposto, lembremos, "coñecer a acción cultural 

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 luz dos referentes empíricos, teóricos e doutras experiencias susceptibles de imitar". 
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A opción metodolóxica cualitativa, como xa avanzamos anteriormente, significa 

recoller a información empírica sobre unha determinada realidade, que se singulariza por un 

xeito propio de organizar e de interpretar os datos. Un paradigma cualitativo que ten sentido 

de seu, ao noso entender, a pesar da confrontación existente cos partidarios do método 

cuantitativo, mesmo se optamos por acudir a unha síntese multimetodolóxica, é dicir, "unha 

información variada recollida por diversas técnicas" (Álvarez, 1986: 13). Consideramos que o 

tratamento de cuestións sociais -e as políticas culturais o son- suxiren a complementariedade 

no uso de métodos. O investigador "non ten porque adherirse a unha perspectiva 

metodolóxica determinada, senón que pode elexir unha relación de atributos que 

indistintamente proveñen dun ou doutro, se con isto logra unha adaptación máis flexible ao 

problema obxecto de estudo" (Pérez Serrano, 2000: 372). Unha entrevista en profundidade, 

as programacións e as memorias anuaís de actividades no seu caso, a indagación 

bibliográfica e nas hemerotecas, a análise de documentos específicos etc, son a as principais 

técnicas de recollida de informacíón que consideramos na presente ínvestigación. 

Utilizamos unha metodoloxía fundamentalmente cualitativa, complementada con 

datos de orixe cuantitativo, produto dalgunhas -lamentablemente, menos das que 

desexariamos- contribucións documentais das diversas concellarías de cultura municipais 

que estudamos, así como doutros informes. En todo caso, son datos numéricos que 

empregamos fundamentalmente cun afán ilustrativo ou exemplificador dalgunha afirmación. 

A comprensión da complexa realidade das institucións políticas e das súas actuacións no 

ámbito cultural, esixe unha lectura interpretativa dos feitos e das accións (Rubio e Varas, 

1997), tratar de estudar a realidade no seu contexto natural así como intentar comprender o 

labor -neste caso, a acción cultural municipal- de acordo cos signifícados que teñen para as 

persoas directamente implicadas. 

Recapitulando, pretendemos realizar unha investigación que atenda a unha dupla 

perspectiva: axudar na mellora da práctica da acción cultural, e posibilitar que esta colabore 

na nosa segunda pretensión de contrastarmos as nosas teorías, na procura dunha 

explicación comprensiva e explicativa do quefacer cultural das principais administracións 

locais urbanas en Galicia. Consideramos desexable, ao fío, que o diagnóstico e as 

conclusións resultantes poidan ser comparables cos traballos doutros investigadores, sen 

pretendermos a xeneralización de coñecementos nin tampouco o establecemento de "leis" 

de amplo rango. Certamente, non se trata diso. A aposta polo enfoque cualitativo e 

interpretativo insiste en que a nosa tarefa non é elaborar teorías científicas a contrastar de 

xeito experimental, senón construír informes interpretativos que "capten a intelixibilidade e 

coherencia da acción" ( Pérez Serrano, 1997: 374j, e así revelar o significado que ten para 

quen a realiza. 
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O informe que agora presentamos tivo o seu inicio -coa concepción e o deseño do 

proxecto de investigación- ao remate do outono de 2001. Lecturas exploratorias, asistencia 

a cursos, a seminarios específicos e reflexivas conversas con colegas e, sobre todo, co 

director e titor da investigación, derivaron no deseño da presente tese. A duración do 

traballo de campo inicíalmente previsto, sufriu notables modificacións como resultado das 

dilatadas pretensións de entrevistar e, posteriormente, conseguir, a documentación 

necesaria para contrastar os contributos que realizaron os responsables polítícos que 

entrevistamos. As solicitudes sen resposta, as sucesivas promesas de envíos endexamais 

realizados, os contactos a través de terceiras persoas próximas ao responsable político que 

non obtiveron resultado positivo etc., marcaron a tónica xeral, un feito que dilatou 

notablemente a redacción final deste informe. Unhas actitudes, en resumo, das que tamén 

tiramos algunha conclusión. 

6.2 A entrevista en profundidade 

Por que unha entrevista en profundidade? O enfoque cualitativo da nosa investigación 

parece que así o requiría como técnica principal de obtención da información: un encontro "cara 

a cara entre o investigador e os informantes, dirixido á comprensión das perspectivas que estes 

teñen ao respecto das súas experiencias ou situacións" (Taylor e Bogdan, 1986 citados por 

González Sanmamed, 1994: 57). De mutuo acordo, dous iguais conversan entre si, e onde o 

ínvestigador indaga e o entrevistado informa sobre as súas percepcións, opinións, experiencias, 

sentimentos etc. Moi parecída a unha conversa informal, isto non obvia e, con frecuencia exixe, 

que sexa pautada, polo que a entrevista se caracteriza e serve (Cohen e Manion, 1990; Rubio e 

Varas, 1997): 

a) como medio de recollida de información en liña cos obxectivos da 

investigación; 

b) para probar unhas hipótese ou suxerir outras novas; 

c) por ter como soporte a palabra nunha situación cara a cara; 

d) por ser compatible con outros métodos de investigación. 

Optamos pola entrevista cualitativa en profundidade polo interese en obter un 

coñecemento directo, detallado e todo o extenso posible dunha acción municipal a través do 

seu principal mentor e responsable. Pretendiamos introducirnos no mundo de tales suxeitos e 

mesmo comprender a súa situación persoal a través da interacción comunicativa. Máis aínda: 

xulgamos que esta técnica ofrecía significados que non poden ser inferidos dende as 
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asépticas programacións como son, por exemplo, os conflitos internos municipais, as tensións 

derivadas no reparto de responsabilidades políticas, as inclemencias orzamentarias, os 

malestares con algúns medíos de comunicación ou as expectativas políticas persoais a medio 

prazo. Como se observa no cadro núm. , as característícas e, sobre todo, as vírtudes desta 

técníca inducíunos a optar pola súa utilización na presente investigación. 

CADRO NÚM. 7 

Principais características da entrevista en profundidade 

VANTAXES
 

• Os intereses da investigación son relativamente claros e están ben definidos. 
• As persoas non son accesibles doutro xeito. 
• O investigador ten limitacións de tempo. 
• A investigacíón depende dunha ampla gama de escenarios ou persoas. 
• O investigador quere esclarecer a experiencía humana subxectiva. 

INCONVENIENTES 

• A información transmitida pode ser falseada, esaxerada ou distorsionada, e poden 
existir unha discrepancia entre o que se di e o que se fai. 

• É posible que as persoas digan e/ou fagan cousas diferentes en distintas situacións. 
• O entrevistador ten que ser cauto na explicación e na interpretación das respostas, 

pola dificultade que entraña comprender a perspectiva doutros. 
• Hai que coidar aspectos tales como a confianza mutua, a distancia social e o control. 
• O ínformante pódese sentir a disgusto e utilizar técnicas evasivas se se Ile somete 

a un cuestionario con demasiada frecuencia. 

Fonte: Taylor e Bogdan (7986) e Cohen e Manion (t990). Elaboración propia. 

Decantámonos pola entrevista estandarízada aberta (Patton, 1990), onde unha 

listaxe de preguntas ordenadas e redactadas por igual para todas as persoas entrevistadas, 

con resposta libre e aberta, son expostas diante destas. Como sinalaremos posteriormente, 

algún dos entrevistados, ao fío das súas respostas, abordaba xa outras cuestións a formular 

máis tarde, o que provocaba que non Ile fixeramos logo esa pregunta ou que Ila 

expuxeramos noutra orde. En ocasións, diante da exposición dunha pregunta concreta, o 

responsable político non a respostaba; incidiamos nós en tal aspecto, e aquel volvía a eludir 

manifestarse (Flick, 2004). Desta maneira, consideramos que a nosa entrevista responde 

máis á denominación de estandarizada non programada (Vallés, 1997). 
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Os pasos que abordamos inicialmente consistiron en aclarar as "decisións de 

deseño" (Vallés, 1997:192), é dicir, en elaborar un guión da entrevista en profundidade así 

como a correspondente carta onde se Iles expresaba aos responsables políticos da 

mostraxe, a natureza, o interese e a solicitude de colaboración na presente tese de 

doutoramento. 

Para a primeira tarefa aludida, é dicir, a elaboración do guión da entrevista, 

baseámonos nunha iniciativa que desenvolveu a Fundación Interarts ( Barcelona)141 

denominada FACTUS. Unha base de datos sobre políticas culturais urbanas e rexionais, 

reunidos sobre o contexto e a implementacíón de políticas culturais en cen cidades e rexións 

de trinta e cinco países europeos. O cuestionario deste estudo estaba dividido en vinte e unha 

áreas diferentes que os seus autores consideraron "como relevantes no panorama europeo 

dos últimos anoŬ ' (Karis, 2000: 97). Nel, pregúntase sobre as iniciativas do territorio 

desenvolvidas en cada unhas das áreas do estudo. Tal protocolo de cuestionario dirixido aos 

responsables políticos do ámbito cultural destas cidades e rexións, servíunos de base para 

redactarmos a nosa proposta de entrevista, do que resultou a abordaxe de máis dunha 

trintena de aspectos vinculados a área de cultura. Esta, de carácter nominal, ademais de 

inquirir sobre os anos que levaba nese cargo -lembremos, como responsable político ou 

concelleíro de cultura- e grupo político ao que pertence a persoa entrevistada, configurouse 

cos seguintes catro bloques ou módulos de contido ( cadro núm. 8): 

a) Sobre aspectos da organización da cultura 

Onde preguntamos cuestións referidas á denomínación, ao organigrama e ás 

modalidades de xestión da cultura por parte da concellaría, as características 

salientables do contexto institucional municipal e a cultura, o marco 

competencial interno, e, por último neste primeíro bloque, a implementación na 

cidade de políticas de descentralización e de distribución dos recursos 

orzamentarios, materiais e humanos para a acción cultural. 

b) Sobre a xestión relacional da cultura 

Co obxectivo de coñecermos o significado que ten para a propia persoa 

entrevistada o termo "Cultura", así como para saber as liñas estratéxicas e 

'^' Interarts é o nome operativo do Observatorio de Politicas Culturales Urbanas y Regionales, unha entidade nacida ao abeiro dunha 
iniciativa do Consello de Europa derivada do proxecto "Cultura e Rexión Ŭ ' en 1991, e baixo o soporte da Generalitat de Cataluña, 
Concello de Barcelona, Patronal Catafá ProEuropa e a Diputación de Barcelona. Véxase mais información en www.interarts.net ou na 
Revista Karis. 
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definitorias da política cultural local, o mapa municipal de equipamentos de 

proximidade, tamén todo o referente ao labor cultural municipal coas periferias 

urbanas e as relacións tanto intermunicipais como institucionais cos municipios 

limítrofes e, por últímo o carácter e uso da planificación e da avaliación sobre a 

propia accíán. 

c) Sobre a acción cultural municipal 

Proponse neste bloque de contido abordar temas tales como os labores de 

difusión regular e excepcional da información cultural, cal é o peso específico da 

Animación Sociocultural como estratexia na acción cultural o posicionamento 

municípal respecto da promoción cultural de base e as iniciativas de creación e 

de fidelización de públicos, coñecer as características programáticas en artes 

escénícas, musicais, plásticas e visuais, que iníciativas de achegamento das 

propostas culturais locais á escola se teñen implementaron e as súas 

vinculacións coas políticas educativas municipais, cales son as relacións coa 

universidade cara a este ámbito, así como a política ling Ŭ ística que se segue. 

Tamén desexabamos coñecer que iniciativas se programan para apoiar e 

difundir os creadores locais e os seus produtos artístícos. 

Inquírese, así mesmo, á persoa entrevistada sobre o número de equipamentos. 

os modelos de xestión e as iniciativas salientables de promoción pública da 

lectura, que polítíca de prezos se establece, os índices de asistencia que se 

manexan, e que tipo de relacións interculturais se perciben na cidade. 

d) Sobre os obxectivos do labor cultural municipal 

Apartado final, máis breve e conciso, que pretende coñecer as vinculacións do 

binomio "cultura - desenvolvemento local". Deste xeito, abordamos o labor de 

estudo, conservación e difusión do patrimonio cultural endóxeno, visualizar o 

realizado sobre dos que denominamos predicados sobranceiros da cultura nas 

cidades, a participación social en cultura e as relacións tanto co denominado 

Terceiro Sector como as interaccións que se establecen coa industria cultural 

privada presente ou con incidencía na cidade, a proxección da imaxe da cidade 

no exterior, o turísmo cultural recepcionado e, por último, a participación en 

redes de cidades. 
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CADRO NÚM. 8 

Agrupamento de indicadores que se observaron 

Datos de identificación e aspectos contextuais 

1 Partido político responsable da concellaría
 
2 Anos do/a concelleiro/a no cargo
 
3 Denominación da concellaría
 
4 Organigrama e competencias que asume a concellaría
 
5 Modalidades de xestión en Cultura
 
6 Orzamentos
 
7 Recursos humanos
 
8 Dispoñibilidade para participar e outras observacións 

Política cultural 

1 Concepto de cultura
 
2 Liñas definitorias da política cultural
 
3 Política de equípamentos
 
4 Coordinación interdepartamental e intermunicipal
 
5 Coordinación institucional
 
6 Acción cultural, planificación e avaliación 

A dimensión social e educativa da cultura 

1 Difusión da información 
2 Programas de Animación Sociocultural
 
3 Promoción do libro e da lectura
 
4 Programación de actividades de artes escénicas e musicais
 
5 Programación de actividades de artes plásticas e visuais
 
6 O feito diferencial galego: a lingua galega, a promoción da
 

creatividade e o apoio aos creadores locais 
7 Prezos da cultura
 
8 Indices de asistencia
 
9 Interdependencia das políticas cultural e educativa
 
10 Cultura e universidade
 

Cultura e desenvolvemento local 

1 Patrimonio cultural endóxeno
 
2 Cultura e cidade de contidos
 
3 Cultura e inclusión social
 
4 Cultura e fomento da participación social
 
5 Cultura e terceiro sector
 
6 Industrias culturais locaís
 
7 A proxección exterior da cidade
 
8 Presenza en programas e participación en redes de cidades
 
9 Cultura e turismo
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Tras elaborarmos tanto a entrevista como a carta-solicítude daquela, para a 

contrastación destes dous documentos (ver ANEXOS 1 e 4), solicitamos a colaboración de 

tres expertos, en concreto, a do Prof. Dr. José Antonio Caride Gómez, Catedrático de 

Pedagoxía Social da Universidade de Santiago de Compostela, a do Dr. Pablo Meira Cartea, 

profesor titular de Educación Ambíental da Universidade de Santiago de Compostela e a da 

Dra. Mercedes González Sanmamed, profesora titular de Didáctíca e Organización Escolar da 

Universidade da Coruña. Os tres docentes traballaron de abondo con métodos cualitativos, 

polo que consideramos esta razón de peso -entre outras- para solicitar o seu asesoramento 

metodolóxico. 

Respecto das consideracións que achegaron estes expertos á carta de presentación 

e onde se solicitaba a entrevista aos/ás concelleiros/as de cultura das sete cidades da 

mostraxe, a Prof. Dra. Mercedes González Sanmamed apuntou a conveniencia de achegar 

o guión da entrevista para que o responsable político coñecese o seu contido con 

anterioridade, así como remitir en tal envío inicial, unha carta-aval tanto do director do 

Departamento de Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais da Universidade da 

Coruña -Departamento ao que pertence o doutorando- como outra do director da presente 

tese, o Prof. Dr. José Antonio Caride Gómez. Todas as consideracións que se refiren aos 

procedementos iniciais foron estimadas e aceptadas polo investigador, que actúa en 

consecuencia no proceder deste aspecto do traballo de campo. 

En canto á entrevista propiamente dita, despois de presentado o seu borrador inicial aos 

referidos expertos, estes manifestaron os seguintes comentarios sobre esta: 

Sistematizar e ordenar por bloques ou módulos a súa estrutura e contido. 

Resumir o guión avanzado no envío xunto coa carta de presentación e de 

solicitude de entrevista, sen que constase exactamente todas as preguntas que 

o entrevistador pensaba expor entrevistado. Con isto, pretendíanse minimizar 

as posibles influencias nas respostas dos responsables polítícos, e non darlles 

excesivas "chaves" sobre o que esperamos que respondan nos diversos 

módulos e ítems. 

A batería de preguntas que desenvolve o contido de cada bloque ou módulo, 

foron ordenadas cos seguíntes criterios: 

o do máis concreto ao máis abstracto; 

o da descrición á xeneralización e á valoración; 

o do presente ao pasado e, de ambos os dous, ao futuro. 
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• Matizar por escrito ou verbalmente no momento da súa exposición, algúns 

termos utilizados nos enunciados dos ítems e mesmo achegar definicións 

aclaratorias nalgúns vocablos específicos, se así o solicitaba a persoa 

entrevistada: industria cultural, cultura sostible etc. 

• Ampliar algúns dos apartados da entrevista, para inquirir sobre aspectos tales 

como o escenario cultural da cidade, a cultura en rede ou na rede, opinións das 

persoas entrevistadas etc. 

• Ramatar cun breve apartado final, en que se convidade á persoa entrevistada a 

matizar, engadir ou abordar algún aspecto do seu labor sobre o que non se Ile 

preguntara expresamente. 

Ao termos en consideración estes comentaríos dos expertos, refixemos de novo 

senllos documentos e procedemos a realizar todos os trámites administrativos de solicitude 

de entrevista diante dun responsable político elixido para desenvolver unha entrevista-piloto. 

Xulgamos que con suficientes días de antelación foi cursada por correo postal 

certificado e apoiada cunha chamada telefóníca de reforzo coa responsable técnica do 

Departamento de Cultura1°z, a solicitude de entrevista a Don Antonio Blanco, naquelas 

datas concelleíro de Cultura do Concello de Allariz -na provincia de Ourense-. Tal entrevista 

tivo lugar o serán do 19 de maio de 2002 na casa da cultura daquel municipio. 

Optamos por este concello ourensán, polo significado que este municipio adquiriu 

nos últimos tempos en Galicia, sobre todo no ámbito da acción cultural. Está dotado dun 

amplo número de equipamentos culturais de proximidade a pesar de ser un municipio 

pequeno en número de habitantes -5.107 veciños, segundo o padrón de habitantes de 

2001-, cun significativo e recoñecido labor cultural, posiblemente froito dun ideario e dunha 

estabilidade política da que gozaba Allariz dende hai máis dunha década. O equipo de 

goberno, así como o propio concelleiro de Cultura, pertencen ao Bloque Nacionalista 

Galego e daquela levaban ao fronte do goberno local dende 1991. Xa que logo, ademais de 

pola súa experiencia como responsable político dunha Concellaría de Cultura, estimámolo 

como candidato idóneo para realizarmos un ensaio prevío de entrevista para aplicar 

posteriormente no traballo de recollida de datos no noso estudo. 

A devandita entrevista-piloto prolongouse por espazo de dúas horas e corenta 
minutos e nela abordáronse todos os ítems inicíalmente previstos, agás aquelas preguntas 

referidas especificamente ás realidades urbanas -é o caso do ítem 5, respecto das áreas 

'u Carme Vidal, pedagoga municipal, a quen agradecemos a súa disposición e colaboración con este investigador. 
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metropolitanas- por consideralas afastadas da realidade do noso entrevistado. 

Desenvolveuse nun clima afable e cardial e foí recollida en cinta magnetofónica sen 

interrupción ningunha. Ao remate desta, ao preguntar o concelleiro sobre como se sentira e 

se cambiaría ou engadiría algunha cuestión en particular, responden que ben, que 

entendera todo perfectamente e que quizaís fora un pouco extensa. Esta última ímpresión 

tamén foi percibida polo entrevistador, pois cara ao remate da entrevista, na propia voz do 

entrevistado denotábase certo cansazo. 

Observamos, así mesmo, que ao falar, os discursos dos entrevistados da mostraxe 

tenden a saltar de xeito doado dun tema a outro, polo que resulta complicado na práctica 

cinguirse ao que se Ile pregunta especificamente. Por esta razón, nalgúns momentos da 

entrevista, optamos, a teor das respostas, por obviar cuestións que se ían expor 

posteriormente, e evitar así reincidir nos temas ou ocasionar un maior cansazo no 

responsable político. Mesmo no caso dalgún módulo, decidimos abreviar o seu contido, 

posto que os temas abordados eran moi parecidos e aludían a aspectos que xa se 

respondían noutra parte da conversa. 

O paso seguinte no proceso investigador, despoís de adaptar o protocolo definitivo 

de entrevista, foi proceder ao envío por correo postal da carta de presentación aos suxeítos 

do estudo. Nela solicitábaselles, adecuándonos totalmente ás dispoñibilídades de axenda 

da persoa entrevistada, que nos indicase o lugar, a data e a hora, e incluiamos o protocolo 

da entrevista para o seu coñecemento previo. Ademais, e como indicamos, achegábanse as 

cartas do Director da tese e do director do Departamento ao que se adscribe este 

doutorando na Universidade da Coruña (ver ANEXOS 5 e 6). Enviáronse aos enderezos 

postais das respectivas concellarías de cultura das cidades obxecto de estudo, e 

posibilitamos que se nos achegase algunha resposta ao respecto da nosa solicitude de 

colaboración a través da vía telefónica, postal ou polo correo electróníco. 

Supoñemos que a axenda dalgún dos polítícos, polas súas ocupacións ligadas a 

labores no seu partido, responsabilidades profesionais etc., imposíbilítaron que algunha das 

entrevistas solicitadas se desenvolvese coa prontitude que sería desexable e que 

provocaron, como avanzamos, unha excesiva dilatación do período de traballo de campo. 

Foi o sucedido cos concelleiros das cidades de Vigo, Santiago de Compostela e sobre todo 

Ourense. Neste último caso, mesmo houbo que acudir "ao emprego de redes persoais do 

investigador e de canles sociais, é dicir, persoas achegadas ao responsable político en 

cuestión"(Vallés, 1998: 218) para que entendese a importancia da solicitude e da 

investigación en curso e accedese así a ser entrevistado. Malia todo, foi o único 
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responsable polítíco que desexou e solicitou como condición que o responsable técnico 

estivese presente, a este fixo algunhas manifestacións e puntualizacións en diversas 

ocasións. 

En xeral, as entrevistas13 desenvolvéronse no despacho municipal dos concelleiros 

e nun clima cordial e de absoluta afabilidade. Tan só nos casos de Vigo, Santiago de 

Compostela e ^ugo os encontros co entrevistador foron interrompidos por chamadas 

telefónicas dende o exterior. A duración das entrevistas, agás no caso da cidade de 

Santiago de Compostela, apenas de unha hora e trinta minutos de duración, foi de dúas 

horas e trinta e cinco minutos, como media aproximadamente. 

A lingua que se empregou era determinada libremente pola persoa entrevistada, 

e foi o galego que utilízaron a totalidade destas. Mais, nalgún deles, supoñemos que 

inconscientemente, producíanse saltos cara á lingua castelá con notable frecuencia. Así 

mesmo, ao inicio de cada entrevista, reiterabamoslle ao suxeito a natureza e os 

obxectivos da investigación así como Ile garantizabamos a confidencialídade desta, ao se 

utilizar a información exclusivamente para a presente investigación. 

Detectamos, por outra banda, algúns "inhibidores" (Vallés, 1997: 214) de 

comunicación interpersoal no encontro entrevistador-entrevistado: a falta de tempo -adoitan 

ser persoas moi ocupadas-, a ameaza do ego -certo temor a que algunha información 

trascenda e se volva en contra dos seus intereses- ou a incapacidade para comunicar a 

información ou a opinión que se Ile solicita. Son mecanismos de defensa vinculados ao 

esquecemento, á racionalidade -dar unha explicación na que cre pero que non responde á 

realidade dos feitos-, coa profusión de actividades ou coa confusión cronolóxica. Tratamos, 

como entrevistador, de minimizar tales inhibidores, ao adiantarmos o guión da entrevista 

coa mesma solicitude cursada. Así mesmo, procuramos dispor de información previa sobre 

o labor cultural municipal, gañar o respecto da persoa entrevistada -de aí as cartas tanto do 

director do Departamento universitario como do director da tese que avalaban a 

investigación e o propio investigador- etc. O papel que asumiu por este último está 

relacionado directamente coas súas habilidades, cualidades persoais e coa súa capacidade 

de apertura de entender o contexto que se estudaba. A nosa postura ao longo das 

entrevistas foi sempre de atención, de uso de tácticas neutrais e de pos-entrevista (Vallés, 

1997), onde departiamos informalmente coa persoa entrevistada, unha oportunidade 

^^ Para o desenvolvemento das entrevistas acudimos á abondosa literatura ao respecto (Grawitz, 1975; Ander-Egg. 1990; Balcells. 1994; 
Bogdan e Biklen, 1994; González, 1994; Vallés, 1997; Stake, 1998; Flick. 2004). 
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extraordinaria para recoller ou detectar algún tipo de información que este non achegou 

durante a entrevista gravada. Algunhas manifestacións sobre o malestar co partido político 

propio ou as díficultades de diversa natureza inherentes ao cargo, xurdiron precisamente 

neses momentes. 

Utilízamos coma medio de rexistro a gravación magnetofónica e, en menor medida, 

a toma de notas, e preguntámoslle previamente á persoa entrevistada a súa aceptación ao 

respecto destes utensilios de recollida de datos, para non alterar as súas declaracións polo 

que poidese de ter de intimidatoria a presenza dese medio tecnolóxico. Posteriormente, 

procedemos a súa transcrición literal (véxase o ANEXO 2) para realizar a súa análise de 

contido. Debemos indicar que tamén no inicio da entrevista ofreciamos a posibilidade de 

enviarlle unha copia da cínta onde se recollía esta, alternatíva que ningunha das persoas 

entrevistadas utílizou. 

Para aproveitarmos a estadía en cada concellaría, despois de que realizamos a 

entrevista, solicitabamos do político aquela documentación relativa á programación da súa 

área de goberno dos anos 2001 e 2002, coma unha parte importante de información e de 

contraste co que afirma o seu responsable. Neste sentido, o proceder dos diferentes 

entrevistados foi tamén moi dispar. Nuns casos, era o propio político quen accedía e 

facilitaba tal información: listaxes de actividades, publicacións e libros editados, fotletos, 

dossieres etc., como foi o caso, por exemplo, do Concelleíro de Cultura do Concello de 

Lugo. Noutros, demandaba ao técnico a devandita información para entregar no momento 

ou co compromiso expreso de ser enviada en breve ao noso enderezo -casos dos concellos 

de Vigo, Pontevedra ou Ourense- ou, por último, noutros casos, requiría a axuda de persoal 

administrativo para ese labor, o que aconteceu no municipio de Ferrol. 

Mais estas actitudes iniciais, e diante da nosa solicitude, non sempre se víron 

felizmente cumpridas. As dificultades para accedermos ás programacións das concellarías 

de cultura das sete cidades foron múltiples e de diversa índole, comezando por esa 

dispoñibilidade inicial do seu envío por correo postal. Así, o Concelleiro de Cultura de 

Ourense, despois de se comprometer ante nós -tamén o seu responsable técníco-, do envío 

das súas programacións, estas nunca foron remitidas. Mesmo, nunha posterior carta que se 

cursou (véxase o ANEXO 8) a todos os concelleiros do estudo, onde se Iles informaba do 

estado da investigación e a informacíón de que dispoñíamos respecto de entrevista, 

organigrama, orzamentos, programación etc., de cada municipio, tan só os concellos de 

Santiago de Compostela e de Pontevedra enviaron algunha información -non toda- a 

maiores. Respecto do caso concreto do Concello de Ourense, ademais de insistir cunha 
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conversa telefónica co seu responsable técnico -que, lembramos, estivera presente na 

entrevista- no envío desta información -é dicir, memorias, programacións e orzamentos da 

Concellaria de Cultura do ano 2001 ou 2002-, endexamais recibimos resposta ningunha, a 

pesar deste último e reiterado intento. 

Cómpre mencionar que no caso do Concello da Coruña, a programación cultural foi 

conseguída polo doutorando previamente á entrevista co seu concelleiro de Cultura, a 

través dunha das páxinas web municipais -www.aytolacoruna.es-, onde estaba pendurada 

xa a Memoria Anual da Concellaría de Cultura do ano 2001 e, meses máis tarde, a Memoria 

de 2002. Así e todo, fóronnos facílitados por este concelleiro outros materiais: libros, 

catálogos, folletos etc. que complementaban o referido nestas memorias e que o propio 

responsabte político considerou de interese ofrecer. Ningún outro Concello da mostraxe tiña 

a dispoñibilidade dos interesados a súa memoria de actividades culturais impresa ou 

pendurada na rede -cando menos, nas datas en que nós a requiríamos por unha ou outra 

vía, isto é, entre xuño e decembro de 2002-. Algúns autores coma Roselló (2004: 37), 

achacan parte desta actitude, á"agrafía do sector cultural". Aínda que coincidimos con el, 

consideramos que existen outros motivos para non dispor e mesmo pór a disposición de 

investigadores, entidades etc., tal documentación, como indicamos noutro punto do 

presente informe, nomeadamente no capítulo VII. 

Para completarmos a tríada de recollida de información para a nosa investigación, 

procedemos a solicitar de novo por carta certificada (véxase o ANEXO 7) -despois de 

pedilos verbalmente no momento de cada entrevista aos responsables políticos das 

respectivas concellarías e non nos ser enviados-, o programa electoral xeral e/ou 

especificamente en Cultura para cada cidade de cada unha das forzas políticas que, 

finalmente, tiveron responsabilidades de goberno nesa área municipal. Esta carta certificada 

foi enviada a cada unha das sedes locais dos partidos políticos das sete cidades do estudo. 

En moi desigual prazo, conseguimos tales programas de todos os concellos, agás os de 

Ourense, Ferrol, Vigo e Santiago de Compostela, que non demos conseguido por diferentes 

motivos: non teren plasmado tales propostas de programa cultural por escrito, careceren do 

devandito documento nos respectivos arquivos políticos ou por indiferenza diante da nosa 

reiterada petición14^. 

^^ A pesar disto, decidimos buscar en internet os programas eletorais das forzas políticas con responsabilidades no ámbito da Cultura das 
restantes cidades que non responderon os nosos requirimentos informativos. Tan só obtivemos os programas do PSdG-PSOE das 
cidades de Ferrol e Santiago de Compostela para as Eleccións Municipais de 1999, mais desestimamos a súa cronsulta e análise por non 
seren facilitados, tras a preceptiva solicicitude, a este investigador, un aspecto que temos en conta nas nosas conclusións. Para as 
persoas interesadas na s Ŭa consulta, poden acceder a eles no enderezo: http:i/www.vieiros.com/eleccions99. 
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Por último, tamén consideramos como accións procedementais do estudo que se 

realiza: a revisión biblíográfica, así como o traballo documental coa finalídade de realizar 

unha análise de contido dos proxectos e dos programas desenvolveron as respectivas 

concellarías de Cultura das cidades do estudo nos anos 2001 ou 2002. Deste xeito, 

optamos pola nomeada triangulación de diferentes fontes de datos (Flick, 2004). 

6.3 Contextualización das realidades do estudo 

En base ao que levamos dito, é innegable a natureza política dos suxeitos príncipais 

de obtención de información na presente investigación. Os municipios, e as sete cidades da 

mostraxe son concellos, como institucións políticas, posúen unhas características 

inherentes á súa compoñente orgánico-administratíva que determinan en gran medida a súa 

actuación. ^s procedementos imperantes hoxe en día para acceder ao goberno das cidades 

-nomeadamente, a través de relacións pechadas dos partídos políticos e das agrupacións 

electorais legalizadas-, as posibilidades de pactos de goberno entre distintas forzas, así 

como os abanos temporais dos comicios municípaís, xeran unha variada tipoloxía de 

situacións e problemáticas que acaban por incidir no propio exercicio de poder. E a acción 

cultural, como é obvio, vese influenciada en tal proceder. 

As loitas internas entre os comités locais dos partidos políticos, as repercusións nas 

propias áreas, en termos de recursos e capacidade de manobra política, de nomear 

responsables destas un ou outro edil, as circunstancias derivadas da coincidencia ou non da 

mesma cor política do goberno nas demais administracións do Estado etc, xulgamos que son 

factores que acaban por incidir nas políticas que se van implementar dende os municipios. A 

miúdo, estas últimas vense decididamente afectadas, para mellor ou para peor, segundo tales 

factores, como puidemos obsenrar na investigación que desenvolvemos. 

Por estes motivos, como datos previos, achegamos no cadro núm. 9, o número e a 

tendencia política do reparto de concelleiros nas sete principais cidades galegas obxecto de 

estudo. Como se pode observar, o reparto entre as tres princípais forzas políticas con 

presenza na realídade política galega, agás no caso do Concello de Ferrol, era bastante 

equilibrada na data de desenvolver esta investigacíón. Hoxe en día, tales circunstancias 

mudaron, non só no partido político que leva os designios da área de cultura en catro dos 

sete concellos, senón que son distintas tamén, tanto as denominacións das concellarías -en 

todos os casos- como os responsables políticos ao fronte das mesmas -menos en 

Pontevedra, onde permanece a mesma persoa-. 
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CADRO NUM. 9 

Forzas políticas ao fronte das respectivas concellarías de cultura 

ELE('CIONS MUNICIYAIS 1999 F,LECCIONS MUNICIPAIS 200; 
ctn,^oes - - ---- ---- - -- _ ----

PP PtiAI^P^()f flM: ()n(ro Respnn..Menrenrulturn PI` PW(:P^(If; R^(: Uutn, Re.+{uuMaMelre^tnltun 

r^ (:nruBu I' 3 I'^dG-FSt)[ . Id P^Mi-P^OF^. 

18ntiaKo II 9 S 1'^Jli^fKUl^ 10 II 7 PNIi 

FMmI Y R 1 Pticl(i^P^iH^ J o B II^ 

).ugo II . R Rti(^^ I i Y ) P1d(i-Pti(IE 

l)urenst I^ 6 7 PF la b IM' 

Pontcte^119 10 5 111 k1N(i IU S 10 NN(i 

4^iFu II ^ 8 I PtiJ(G-Pl()f^. lo ! 7 2 PP 

Fonte: Servizos administrativos das sete cidades-municipio que se estudan. Elaboración propia. 

a) A Coruña 

A gran cidade do norte de Galicía e capital de provincia do mesmo nome, abrese ao 

mar, ou máis ben mergúllase nel, a través dun emprazamento privilexiado, ao asentar os 

seus 36km2 sobre unha masa rochosa granítica e unha lingua de area, o que conforma un 

belo itsmo que a une á terra. 

Das súas orixes cabe dicir que é da época romana de cando se teñen noticias 

fidedignas da súa existencia, é a Torre de Hércules un claro expoñente e o símbolo máis 

representativo da cidade. A morfoloxía urbana da Coruña presenta tres áreas ben 

diferenciadas, segundo De Torres e outros (1990): a Cidade Vella, onde se estableceron os 

seus primeiros poboadores: a Pescadería, enlazada coa anterior a través da cuadricular e 

institucional praza de María Pita, reflexo do pasado e do presente comercial da cidade; e o 

Ensanche, que se inicia na rúa Xoana de Vega e que se ampliou á base de sucesivos aneis 

concéntricos. 

Sería a partir da década dos corenta do século pasado, cando A Coruña coñece 

un auxe demográfíco e os polígonos tanto de vívendas -Elviña, Zalaeta etc.- como 

industriais -A Grela-Bens, Sabón-, se fan realidade. Tal expansión foi en aumento cos 

procesos de metropolízación e urbanización masiva dos arredores da cidade coa 

industrialización na década dos sesenta e acrecentouse anos despois co xurdimento de 

macro-barrios residenciais coma A Zapateira, Os Rosais, Matogrande ou Adormideiras 

(Bello e outros, 1995). 
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Quizais debido en parte ao seu pasado como sígnificada urbe liberal xunto con 

Cádiz -cidade coa que ten irmandade-, o certo é que sempre foi esta unha cidade unida ao 

progresismo social, político e cultural. Aquí nace a Rea/ Academia Gallega (1905) e as 

"Irmandades da Fala" (1916), referentes no estudo e no enxalzamento da lingua e da cultura 

galega. Na actualidade, A Coruña derivou nunha cidade loxística, de cultura e de servizos -o 

89°'o das empresas-, pola súa lígazón ao comercio marítimo-pesqueiro, financeira -acolle 

numerosas entidades bancarias-, admínistrativa e xudicial. 

Actualmente, goberna en maioría o PSdG-PSOE, cuxa cabeza visíble é o alcalde 

Francisco Vázquez dende 1983 -o rexedor que máis tempo ocupou o cargo ao longo do 

século XX-. O proxecto político de Vázquez, talvez ante a crise industrial que azotou 

Galicia dende finais da década dos setenta, supuxo planificar a cidade como unha urbe 

comercial e baseada no labor cultural, na procura de a converter nunha cidade con 

atractivo turístico vehiculizado sobre todo pola potente rede municipal de museost45 e 

espazos expositivos, "seguindo as novas tendencias do turismo urbano" (Ayuntamiento 

de A Coruña, 2001: 21). 

José Luís Méndez Romeu, concelleiro delegado de Cultura e Benestar dende 1987 

e responsable político da área no momento de desenvolver este estudo, deixou de selo a 

mediados de 2004 para adquirir outros compromisos de xestión política na Administración 

do Estado incialmente e como deputado do Parlamento de Galicia en datas posteriores. 

Despois dunha notable recomposicíón do equipo de goberno na presente lexislatura, o 

actual responsable da área é Carlos González-Garcés. 

Para moitos, A Coruña posiblemente sexa a cidade galega que máis apostou pola 

cultura, en termos de infraestruturas e de programación de actívidades, en gran medida 

deslocalizadas ou descentralizadas pola rede de centros socioculturais munícipais. A miúdo, 

a prensa cualifica a cidade herculina de oasis cultural, "posto que a oferta cultural da cidade 

é moi superior ao que se pode observar en calquera outra urbe do seu tamaño" (La Voz de 

Galicia, 2004: 12). 

b) Ferrol 

A cidade máis setentrional de Galicia, e soleira norte do Golfo Ártabro, tamén ten as 

súas orixes nun poboamento medieval, como un pequeno centro pesqueiro. A súa situación 

estratéxica serviulle para ser un enclave marítimo e militar que marcaría por sempre a súa 

^^; A Coruña acolle trinta e un dos sesenta e nove museos existentes en Galiáa, segundo o Anuario Social de España editado pola 
Fundacion !a Caixa (2002), unha cífra que duplíca e nalgun caso triplica ao resto das provincias galegas. 
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impronta de cidade arsenal. O mar non como despensa, senón como espazo de poder e de 

comunícación como sinala Villares (2004). 

Morfoloxicamente, De Torres e outros (1990), falan de varias partes ben 

diferenciadas desta cidade ilustrada e de traza neoclásica: o Ferrol antigo, outrora 

amurallado, cos súas rúas confluindo cara ao mar; a cidade que xorde a partir do século 

XVIII, con novos barrios que conforman o máis típico centro do Ferrol actual; e, por último, 

os ensanches xurdidos no desarrollismo da décadas dos sesenta e setenta -uns momentos 

nos que, poboacionalmente, era a terceíra cidade de Galicia-, do cal o exemplo máis obvio é 

o polígono residencial de Caranza. En definitiva, unha creación urbanística singular que, de 

novo segundo Villares (2004: 247), "ten máis parentelas con exemplos urbanos franceses 

ou escoceses que coas súas [cídades] veciñas de Galicia". En total, o termo municipal mide 

82,6 km2, máis do dobre que A Coruña, capital da provincia. 

Debido á especialización das actividades desta cidade, sofre unhas crises cíclicas que 

impiden un crecemento harmónico de seu. O desmantelamento en parte da base naval-militar, a 

reconversión asteleira ou a escasa industria pesqueira, ocasionáronlle sucesivas perdas de 

posíbilídades dun desexable desenvolvemento económico e aumento poboacional. 

A Concellería de Cultura e Gampus, no momento de desenvolver a nosa investigación, 

estaba dirixida politicamente por Bonifacio Barreiros Fernández, do PSdG-PSOE. Este 

concelleiro, segundo nos confesou, por discrepancias intemas con membros do seu mesmo 

partido, optou por presentarse ás seguintes contendas electorais locais baixo as siglas de ACF. 

Nas devanditas Eleccións Municipais do 13 de xuño de 2003, a responsabilidade política da 

Área de Cultura pasou a ser asumida por José Manuel Couce, do Partido Popular. 

c) Lugo 

Localizada na Galicia interior á mance esquerda do río Miño, esta cidade galega 

remóntase ao período celta (De Torres e outros, 1990), mais foi a época romana a que 

marcou a idade de ouro de Lugo, unha das sete cidades do Antigo Reino de Galicia. A 

riqueza arqueolóxica e artística do seu subsolo, intensamente escavado nos últimos 

decenios, dan fe do seu esplendoroso pasado. 

É coñecido que o seu perímetro urbano aínda conserva intacta a Muralla romana, 

declarada pola UNESCO Patrimonio da Humanidade, mais tamén existe un Lugo 

extramuros. Polas nove portas deste parapeto pétreo prodúcese a comunicación a través 
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das rondas coa área do ensanche e os barríos máis novos. A súa estrutura poboacional 

mostra unha propensión ao envellecemento, de xeito que o seu lento aumento se debe 

basicamente dos inmigrantes campesiños e estranxeiros. 

Como capital províncial e única cidade importante nunha extensa área, Lugo 

presenta funcións derivadas destes dous caracteres. Gran parte da súa poboación 

dedícase a tarefas adminístrativas ou comerciais, e dá servízos a unha bisbarra 

profundamente agropecuaria de predominio gandeiro. De feito, esta última característica 

ten moito que ver coa existencia dunha funcíón docente de grao superior: a Facultade de 

Veterinaria e a Escola de Enxeñaría Técnica Agrícola. É, así mesmo, sé episcopal, centro 

hospitalario e exerce outras actividades derivadas da súa condición de líderado urbano no 

medio dunha área fortemente ruralizada. 

Tamén nesta cidade, como resultado da última contenda electoral municipal no ano 

2003, houbo cambios na dirección política da área que se investigou. Se para o noso 

traballo entrevistamos a Ignacio Rodríguez Eiguibar, pertencente ao BNG e concelleiro de 

Cultura e Educación, dende aquela está a rexentar este ámbito de xestión municipal María 

de la Concepcíón Burgo López, primeiro tenente de alcalde e concelleira da Área de 

Cultura, Turísmo e Educación. 

d) Ourense 

Enclávase na encrucillada de todas as vías naturais que penetran polo lado 

suroriental de Galicia e ocupa uns 84,5 km2. Defínena historicamente dous elementos 

segundo De Torres e outros (1990): por unha banda, As Burgas, caldas a 60° con 

propiedades curativas que contribúen a darlfe sona e privilexios; por outra, a riqueza vinícola 

cultivada nas súas fértiles terras ás beiras do río Miño e do seu afluente o Sil. 

O papel de Ourense como nó de comunicacións debuxou o plano da cidade, 

conformado por un ben conservado casco histórico e os demais barrios que xurdiron en 

distintos momentos do aludído desarrollismo dos anos sesenta e setenta do século XX. A 

emigración mermou dun modo significativo a poboacíón desta cidade e a súa provincia 

durante gran parte dese século, mais tamén foron os retornados da emigración, os 

inmigrantes e un marcado éxodo rural da provincia os que a posicionan como terceira urbe 

galega. A administración e o comercio, así como o seu aludido papel de eixo comunicador, 

son os seus vertebradores de emprego principaís, aínda que nas últimas décadas ven 

destacando a industria da moda e do téxtil. 
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Para Villares (2004), talvez sexa Ourense a cidade galega con máis densidade 

líteraria e cultural da Galicia contemporánea, especialmente dende os anos finais do 

século XIX ata a Guerra Civil. Un síngular privilexio, sinala o autor citado, para unha 

cidade que se alargou no seu tecido urbano dende finais do século XIX, sen perder o seu 

ser de pequena comunidade urbana moi concentrada e compacta. En Ourense, soñaron e 

escribiron autores como Lamas Carvajal, Curros Enríquez, Otero Pedrayo, Blanco Amor 

ou mesmo Carlos Casares. Tal é así, que segundo Villares (2004: 402), "en toda a 

xeografía peninsular, non se atopa ningún outro caso análogo de tal cantidade de 

intelectuais nunha cidade de tan pequenas dimensións". Esta eclosión cultural tivo a súa 

cúspide no primeiro terzo do século XX, contribuíndo na cultura e na política galega 

determinantemente. 

Nesta cidade galega do interior segue a gobernar o Partido Popular encabezado por 

Manuel Cabezas, o seu alcalde. Mais tamén aquí temos que reflectir cambios de índole 

política, posto que no ano 2002, entrevistamos o concelleiro de Cultura, Aurelio Gómez 

Villar e no momento de rematar a nosa investigación, ocupa este cargo José Araújo, tamén 

do Partido Popular. 

e) Pontevedra 

Emporio marítimo da costa galega nos séculos XV e XVI, chegou a ser a vila máis 

grande de Galicia grazas ao comercio marítimo e ao seu gremio de mareantes, mais os 

materiais depositados polo río Lérez ou a influencia do home, cegáronlle o porto. Sobre 

tales alicerces económicos e produtívos, "estruturouse unha sociedade urbana moi plural 

que foí quen de erguer un interesante tecído asociativo, como as confrarías, e de acuñar 

estirpes de comerciantes e burgueses que marcaron a vida da cidade por séculos" 

(Villares, 2004: 191). 

De orixe medieval, "como acontece con boa parte do urbanismo galego" (Ibid: 

185), a cidade outrora amurallada, foi debuxando a súa figura a través de distintas etapas 

históricas, medrando ao azar e sen ningún típo de ordenación racional (De Torres e 

outros, 1990). Hoxe en día, o seu magnificamente restaurado casco histórico, cunha zona 

peonil branda e o único en Galícia con cableado soterrado para Internet e o gas-cidade, 

concédenlle a Pontevedra unha beleza de seu, factor de atractivo turístico, empresarial e 

de calidade de vida. A poboación alí asentada -a cidade galega de maior crecemento 

vexetativo-, ten dedicacións propias dunha capital que administra unha província dende o 

século XIX, á que surte de servizos hospitalarios, administrativos, xudiciais, bancarios etc. 
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A cultura e a acción cultural xogaron un papel decisivo nas épocas de maior 

dinamismo e puxanza da cidade. Os anos vinte e o período da Segunda República no 

século pasado, ofrecen unha boa mostra dunha manchea de iníciativas culturais municipais 

e fundamentalmente cidadás de enorme relevancia para a propia Pontevedra e para Galicia. 

Xa na actualidade, e no tocante a quen se víña responsabilizando da área que 

investigamos, Xosé Luís Bará; do BNG é concelleiro de Cultura e Festas dende as 

Eleccións a concellos de 1999, e segue a ocupar o mesmo carga no goberno municipal. 

f) Vigo 

Asentada ao bordo do mar, a cidade ascende polas abas do monte Castro para 

espallarse ata os lindes dos municipios inicialmente ben afastados deste orixinario 

emprazamento á beira da ría e ocupar 109,4 km2 de extensión. Dende o século XV que 

mantén o rango de vila, construíu a súa riqueza na pesca e nas industrias do mar, un 

aspecto que se ve complementado a finais do século XIX coa mellora das 

comunicacións terrestres que favorecen a relación coa Galicia interior. 

Vigo, a maior urbe galega, experimentou no século pasado un dos crecementos 

urbanos máis espectaculares de Europa (Freixanes, 2001): os investimentos na pesca de 

altura, as empresas conserveiras e de construción naval, o tráfico de pasaxeiros na 

emigración transoceánica, a instalación na cidade da multinacional da automoción Citroén, 

son algúns fitos que o propician (Souto, 1990). Non obstante e segundo lembran De Llano e 

Pazos (2004) ou Villares (2004), tamén se achan en Vigo sinais de febleza política nas súas 

elites dirixentes, ínvertebración do seu tecido urbano ou difícultades para concibir un 

proxecto social e territorialmente integrado de cidade, que lastran, dalgún xeito, tal 

desenvolvemento. 

A cidade olívica exerce unha grande influencia sobre unha ampla área 

metropolitana que se estende a ambo os dous lados da ría, pouso residencial de moitos 

usuarios da cídade, e mesmo ao norte de Portugal, o que conforma unha rexión urbana 

duns 600.000 habitantes. 

A súa fisonomía polinuclear (Souto, 1990) e de crecemento de costas ao mar, sen 

un centro ordenador do trazado urbano, e coa necesidade de resolver o problema 

comunicativo entre os diferentes barrios e parroquias da cidade, ofrecen unha urbe un tanto 

harmonicamente caótica e deformada. Malia esa tipoloxía de parroquias da cidade e 

parroquias rurais tan propia de Vigo, a poboación é profundamente urbana, e a actividade 
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laboral e os hábitos de vida da súa veciñanza son inequivocamente urbanos, pois dependen 

da cidade e da súa personalidade industrial e de servizos (Alonso, 2004: 19). Unha 

veciñanza, dito sexa de paso, valorada como moi participativa e dinámica, "cunha 

capacidade de mobilización que moi poucas cidades soportarían" (Ibídem: 21), froito do seu 

intenso movemento veciñal e da súa tradición obreira. 

Inmersa nunha galopante terciarización e coa intención de atraer unha oferta 

turística ata agora moi escasa, Vigo deu luz verde a unha serie de infraestruturas 

culturais destinadas a paliar as carencias neste sector estratéxico (De Llano e Pazos, 

2004), nomeadamente o Museo da Arte Contemporánea e o Museo do Mar. 

Carlos González Príncipe, do PSdG-PSOE, era o concelleiro de Cultura do 

Concello de Vigo no momento en que realizamos este estudo, como resultado dun pacto de 

gobernalidade local con Lois Castrillo, alcalde da cidade olívica e membro do BNG. Tras as 

últimas eleccións aos gobernos municipais, o Partido Popular é quen goberna o concello, e 

está á fronte da Concellaría de Cultura, Ignacio López Chaves, do PP. 

g) Santiago de Compostela 

Cidade símbolo de Galicia, pola súa reigame cultural e universitaria, as 

connotacións relixiosas e espirituais que o seu nome evoca, por ser un referente da 

construcción histórica de Europa, e por ser a capital política da Comunidade Autónoma. 

As súas orixes son remotas, mais, "convertida en centro de peregrinación e 

recipendiaria de privilexios e prebendas rexias, Santiago desenvólvese e medra durante a Alta 

Idade Media" (De Torres, 1990: 113). Coa posta en marcha máis tarde, da Universidade, o 

Hospital Real e a Audiencia Territorial de Galícia, a cidade sofre un importante pulo, fornecido, 

xa na nosa contemporaneidade, con outras instancías comunicacionais, políticas e 

administrativas, investíndose nos últimos vinte e cinco anos de todos os atributos que a 

definen como unha capital. Actuatmente, conta co Estatuto de Capitalidade, un 

recoñecemento legal das novas funcións que está a desenvolver Santiago, e acolle 

numerosas institucións políticas, educativas, culturais e científicas, e, xa que logo, vese 

obrigada a dar unha gran cantidade de servizos. 

A Compostela monumental, nomeadamente o seu casco histórico, moi ben 

conservado, acolle a a inmensa maioría dos visitantes que se achegan a comprobar a 

beleza das súas rúas e prazas, igrexas e, sobre todo. da catedral. O Camiño de Santiago, 
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dende o século X, atrae anualmente a milleiros de persoas que rematan en Compostela 

unha viaxe, un roteiro cultural e relixioso, mais que converten aquel, sobre todo, nun 

referente turístico e un recurso económico, máis aínda, coas cíclicas celebracíóns dun 

evento de alta significación hístórica como é o Ano Santo. 

Santiago sufríu unha fonda reestruturación como urbe a partir da década dos 

oitenta, especialmente no eido urbanístico. As novas instalacións administrativas derivadas 

do seu novo estatuto, a súa declaración como Patrimonio Cultural da Humanidade pola 

UNESCO en 1985, a súa posición central no Eixo Urbano Atlántico, así como sucesivos 

gobernos socialistas a cuxa cabeza estivo un arquitecto, Xerardo Estévez, imprimíronlle á 

cidade, unha nova faciana. As infraestruturas artísticas e culturaís, os parques públicos, o 

carácter peonil de certas prazas e rúas, a rehabilitación do seu casco histórico, unha maior 

proxección internacional, as novas rondas e viais, o programa Compostela 93, a propia 

Cidade da Cultura en construcíón etc., marcan un antes e un despois da capital de Galicia. 

Gran parte da poboación usuaria da cidade, habita na súa contorna. Ao seu crecente 

atractivo turístico, hai que engadirlle unha orla periurbana de urbanizacións, núcleos satélite 

e vivendas unifamiliares de luxo, que acollen continxentes demográficos moi significativos, 

unha área urbana en torno aos 140.000 habitantes-, (Rodrígez Abella e Seixas, 1999; De 

Llano e Pazos, 2004) o que repercute no sector servizos -do que se ocupa arredor dun 90% 

da súa poboacíón- e, por ende, no cultural. 

Se foi Teresa García-Sabell, do PSdG-PSOE, a entrevistada para o noso estudo 

como responsable da Concellería de Cultura dende 1999 ata o 2003, actualmente ocupa 

este cargo de responsabilidade política, Néstor Rego Candamil, tenente de alcalde e edil do 

BNG, concelleiro delegado de Cultura e do Auditorio de Galicia, cambio froito 

probablemente dos pactos de goberno entre ambos os dous partidos políticos. 

En definitiva, e xa para rematar, estamos a falar das nosas sete princípais cidades, 

unhas realidades socíais e políticas que conforman o ser e o actuar do fenómeno urbano 

galego actual. Cada unha delas, coa súa traxectoria histórica e o seu devir contemporáneo, 

goza dunha singularidade tal que a diferencia do resto mais. en conxunto, conviven para se 

complementar. Coñecer e estudar o seu quefacer cultural, agardamos que sirva para dar 

decididos pasos cara á visualizacón as vantaxes dunha desexable coordinación e 

cooperación, polo ben delas, polo ben do país e das persoas que o poboan. 
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CAPÍTULO 7: A GALICIA URBANA:
 

CARACTERÍSTICAS DUNHA REALIDADE
 

SOCIO-CULTURAL DIFERENCIADA
 

°A cidade en que vivimos é a cidade que máis se ignora". 
(A. Bessa Luis, 1999) 

`As cidades [galegas] seguen sen se falar, 
ollándose ao embigo". 

(Xerardo Estévez, 2004) 

7.1. Un achegamento á acción cultural das principais cidades galegas 

Unha vez que aplicamos os instrumentos de recolla de datos, xunto coa restante 

información que fomos quen de obter para a nosa investigación, cómpre agora sabermos 

que nos deparou a análise do seu contido. Faremos especial incidencia naqueles 

indicadores de que dispoñamos información abondo e achemos significativos para o 

coñecemento das realidades socioculturais da Galicia urbana. Os demais items, 

precisamente polas insuficientes respostas ou datos relevantes, preferimos abordalos en 

análises posteriores que as complementen. É a nosa intención concretarmos noutros futuros 

traballos, as reflexións que se derivaren destes, posto que a escaseza ou a amplitude da 

documentación que empregamos, obríganos a ser ou precavidos ou selectivos no seu 

tratamento pormenorizado. 

Levamos dito ao longo deste informe, que unha das hipotese de saída e que 

reflectimos nas conclusións deste, remitía á escasa dispoñibilidade das administracións que 

estudamos a pór á disposíción do investigador a información que achou necesaria e, xa que 

logo, que solicitou este. Quer pola falta de costume de se someter a algún tipo de avaliación 
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externa, quer por unha insuticiencia de persoal cualificado, ou ben por ser -unha certa 

agrafía- un sinal característico do sector da xestión cultural, ou por privilexiar en demasía o 

quefacer perante o público fronte ao traballo en despacho, ou, fínalmente, quizais por certa 

carencia xeral dun tratamento sistematízador do labor diario, o certo é que resultou moi 

dificultoso accedermos á documentacíón que sería aconsellable para poder coñecermos coa 

profundidade que pretendiamos as realidades para estudarmos e, xa que logo, tirar con 

maior argumentación empírica as oportunas conclusións. As díficultades atopadas neste 

proceso e nesta fase da presente investigación, dalgún xeito se reflicten, cando menos, na 

cantidade e na relevancia da información que achegaron as instancias culturais municipais 

das cidades do estudo e, posteriormente, díspoñible por nós. 

Certamente, existe toda unha serie de razóns que tentan explicar total ou 

parcialmente este común actuar por parte das administracións públicas cando se ven 

sometidas a algún tipo de auditoría, especialmente aquelas de natureza investigadora. 

Algunhas xa as avanzamos no parágrafo anterior e son as que nos resultan, a priori, máis 

obvias, a que compre engadir outras posibles. Sociólogos e politólogos (Álvarez Corbacho, 

2003; Barreiro, 2004) acusan a miúdo os gobernantes, sobre todo os do ámbito do local, 

dunha indebida falta de transparencia no exercicio de goberno, en termos de ocultación de 

datos á oposición; o non ofrecemento das contas anuais ás instancias que se establecen 

para tal efecto -Tribunal de contas-, as dificultades de acceso a informacíón por parte dos 

administrados, un uso particular do partido gobernante dos instrumentos informativos 

municipais etc. Ás veces, tales actitudes escurantistas e entorpecedoras para un maior 

coñecemento dos asuntos públicos trasládanse aos momentos de tentar saber e intepretar, 

por parte de investigacións universitarias, dos medios de comunicación, das entidades 

asociatívas, dos colectivos ecoloxistas etc., aspectos desas realidades. 

Achamos nestas características unhas formas de proceder, nomeadamente polos 

responsables políticos, que sen dúbida repercuten, por exemplo, nas súas respostas 

perante a entrevista que empregamos nesta investigación ao respecto do labor que 

desenvolven na súa área de goberno. Deste xeito, cando inquerimos a súa opinión sobre 

determinados ítems ou aspectos de importancía significativa nas políticas culturais locais 

segundo o noso criterio, non obtivemos respostas concretas, senón silencios, evasivas ou 

vaguidades de nulo proveito informativo para o ínvestigador. Un afán por agocharen 

información? Unha ausencia de criterio ou de coñecemento ao respecto? Talvez unha 

carencia de experiencias que ofreceren sobre tal asunto? Indiferenza ante o interlocutor? 

Intuímos que algo de todo ísto. 

280 



A Galicia urbana: características dunha realidade socio-cultural diferenciada 

Unhas trabas semellantes atopamos cando Iles solicitamos, nalgúns casos 

reiteradamente a través de distintas canles, informacións que viñesen a avalar o que 

manifestaron previamente na entrevista en profundidade e nos programas electorais 

presentados aos comicios munícípais de 1999. De novo a colaboración dos concelleiros de 

cultura foi moi desigual. Como manifestamos, ata en catro casos non conseguimos dispor 

da devandita documentación. 

De todas as maneiras, se a nosa principal preocupación non é tanto a obtención de 

datos estatísticos ou a repercusión de feitos, senón a relación existente entre os postulados 

políticos para ese ámbito de intervención municipal e a acción que desenvolveran, é dicir, a 

vinculación entre a reflexión e a conseguinte praxe, consideramos que as pretensións da 

presente tese están en gran medida garantidas. Unha vez que desenvolvemos os procesos 

metodolóxicos axeitados, nos tempos e nas formas adecuadas ao noso entender, os 

resultados son os que aquí presentamos. 

Tal e como entende Rubio (1998), a avaliación da acción cultural local non é un 

proceso exclusivamente técnico como se fose unha valoración do rendemento 

administrativo, senón que hai que tratar de situala no mesmo discurso político. Avaliar 

consiste, entón, en preguntarse pola eficacia dos recursos humanos e os financeiros dende 

a reflexión e a planificación, o que entendemos ten maior complexidade que a simple 

revisión dunha memoria de actividades. 

Coa tringulación dos datos que obtivemos a través das entrevistas aos responsables 

políticos, as programacións dos anos 2001 e 2002 -previamente baleirados segundo un 

modelo creado ad hoc- e os programas electorais en Cultura dos partidos políticos que tiveron 

a ben ofrecérennolos, entendiamos como suficientes os instrumentos que empregamos para 

garantir un proceso r7guroso de lectura destes contextos. Ao noso entender, o feito de non 

conseguirmos unha maior cantidade e calidade de información forma parte xa do estado da 

cuestión das realidades socioculturais que son obxecto de estudo. 

Para desenvolvermos a tarefa de achegamento ás sete cidades que analizamos no 

tocante á acción cultural local, teremos como guías ou referentes os tópicos ou os 

indicadores que observamos, e que xa presentamos no mapa conceptual que no capítulo 

anterior amosamos. De tal xeito, fundamentalmente por carecermos de datos ao respecto 

dalgunha cuestión, iremos presentando os resultados que obtivemos en conxunto, agás 
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nalgúns casos que consideremos de interese aludirmos a unha realidade en particular, con 

algúns apuntamentos que a literatura especíalizada realiza ou nós mesmos entedamos 

oportunos para a consecución dos obxectivos expostos. 

7.1.1. Datos de identificación e aspectos contextuais 

O propósito deste apartado inicial é realízarmos unha achega ás realidades que 

analizamos para abordarmos aspectos xerais en canto ao partido e o perfil político do edil 

responsable da concellería que se tratar, a denominación, a organización e mais as 

competencias que asume, as modalidades de xestión, os recursos orzamentais e mais 

humanos etc. Abordaremos tamén outras cuestións menores mais que, no seu conxunto, 

poden axudar a entendermos o porqué da estabilidade de certos programas e accións, ou, 

en resumidas contas, o sentido e o devir dunha acción cultural municipal nun período 

concreto. 

7.1.1.1. Aspectos políticos e de denominación da Concellaría 

O partido político que ten responsabilidades en Cultura en cada unha das sete 

principais cidades galegas ou os anos que tal gobernante leva no cargo como concelleiro 

desa área, pódennos ofrecer algunha información significativa respecto da acción que 

desenvolveu. A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo, todas elas cidades situadas 

no denominado corredor atlántico e na zona máis desenvolvida economicamente de Galicia 

(Viña, 2000), son xerenciadas, no momento da realízación desta investigación, polo Partido 

Socialista de Galicia-Partido Socialista Obreiro Español -en diante PSdG-PSOE-. O Bloque 

Nacionalista Galego -no sucesivo, BNG-, tiña responsabilidades desta índole nos gobernos 

das cidades de Pontevedra e Lugo. Por último, o Partido Popular de Galicia -no sucesivo, 

PP- tan só dirixía a acción cultural da cidade de Ourense. 

Unha distribución que non se correspondía mimeticamente co mapa político 

municipal que resultou da contenda electoral de 1999, posto que o PP recolleu o corenta e 

cinco por cento dos votos, os socialistas galegos acadaron case o vinte e cínco por cento, e 

o BNG conseguiu algo máis que o dezaoito por cento'^6. Cómpre dicirmos que o voto 

urbano si estableceu unha repartición das atcaldías máis de acorde coa recolla na nosa 

'u Fonte: http://www.vieiros.comíeleccions. 
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investigación, aínda que, nalgúns casos, houbese que recorrer a pactos pos-electorais entre 

os socialistas e os nacíonalístas galegos. Xa que logo, a teor das siglas, predominan os 

partidos da centro-esquerda política e os de carácter nacionalista ao fronte das diferentes 

concellarías de cultura das sete cidades. 

Citamos anteriormente a estabilídade das políticas culturais locais e das 

programacións delas derivadas. Achamos que este aspecto ten moito que ver coa 

permanencia nesa área municipal do mesmo partido ou do mesmo responsable político. 

Estamos ante unhas políticas culturais que non deberían ser tecidas e destecidas como teas 

de Pénolope (Barreiro, 2004). Cada cambio de cor política ou do responsable na concellaría 

de cultura, non é razón de abondo, coidamos, para levar consigo irremediablemente a 

necesidade de negar ou de revisar todos os chanzos pasados, nin a correlativa intención de 

rectificar total ou parcialmente o que desenvolveron os anteriores xestores no cargo. Esta 

circunstancía -infelizmente, achamos- ocorre con frecuencia no noso municipalismo, 

coincidindo coa opinión do autor citado e con outros estudos sobre estas e outras realidades 

semellantes (Candedo e outros, 2002; González Rueda, 2003). De feito, un dos 

responsables técnicos dunha das concellarías que estudamos afirma ao respecto desta 

situación que "unha característica moi específica do Concello da Coruña é a continuidade 

dos responsables políticos, o que comportou a estabilidade dos obxectivos a cumprir e unha 

progresión contínua da programación" (Pariente, 2001: 64). 

Das cidades-municipios que aquí estudamos, cómpre salientarmos o caso da cidade 

coruñesa como exemplo a respecto da permanencia política no exercicio de goberno na 

área de Cultura. O concelleiro en cuestión, levaba máis de quince anos desenvolvendo 

ininterrompidamente as tarefas políticas na Concellaría de Cultura e Benestar. Tan só 0 

concelleiro de cultura de Ourense, con sete anos no cargo, podería asemellárselle ao seu 

caso. Os demais gobernantes con responsabilidades neste ámbito municipal, estaban a 

dirixir tal Concellaría na súa primeira lexislatura e levaban todos eles tres anos á fronte da 

mesma, é dicir, comezaban un labor político local en tal área. Esta circunstancia, insistimos, 

coidamos si ten a súa incidencia no enfoque, no deseño e na implementación das políticas 

culturais locais. Trataremos de argumentar esta última apreciación de seguido. 

O calendario electoral ten os seus abanos temporais fixos e calquera goberno e o 

responsable político de quenda quere deixar a súa pegada en termos de infraestruturas, de 

programas ou de eventos culturais exitosos no seu paso polo concello. Este é un lexítimo 
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obxectivo, sen dúbida, mais esa intención provoca que a miúdo se obvien proxectos e feitos 

anteriores que si conviña manter, talvez revisar para mellorar, para darlle continuidade e iso, 

con frecuencia, non é o habitual. Se exíste a devandíta permanencia política na área do seu 

responsable, esta adoita ser case a única garantía de estabilidade das accións que se 

desenvolvían. Por outro lado, que unha mesma persoa ocupe, por propia vontade ou por 

confianza do máximo responsable político local, un cargo político municipal idéntico durante 

dúas, tres ou máis lexislaturas, parece indicar un asentamento nunha función politica que Ile 

pode conceder maior experiencia e coñecemento do ámbito, amplas relacións no sector e, 

posiblemente, un peso político específíco no propio grupo de goberno que Ile proporciona 

maior capacidade de manobra diante dos seus compañeiros de partido. 

Porén, na presente investigacíón, tres dos responsables políticos da área estudada 

falaban xa daquela, no momento de desenvolveren as entrevistas, en chave de adeus. Por 

diferentes razóns, mais case todas por mor de enfrontamentos persoais no propio grupo 

político: "eu entrei coa condición de que me marcho" (ST)"', "o máis probable é que non siga 

aqur" ( FB), "non vou ser candidato nas próximas eleccións e quédanme dez meses""8 (VG); é 

dicir, diversos políticos apuraban os seus últimos meses á fronte das respectivas concellarías. 

Tamén en relación ao que dixemos, recollemos o sentir de tres dos entrevistados, 

que fala doutras tantas percepcións do exercicio da política municipal e das súas 

problemáticas. Un deles, sinala: "iso depende moito do peso político que teña o concelleiro 

dentro da corporación; eu, coma fun alca/de, teño un forte peso político" (VG). Un segundo 

concelleiro manifesta que `o PP [na oposición local] di que Cultura é o que mellor funciona, 

mais ninguén do meu partido fa/a [da área] de Cu/tura: fun o primeiro da lista, o primeiro 

Tenente de Alcalde e o primeiro voceiro e botaronme" (FB). Por último, un terceiro 

responsable político, un vez que se Ile pregunta sobre a estima que se concede á área da 

súa responsabilidade polo resto de compañeiros de partido e de goberno, afirma: "esta é 

unha área cun estatuto de autonomía en razón do que fai, con suficiente historia como para 

defendernos polos feitos e non polos discursos" (AM). A durabilidade como factor no 

mantemento do proxecto, ligado, xa que logo, á persoa e ao carisma que esta Ile é quen de 

impregnar á concellaría que elixiu ou, con máis probabilidade, Ile asignaron. 

147 Respectarnos a literalidade das declaracións dos concelleiros que entrevistamos. 
''^ De feito, cómpre dicir que nas cidades de Vigo, de Ferrol e de Santíago de Compostela, os responsables 

politicos das áreas de Cultura, todos eles do PSdG-PSOE, abandonaron por diversas razóns estas 
responsabilidades e foinos imposíble conseguír o programa electoral que se presentou nestas cidades, a pesar 
de os soliciiarmos formalmente por escrito ás respectivas sedes locaís do partido e, por desconiado. aos propios 
concelleiros. 
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Un aspecto vínculado ao propio edil e ao seu peso político dentro do goberno 

municipal posiblemente sexa o seu grao de dedicación ao cargo. Agás un concelleiro, que 

Ile dedicaba horas do seu tempo libre ao concello -aínda que recoñecía que "non teño a 

dedicación exclusiva que posiblemente requirise o concello" (LI)-, todos os demais 

responsables políticos tiñan dedicación exclusiva no municipio no momento de 

desenvolvermos esta investigación. Deste xeito, a dispoñibilidade, pois, ás tarefas 

inherentes ao cargo, parece que non era un handicap a priori para as abordar coas mellores 

das disposícións. 

Ao respecto da denominación dada á concellaría, a primeira impresión que se insire 

do nomenclator dos casos que estudamos, é que existe unha relativa diversidade na súa 

identificación, feito que se debe a razóns que non sempre foron expresadas con clareza 

polo interlocutor. Queriamos saber tal denominación por parte dos gobernantes das cidades 

que analizamos, xa que aquela está normalmente ligada ás competencias que se Ile 

adxudican ou delegan por parte da alcaldía en cuestión. De feito, esta circunstancia é 

especialmente visible naqueles gobernos de coalición entre dous ou máis partidos políticos 

ou agrupacións electorais. 

Nalgúns casos, ante a sinxela pregunta de como se denominaba a concellaría, o 

entrevistado alongábase na súa resposta e daba todo tipo de explicacións que concernían, 

case sempre, a razóns de política interna municipal, "xa sabes que esiamos nun goberno de 

coalición e foi así o reparto" (ST); "ese é un tema que resolve o alcalde" (OA); "foi unha 

negociación entre dous partidos políticos e curíosamente, a gran discusión non foi a 

posesión da alca/día, senón en escoller quen levaba Cultura" (FB). Tamén, a motivos 

vinculados á bagaxe e ao peso político específico do concelleiro en cuestión dentro do 

goberno local: "todo o que eles [outras Concellerías] fan, precisan o visto e prace meu, de aí 

o nome de Cu/tura e Benestar" (AM). 

En definitiva, esta área en tres das cidades da mostra recibe o nome de 

Concellaría de Cultura simplemente. Nas outras catro, varía: Cultura e Campus; Cultura e 

Educación; Cultura e Festas ou a citada Cultura e Benestar149. Unhas denominacións que 

poden ter, á súa vez, diferentes repercusións en termos de organigrama, de atribucións de 

competencias dentro do goberno local, de modalidades de xestión ou de recursos 

14^ Así como na entrevista ao seu responsable político manifestou que o nome da súa área de competencia política 
era o de Cultura e Benestar, recollemos que na Memoría Anual 2002 desta aparece coa denominación de 
Concellaría de Cultura e Educación do Concello da Coruña. 
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humanos e financeiros adscritos ás devanditas áreas municipais. Así mesmo, a 

permanencia das respectivas denominacións, ao non sufriren variacións segundo mude o 

partido político ou responsable, poden influír na estabílidade dos programas e tamén na 

adscrición de persoal, de constitución de equipos de traballo etc. De feito, na data de 

redactar este informe, todas as concellarías que se analizaron sufriron cambios, non só do 

responsable político -agás nun caso-, senón de denominación e, probablemente, de 

responsabilidades inherentes a elas. 

7.1.1.2. Organigrama, modalidades de xestión e competencias da concellaría 

Os organígramas das diferentes concellarías que estudamos e a que poidemos ter 

acceso, en xeral, son bastante elementais. Deseños case exclusivamente verticais que 

obedecen, como diciamos, a unha denominación e a unha acción cultural determinada, que 

se fundamenta seguramente tamén nunha determinada concepción da política cultural local 

no marco dunhas realidades políticas específicas. 

No único caso en que obtivemos información directa por escrito do seu 

organigrama, o da cidade da Coruña, aparecen especificados os nomes das instancias ou 

dos organismos que se encargan das subáreas ou dos servizos administrativos da 

concellaría e, nalgún caso, mesmo as denominacións dos programas e das infraestruturas 

culturais que xerencian cada quen. Un esquema organizativo que foi gañando complexidade 

a consecuencia da evolución que experimentou ao longo de máis de quince anos de 

goberno socialista ininterrompido e en maioría e que a propia inercia administrativa diaria 

axudou a conformar, segundo o seu responsable político: "o noso organigrama é 

consecuencia das actividades que se fan e as estruturas organizativas fóronse adaptando 

ás veces sobre a marcha ao que estabamos a facer" (AM); "estrutura complexa, non hai un 

modelo [de xestión] único e despois de ter visto moitos concellos, teño a impresión de que a 

sifuación non é negativa" (AM). Deseguido, presentamos tres casos, os dos concellos da 

Coruña, Ourense e Pontevedra que, en resume, poden recoller os esquemas organizativos 

da área de cultura predominantes nas sete cidades. 
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FIG. NÚM. 2 

Organigrama da Concellaría de Cultura e Educación do Concello da Coruña 

Centro de Inf. Xuvenil 
Escola de Música 
Aula de Jazz e Música 
Moderna 

13 Persoas 

Casa das Ciencías 
Dorn us 
Aquarium Finisterrae 

132 persoas 

Orquestra Sinfónica 
Festival Mozart 
Pazo da Ópera 

^ - • ^
37 Persoas 

Teatro Rosalia de Castro 
Forum Metropolitano 
Coliseum 

102 Persoas 

Arquivo 
Bibliotecas 
Exposícións 
Museo Arqueolóxico 
Banda de Música 
Casas Museo 
Proxecto "Artabriá' 

104 Persoas 

14 Persoas 

5 Persoas 

Persoal total: 407 persoas 

Fonte: Memoria Municipal 2002. Concello da Coruña. Elaboración propia. 
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FIG. NUM. 3 

Organigramas das Concellarías de Cultura e de Cultura e Festas dos Concellos de 
Ourense e de Pontevedra respectívamente. 

CONCELLO DE OUREN5E CONCELLO DE PONTEVEDRA 

1 Técnico 
4 Aux. Adm. 

t Xefe de Servizo 
1 Técnico de Cultura 

1 Dírector 
4 Operaríos 

• 1 Normalízador Lingiiístíco 
1 Administrativo 

. ^ • •
2 Operarios .^ 

• 

1 Xerente 
1 Administrativo 

2 Técnicos 1 Técnico de Mantemento 

^^7^T_«I^iTIT1 

Persoal total: 14 persoas Persoal total: 7 persoas 

Fonte: Entrevistas ao concelleiro de Cultura do Concello de Ourense e de Cultura e 
Festas do Concello de Pontevedra. Elaboración propia. 

O forte desenvolvemento que experímentou nos últimos tempos o sector público e 

a súa crecente implicación nos diferentes ámbitos da actívidade económica e social, 

provocou unha notable expansión de diversas entidades públicas, cun maior ou menor 

grao de autonomía, dependentes das administracións e que adoptaron distintas formas 

xurídicas cara á procura dos fins que aquelas Iles encomendaban. O crecemento foi tal 

que unha administración local pode optar por fórmulas moi diversas para xestionar os 

seus asuntos culturais. 

Na actualidade, como ben recolle López de Aguileta (2000), no Estado español os 

servizos públicos pódense prestar mediante xestión directa -con ou sen órgano especial, por 

medio dun padroado, un instituto ou unha fundación; por medio dunha sociedade privada de 

capital público ou a través de servizos administrativos sen personalidade xurídica- ou 

indirecta -botando man de fórmulas de concesión, arrendamento, concerto ou de empresas 

288 



A Galicia urbana: caractenŬ ticas dunha realidade socio-cultural diferenciada 

mixtas-. Coincidimos con este autor en que no ámbito municipal é aconsellable un alto grao 

de deixar facer, que garanta a independencia na actuación de organismos autónomos, 

consorcios, insitutos etc, mais tamén cómpre vixiar as perversións que, ás veces, agocha 

ese mesmo afán descentralizador ou externalizador, de autonomía financeira e de acción. 

Por suposto, optar pola xestión privada de determinados equípamentos, servizos e 

programas culturais, a través de entidades sen ánimo de lucro -por exemplo, entidades 

cívicas, empresas de economía social, cooperativas etc.- ou completamente por medio de 

iniciativas privadas, insire os seus propios significados en termos de política cuttural e, de o 

facer, debería esixir un seguimento e un control por parte do municipio para velar polo 

correcto cumprimento do que se acordou entre as partes. A gran visibilidade mediática da 

actividade cultural tende a producir intereses espurios de xénero político e a favorecer o 

clientelismo do mesmo tipo. De aí que a privatización ou a subcontratación dalgún aspecto 

da acción cultural local resulte unha opcíón que está tendo os seus seguidores e, como toda 

decisión política sobre o público, os seus detractores. 

Nas cidades que estudamos, os organígramas e as respostas dos concelleiros 

responsables destes ámbitos municipais revelan unha opción maioritaria pola xestión directa 

a través de unídades administrativas -departamentos ou servizos, fundamentalmente- e, 

sobre todo, consorcios, institutos, padroados e fundacións. Porén, tamén nalgúns casos, 

son partidarios decididos de externalizar servizos: "eu teño a tendencia a que as cuestións 

en Cultura estean en estruturas autónomas porque é moi difícil xestionala en réxime 

adminisirativo" (AM). 

En cidades coma A Coruña, Vigo e Ourense existen diversas experiencias neste 

sentido, no eido dos servizos públicos de lectura ou da organización de eventos musicais 

por parte das áreas de cultura. Tamén se acode a este proceder cando existe unha 

percepción de que os recursos humanos cos que se conta son claramente insuficientes: 

'vémonos obrigados a recorrir en moitos casos á xestión compartida con empresas privadas 

ou entidades [asociativas] locais" (PB). Nesta liña, manifestábase o proxecto cultural dun 

partido político en época electoral e que, posteriormente, asumiría o poder nesa cidade: 

"como criterio xeral, o BNG defende a xestión directa con persoa/ municipa/ dos edificios e 

dos servízos. Con todo, debido ao desequilibrío entre os medios con que se conta e as 

necesidades [...], contémplase a posibilidade de estab/ecer convenios con institucións e 

entidades sen ánimo de lucro para a realización de actividades culturais e a contratación de 

asistencias técnícas para a prestación de determinados servizos" (BNG, 1999b: 3). 
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Por outra barida, detectamos nalgunha resposta certo descoñecemento ou 

confusión no manexo aleatorio de conceptos que están vinculados non só a este tema en 

particular, senón á xestión cultural en xeral. Así, un concelleiro entrevistado manifesta que 

na súa concellaría é todo xestión dírecta, "o mesmo que no resto das áreas municipais, 

excepto en Deportes que ten un organismo aufónomo [Padroado Municipal]" (OA), -como 

se sabe, modalídade que entendemos como de xestión directa igualmente-. Mesmo noutro 

momento da entrevista, infórmanos que as tres bibliotecas de barrio de que dispoñen "son 

xerenciadas por unha empresa altea ao concello" (OA), -por tanto, falamos de xestión 

privada-. Neste sentido, insistímos en que a formación académica, a experiencia na xestión 

dos asuntos públicos e outros aspectos que conforman o currículo oculto de cada 

responsable político, tradúcese, como é obvio, nunha maior comprensión dos termos e do 

sentido das nosas preguntas e na capacidade de articular respostas con maior nivel de 

profundización e prospectiva. As diferenzas a este respecto entre os sete concelleiros 

entrevistados percibímolas ao longo das nosas conversas cos mesmos en diferentes 

ocasións, tras os seus silencios ou as precisas respostas. Tamén podería deberse, como 

sinala Combessie (2000: 53), que "as non respostas a unha pregunta suxiren que eses 

silencíos poden ser considerados globalmente como indicadores de distancia social entre o 

entrevistado e a cuestión exposta". 

Os úitímos organigramas que se presentaron -o da Concellaría de Cultura de 

Ourense é moi semellante aos de ^ugo e de Santiago de Compostela, en cambio, o da 

Concellaría de Cultura e Festas do Concello de Pontevedra parécese máis ao do Concello 

de Vigo- resultan de modelos organizativos que se herdaron de administracións anteriores e 

que os seus actuais xestores prefiren manter do mesmo xeito aínda que Iles resulte pouco 

operativa, por diversas razóns, segundo manifestan algúns entrevistados: "o organigrama 

noso dáme a risa" (ST); 'por non arriscar nín ter a seguridade de que cos cambios se ía 

mellorar, démoslle continuídade" ( OA); "teño a idea de que o organigrama canto máis leve 

sexa, mellor, e externalizar o máis que poidamos" (VG); "é unha estrutura herdada de 

gobernos anteriores e que crea a/gunhas disfuncións, con moitos puntos de coincidencia 

que se interfiren mufuamente" (PB). 

Observamos que aínda que se recoñecen insuficiencias ou desaxustes 

organizativos para implementar unha acción cultural municipal idónea, óptase máís ben por 

unha liña continuísta, deixando pouca marxe á innovación política. Isto acontece mesmo en 

cidades en que os propios programas electoraís de quen logo accedeu ao goberno 

municipal e tivo responsabilidades na área de Cultura, aventuraban cambios neste sentido: 

`é imprescindible abordar unha profunda reestruturación dos servizos de cuttura [...], 
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enmarcada nunha profunda reforma do funcionamento do Concello, analizando polo miúdo 

cada un dos equipamentos e as funcións que teñen que cumprir, racionalizando os 

recursos..."(BNG, 1999b: 3); "cortouse a participación das entidades de base cun Padroado 

paralizador e elitista divorciado destas" (BNG, 1999a: 21). Neste último caso, resulta 

significativo como se propoñía no devandito documento a reformulación do padroado 

municipal nun consello munícipal de cultura (Ibidem) e case rematada a lexislatura, non se 

producira ningún cambio ao respecto. 

Talvez poden explicar en certa medida estes procederes a falta de contactos, de 

relación fluída entre realidades urbanas case parecidas para intercambiaren coñecemento 

acumulado, do acomodo á propia experiencia persoal -"as persoas evolucionamos pouco e 

ímonos acostumbrando ao que funcíona" (AM)-; a difícil convivencia diaria coa 

administración burocrátíca: "se eu tivera hoxe que facer fronte a todo este labor, 

probablemente tería un único organismo autónomo, unha única estrutura [...], pero hai 

cuestións que ás veces, a propia vida administrativa /eva a solucións insospeitadas" (AM); a 

inercia do día a día que prioriza a acción fronte á organización interna -menos visible- ou a 

falta de preparación suficiente para o cargo etc. 

A amplitude de ámbitos que abrangue o termo cultura, sobre todo a raíz da súa 

maior centralidade na acción local e a súa conseguinte área de goberno nunha cidade, a 

crecente complexidade da xestión dos temas inherentes a ela, as continuas demandas 

cidadás no eido do lecer, o seu gran potencial como atractivo turístico e recurso económico, 

a súa ligazón cos elementos comunicacionais e de mercadotécnia urbana, etc., obrigan a 

responsables políticos e técnicos a manteren unha debida e mutua actitude de permanente 

formación e reciclaxe, o que non é doado, sobre todo para os primeiros. De aí que, para os 

profesionais que están adscrítos a estas concellarías nos municipios, posiblemente sexa un 

exercicio cotián o informaren e asesoraren aos edís das novídades e das melloras que vaian 

aparecendo neste ámbito do local, mesmo as que se refiren a aspectos de xestión e 

organización político-administrativa da área, por que non. 

Isto vén ao fío dalgúns silencios e outros tantos recoñecementos explícitos por parte 

dos entrevistados, de careceren de opinión formada cando se Iles pregunta sobre a 

posibilidade de implementaren como modelo organizativo os servizos persoais compactados 

ou integrados á comunidade, onde tamén contemplamos a acción cultural local: `é unha 

reflexión que está sen facer" (FB); `non temos reflexionado nada sobre esto" (OA); "quizais 

debería haber un desenvolvemento teórico máis concreto, con experiencias, que abra 

camíños ao respecto"(PB), son algunhas das respostas que obtivemossobre esta cuestión. 
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Noutros casos, os menos, si houbo manifestacións inequívocas ante esta pregunta, 

que tamén recollemos: `coa estrutura que ten este concelto e que teñen a maioría deste 

nivel, quízais sexa practicamente imposióle" (OA); "iso só ten sentido nos concellos 

medianos [...], nas cidades grandes a situación é distinta..., só temos compactación de 

servizos nos centros sociais onde todo está máis unido: instalacións deportivas, sociais e 

culturais" (AM). Ante isto, cómpre sinalarmos que parece que o desenvolvemento de 

maneiras anovadas de xestión, de maior risco e versatilidade por parte dos municipios 

grandes, non abrangue a algúns dos ámbitos que si nos parecen necesitados de maiores 

doses de innovación orgáníca e de xestión, como pode ser o da cultura. 

Outro dos aspectos que desexamos abordar neste apartado, relacionado en gran 

medída cos temas xa tratados ata agora, é o das competencias das concellarías e mesmo 

as demandas ou esperanzas depositadas no pacto local que naqueles momentos -ano 

2002- se seguía a negociar entre a Administración central, as comunidades autónomas do 

Estado e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), en concreto, a xa 

abordada noutro capítulo deste informe, Lei de grandes cidades ou o Estatuto de 

capitalidade e as posibilidades que destas se poderían inserir respecto das cidades do noso 

estudo e, nomeadamente, as súas repercusións na accíón cultural. 

De inicio, en canto a como se determinou o reparto interno das competencias da 

concellaría de cultura en cada cidade, podemos indicar que as razóns varían dunha 

realidade a outra. Naqueles gobernos de maior estabilidade política, as motivacíóns foron 

da natureza seguinte: `tpor unha bandaJ determináronse as competencias a partir dunha 

reflexión previa do modelo de cidade que se desexaba [e por outra], obedecer ás 

demandas dos cidadáns" (AM); "queríamos unha cidade de corte centroeuropea, mediana 

con a/tos índices de benestar e iso significa actos cu/turais de todo tipo" (AM); "haí o 

marco legal xa predeterminado, aínda que o concello pode asumir competencias 

asignadas como propias, e hai unha tradición municipal en reatizar determinadas 

actividades" (PB). Como vemos, impera un criterio de planificación política municipal con 

base nun ideal de comunidade ou modelo de cidade que se pretende; ou tamén, o 

costume, o habitual, unha fórmula conservadora que adoita ser bastante común nos 

municipios (Candedo e outros, 2002). 

Porén, nas cidades que a teor dos resultados das urnas houbo que acudir a pactos 

pos-electorais, o procedemento para determinaren repartos de concellarías e os seus 

respectivos ámbitos de acción, o proceder político foi moi distinto, non exento de conflito. 
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Nestes casos, prevaleceu o equilíbrio de forzas e de recursos orzamentarios, as cotas de 

poder baseados nos edis que se conseguiron nas votacións, mesmo o control político duns 

a outros: "determináronse catro áreas, procurando que estiveran xuntos concelteiros de 

ámbolos dous partidos" (LI); "hai cousas entre partidos e tamén dentro de cada partido dase 

unha situación moí complexa, mesmo a mín rebaixouseme un vínte por cento o presuposto 

para este ano por un castigo polltico" (FB); `moitas veces, as competencias están moi 

difíciles de delimitar" (LI ). 

En ocasións, este xeíto de actuar parece ir en contra da lóxica, senón política, si da 

acción cultural, como recoñecen sen obxección dous dos concelleiros doutras tantas urbes 

galegas con gobernos coaligados: "o que se fixo foi un pouco repartir as cousas para que 

todo o mundo estivera equitibrado [polo que] o reparto non é o mellor. Noutros sitios non se 

entende moito que o Auditorio vaia por un lado, o Casco Hístórico por outro e Cu/tura por 

outro, pero nós o levamos así e non tivemos problemas" (ST); "Concellerías que neste 

momento teñan competencias cufturais hai dúas [ademais da súa, Gultura]: unha que 

xestiona o BNG, que é Patrimonio Histórico e outra Animación Sociocultural e Festas", que 

a teva unha compañeira do PSdG-PSOE" (VG). 

En canto ao último dos aspectos que se tratarán neste subapartado, estreitamente 

vinculado ás competencias dos munícipíos e a outras importantes cuestións inherentes a 

elas como son os recursos financeiros, queremos deternos nas espectativas ou nos 

escepticismos que se xeraron nos edís ao respecto do denominado e ansiado pacto local. 

As contínuas referencias no municipalísmo á excesiva amplitude de servizos que, obrigados 

por lei ou asumidos arbitrariamente, os concellos ofertan á cidadanía, e os escasos recursos 

económicos cos que aquela os dota para os afrontaren, son un permanente argumento de 

debate en foros, encontros e medios de comunicación. De aí, o noso interese por 

coñecermos a opinión dos concelleiros da mostra, de se ese acordo que se estaba a idear 

daquela entre administracións, podería solucionar ou minimizar a problemática que se 

derivou destes desequilibrios. 

Mais de novo, cómpre facermos referencia a un desigual coñecemento dos 

responsables políticos que entrevistamos a respecto dalgunhas temáticas que, dun ou doutro 

xeito, entendemos relacionadas co seu labor nos asuntos públicos. Tamén aquí as respostas 

dalgúns edís reflicten unha falta de opínión formada sobre o tema que se preguntou e que 

confesaron un descoñecemento evidente: '`eu non estou seguindo o tema e polo tanto fáltame 

información, mais temos a esperanza de que supoña melloras" (OA); ou respondendo 
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xeneralidades "as cídades, se non teñen cultura non son cidades" (VG); ou ao manifestaren 

outro tipo de problemáticas 'as tres cidades da provincia tiñan que contar no tema da cultura 

[para a Xunta de Galicia], non só nas subvencións senón no tema da planificación"(FB). 

Noutros casos, os menos, percíbese unha preocupación e un seguimento do 

debate, mesmo dunha postura crítica: "eu son un escéptico" (AM); "cómpre definir un marco 

financeiro porque a situacíón é practicamente insostíble" (AM); "o probtema dos recursos é 

grave [...]; xogamos con recursos moi cativos" (U); "o fundamental sería definir mellor cales 

son as nosas competencias e ca/es as das Administracións restantes" (PB); "a transferencia 

de servizos, esa idea hai que esquecela" (AM); `para nós é fundamental, xa non só pola 

Cultura" (ST). Quen manifestaba isto último, é unha concelleira preocupada pola magnitude 

dos compromisos e dos gastos que se xeren por ser a súa cidade a capital da Comunidade 

Autónoma, reclamando para esta un status diferenciado, o aludido Estatuto de Capítalidade. 

Porén, tamén hai quen mantén a opinión contraria: "no caso da cu/tura non vexo a 

necesidade de facer grandes cambios nin que haxa tratamentos espacíficos para os 

concellos e cidades grandes [...], é dicir, non é tanto (un problema] de marco legal, como de 

vontade, de actitude polífica" (PB). 

7.1.1.3. Orzamentos e recursos humanos 

A escolla dunha denominación ou doutra. un organigrama de maior ou menor extensión 

e complexidade, as modalidades de xestíón que se elixiron..., resulta obvio que son parámetros 

que inciden directamente en variables dunha concellaría de cultura tan importantes como son os 

seus orzamentos e a política de persoal. De aí que introduciramos nos instrumentos de recollida 

de datos elaborados ad hoc, items ao redor destas últimas cuestións para contrastarmos, 

dalgunha maneira, o deseño da área cos recursos adscritos a ela. 

Mais, como foi habitual, tamén sobre este aspecto obtivemos desigual resposta por 

parte dos gobernantes das administracións locais que conforman a mostra. De feito, a pesar 

de solicitárllelo verbal e persoalmente ou por escrito -mesmo en varias ocasións e os 

propios entrevistados asumir diante do investigador o seu posterior envío-, de catro das sete 

cidades que foron obxecto de estudo non foi posible obter información a respecto da contía 

dos orzamentos municipais en cultura nos anos de referencia. 

A nosa intención, como xa dixemos, non era realizarmos unha análise comparativa 

entre cidades, senón tratarmos de facer unha lectura conxunta que axudar a albiscar unha 

realidade socio-cultural urbana e municipal a comezos do século vinte e un en Galicia. Por 
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esta razón e este obxectivo, cun fín eminentemente exemplificador de tales realidades, 

malia todo, presentamos os datos que recollimos sobre esta cuestión e mesmo os sifencios 

administrativos que colleitamos. 

En tres das cidades non obtivemos información ningunha sobre os orzamentos en 

Cultura no ano 2001. Máis unha vez, queremos entender que esta ausencia de resposta 

ante o noso requirimento informativo sobre un tema da área responde a distintas 

motivacións: desidia, falta de costume ou minusvalorización do propio municipio ou edil ante 

as nosas demandas documentais. Talvez, nalgún caso concreto, tamén sexa debido á 

carencia, por parte do entrevistado, dun maior coñecemento do aspecto que se Ile requiriu, 

neste caso, os recursos económicos da propia concetlaría no exercicio anterior, de 

xulgarmos a forma de responder: `Yampouco é facil...si, explicoche, non hai unha cifra 

global" (ST). Quizais esta nosa apreciación sexa certa, xa que para Bouzada (1994: 13), 

"existe unha dificultade municipal por concretar a cantidade dedicada especificamente á 

Cultura, por atoparse esta incluída en partidas máis xerais ou afíns, o que fai que esta 

determinación resulta laboriosa ou imposíble". 

A teor dos datos que ofrecen as diversas fontes municipais, as diferenzas 

orzamentarias entre unha cidade, A Coruña, respecto das demais, son notables, aspecto 

que incluso recoñece unha recoñece unha edil: 'Yi fa/as con [José Luís] Méndez Romeu, 

[Concelleiro de Cultura e Benestar do Concello da Coruña] e cos outros e che dirán os 

cartos que teñen; non ten nada que ver co meu [...], estamos sacando cartos de debaixo 

das pedras" (ST). Un dos concellos que estudamos destinou "algo máis de dezaoito millóns 

de euros, arredor do dez por cento do orzamento municipal no 2001 foron para a área de 

Cuitura" (AM), cifra que contrasta coas baralladas por outras cidades: "dous millóns, 

cincoenta e sete mil euros" (LI); "un millón, cincocentos oitenta mil euros" (ST) ou "dous 

millóns, cento vinte e un mil euros, obras a parte" (FB). Insistimos, por exemplo nos casos 

destas dúas últimas cidades, que a escasa exactitude destes datos -tanto en canto, foron 

subministrados de palabra e non documentalmente-, impídenos profundizar na súa lectura e 

inserirmos outro tipo de consideracións. 

Un aspecto moi vinculado á dispoñibilidade económica, sen dúbida, é a variable do 

persoal, os recursos humanos cos que deseñar e sobre todo implementar as políticas 

culturais. O seu número e cualificación, isto é, a política municipal de persoal, está vinculado 

aos recursos financeiros, aos propios ou conveníados, por ingresos de venda de billetes ou 

cuotas para usuarios etc., que o concello recade e que destine á área en cuestión. 
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Neste sentido, tal e como facíamos nun prímeiro avance nas figuras núm. 2 e núm. 

3 precedentes, de novo as diferenzas entre cidades é salientable. Contaren con máis ou 

menos servizos administrativos e persoal técnico que os dirixa; crearen ou non organismos 

autónomos para xerenciaren ámbitos concretos da acción cultural; promoveren fundacións 

ou padroados para xestionaren equipamentos públicos ou mesmo recorreren ao 

voluntarismo para subsanaren tales carencias =`debido a prob/emas persoais [o Padroado] 

está funcíonando co persoal da Conceltería [...], aquí hai catro funcionarios, é o que hai, o 

que ves, todo o demais é imaxinación, voluntarismo "(FB)- etc., deriva en diferentes 

casuísticas no apartado de recursos humanos. 

Achamos así unhas politicas culturais con repercusións na contratación: `7emos 

persoa/ en réxime laboral, dependentes do conce/lo e en réxime administrativo, que dependen 

dos organismos autónomos" ( AM); '7raballamos moito con persoas sen contrato, por servizos, 

da nosa confianza" ( FB); na xestión burocrática; "hai áreas que funcionan con cargo aos 

capítulos tradicionais da Administración e outras que funcionan con cargo a transferencias do 

concello e doutras Administracións, institucións, empresas, taquillaxe..."(AM); e, por suposto, 

no número de persoas dispoñibles: `únha miseria, unha míseria, [...], hai catro persoas, por un 

dicir" (ST); `7emos un presuposto de cinco mil millóns de pesetas e de persoal, dous mil e pico, 

é dicir, nada. É[este municipio] unha empresa en bancarrota"(FB). 

Por suposto, tamén en canto aos recursos humanos, a súa cualificación técnica, a súa 

experiencia profesional e o seu número de efectivos, as cidades analizadas diverxen 

considerablemente. Resalta claramente, en positivo e por enriba das demais unha cidade cun 

cadro de persoal da área de Cultura no ano 2002 de catrocentas sete persoas, entre 

coordinadores, técnicos superiores, diplomados, músicos da Banda Municipal ou da Orquestra 

Sinfónica de Galicia coa vitola de funcionarios, staff adminístrativo e diverso persoal 

subalterno. O seu responsable político recoñece que: "a sorte de ter un, en xeral, persoal 

altamente cualificado [...], temos un bo número, importante e mesmo seguimos medrando 

[...], mesmo os meus colegas de gobemo dirían que estamos demasiado ben" (AM). A 

capacidade de transmitir o necesario entusiasmo ao persoal municipal adscrito á área, aos 

técnicos, a miúdo, en calidade de asesores de confianza ou de persoal en excedencia doutros 

ámbitos profesionais, acaba, ao noso entender, por reverter para ben na calidade da acción. 

Este é un caso moi díferente ás demais urbes galegas, xa que a situación das 

restantes, en canto ao persoal da área de Cultura, é manífestamente mellorable. Os 

números falan de vinte e unha persoas nunha delas: "temos menos persoal que cando eu 

cheguei aquí"(FB); catorce persoas noutra, na súa maior parte auxiliares administrativos ou 
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operarios de mantemento que andaban espallados polos diversos equipamentos municipais. 

A este respecto, o seu responsable político declara: `indudab/emente que se desexaría máis 

persoal e, ao me/lor, máis cualificado natgúns apartados, pero bueno, é a realidade, me 

parece, de todos os concellos" e prosegue para matizar: "xa é persoa/ que leva moitos anos 

aquí e compensa a escaseza de persoal con moitos anos traballando nesta área" (OA). 

Engadir que tíñan daquela en perspectiva contratar un animador sociocultural a maiores de 

que xa exercía de máximo responsable técníco nesa Concellería. 

Se ben algúnha cidade-municipio opta como política de persoal coa de contar cun 

mínimo cadro de funcionarios ou de persoal laboral e contratar a maior parte dos servizos á 

empresa privada, "non contratamos persoal [...], non creo en nada deso, prefiro 

externalizar" (VG), os casos doutras cidades son especialmente preocupantes a respecto 

desta cuestión. Os propios edís recoñéceno, mais entenden que é un problema afín a todas 

as áreas do concello: "o persoa/ é c/aramente insuficiente [...], hai carencias, o que ocorre é 

que iso ten que ver coas necesidades xerais do propio concello" (PB); `o problema do 

persoa/ é un dos problemas máís difíciles [...], todos necesitamos moita xente para que esto 

funcione" (ST). E, ao mesmo tempo, declaran o seu propósito de incrementaren o cadro 

técnico nos próximos anos. Mentres tanto, a solución que argallen para daren servizos a 

pesar de non dispor de persoal é "recurrir en moitos casos á xestión compartida [privada] 

con empresas, entidades locais etc."(PB). 

Cos datos que manexamos, é verdadeiramente aventurado establecermos análises 

maiores e máis profundas. De aí que, cando menos, poidamos abrir interrogantes como os 

seguintes: o perfil profesional e a cualificación dos denominados "técnicos" é a axeitada 

para os labores que se ven obrigados a desenvolver? A súa situación na escala de persoal 

municipal, soldos etc., resultan xustos para a cualificación que posúen, os horarios 

inherentes ao labor cultural e as responsabilidades que Ile adxudican? Oue formación inicial 

deberían pusuír? Oue reciclaxe profesional practican e que apoios municipais reciben para 

facilitárllela? A amplitude de ámbitos que cada vez máis acubilla o termo cultura e a súa 

aplicación práctica no territorio urbano, esixe tamén unha cada vez maior e mellor formación 

no persoal que se encarga de deseñar e de implementar os programas, o que deriva noutro 

elemento para o debate, a escaseza de persoal cualificado: "no sector cultural non hai 

formación [...], nós fixemos óúsquedas selectivas [de persoal] fóra de Galicia"(AM). Xa que 

logo, está este concelleiro no certo? Están as universidades galegas e outras institucións 

formativas fornecendo de persoal cualificado para acceder a estos postos? En fin, cuestións 

todas elas que simplemente bosquexamos, mais que pertencen a outro debate e, xa que 

logo, a futuras investigacións sectoriais. 
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7.1.2. Politica cultural municipal 

Dende o naso punto de vista e doutros autores (Pascual, 2004), o diálogo sobre as 

políticas culturais en España áchase nun momento interesante, determinado tanto por 

variables esóxenas ao sistema cultural -globalización económíca, novos valores sociaís, a 

cultura como dereito cidadán etc.-, como por variables de corte máis endóxena -emerxencia 

de díversos axentes, forte pulo do Terceiro Sector, novos instrumentos de planificación etc.-, 

que afectan ao quefacer das cidades neste sector. 

O presente apartado propón reflectir as posibles influencias de tal debate nas 

políticas culturais locais, por medio da análise dos descritores principais da propia acción 

cultural que desenvolven as diferentes cidades-municipio que son obxecto deste informe. 

Para ísto, xulgamos necesario coñecer que a concepto de cultura manexan os dirixentes 

dos gobernos locais e como, a partir de dita conceptualización, se insiren as liñas 

definitorias da política cultural que se implementa nos respectivos territorios. 

A maior ou menor centralidade da cultura na acción municipal adoita ter un 

indicador no nivel que se acada na coordinación interdepartamental e entre os municipios 

cara dos asuntos culturais, aspectos que se complementan, sen dúbida, coa cooperación 

con outras institucións con presenza no mesmo municipio. Así mesmo, en concordancia cos 

postulados inicíais, a política que se seguiu en canto aos equipamentos de proximidade 

para uso cultural -tipoloxía, número e localización xeográfica na cidade-, poden colaborar na 

tarefa de coñecermos e entendermos mellor unha acción cultural determinada. Por último, 

queremos saber que importancia se Ile concede dende os gobernos das cidades, 

concretamente dende as áreas estudadas, á planificación estratéxica e á diversidade de 

instrumentos de prospección, planeamento e avaliación do seu quefacer. 

7.1.2.1. Concepto de cultura e liñas definitorias da política cultural local 

Múltiples autores manifestan que o concepto de cultura, tradicionalmente centrado 

no desenvolvemento das artes e a conservación do patrimonio, deveu en caduco. Esta 

forma de entender a cultura viuse influenciada determinantemente pola inexorable 

integración das tecnoloxías da información e da comunicación na nosa vida cotiá e polos 

fenómenos que se derivaron da globalización. Referirse, xa que logo, hoxe á cultura supón 

abranguer un complexo entramado de obxectos, institucións, relacións e de competencias 

en que os límites entre o social, o político e o económico son difusos (Úcar, 2004). 

298 



A Gaticía urbana: caracteristicas dunha reatidade sacio-cuttural diferenciada 

Definir previamente ao intervír parece un exercício de reflexión necesario. Por esta 

razón, preguntarmos na nosa investigación aos respectivos concelleiros que entendían por 

cultura tiña por principal obxectivo posuír máis información que dese luz a unha acción 

cultural municipal posteríor e presumiblemente en consonancia con aquela. Desexabamos 

saber ata que punto esta era produto do concepto previo que manexaban os responsables 

políticos que a sustentaba. Indagarmos nos programas electorais dos diferentes partidos 

dos entrevistados a respecto do termo cultura podía complementar un aspecto que formaba 

parte da entrevista que practicamos. 

Tamén neste aspecto, a diversidade na extensión e na profusión das respostas, 

resultou moi dispar. Nalgúns casos, non Iles foi doado saír ao paso dos inquéritos do 

investigador. Os sorrisos nerviosos e os xestos dubitativos precederon a unha imprecisa e 

xeneralista definición de cultura: `éo todo na sociedade, está en calquera manifestación" 

(OA), ou "é toda manifestación humana que sexa capaz de provocar sentimentos" (VG). 

Noutros, practicamente de forma coincidente, alégase a amplitude do termo como 

dificultade case insalvable para definila e que provoca outras tantas eívas para poder 

desenvolver accións en toda a súa magnitude: "é difícit, moi difícil [...], é algo que sempre 

está relacionada coas artes plásticas, coa música e coa historia, pero indudab/emente 

calquera outra manifestación é pura cultura. [...], é algo moi amplo e que significa cousas 

distintas para cada individuo" (LI); "o problema da cu/tura é que todo é cu/tura, por iso, á 

hora de delimitar as cousas... Ese é o probiema da cu/tura, son demasiadas cousas e 

queremos facer todo. A xente que a restrinxe é di que a cultura é a pintura, a música ou a 

escultura, eu non estou de acordo" (ST). Un dos concelleiros entrevistados emprega unha 

metáfora para poder conceptualízar a cultura, mesmo con vehemencia: "é unha 

infraesirutura máis da vida da persoa; non é un ocio, nin un entretemento, nin un lacito rosa 

[...], non é ningunha política americana" (FB). 

Quizaís as definicións máis meditadas, enunciadas dende unha clara vocación de 

servizo público que está ligada a unha experiencia concordante co que se di, son estoutras: 

'brindarlle ao conxunto dos cidadáns, non só ás minorías, a oportunidade de coñecer, 

acceder e gozar sistematicamente as distintas formas de expresión que ten a cultura actual" 

(AM); `a actividade humana que ten que ver coa creación, difusión e divulgación de 

actividades positivas en distintos campos... Hai a tendencia a conceptuatizar como cultura a 

visión máis elitista, exclusiva... Resúltame difícit, no fondo a miña concepción xa vai imp/ícita 

no que estamos a facer; autocoñecemento, cohesión social, identidade, transformación da 

sociedade" (PB). 
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Cíng Ŭ índonos exclusivamente ás propostas electorais que se achan recollidas nos 

respectivos programas municipais que tivemos a oportunidade de consultar, agás nun caso, 

parece que non se concede importancia ao propósito de determinaren a que cultura se refiren. 

Posiblemente, isto débese a que os seus mentores consideraran inapropiado estendérense 

nese tipo de consideracións nun programa cuxo soporte e cuxos destinatarios, non o requiría. 

Estámonos a referir a unha listaxe amplísima de propostas excesivamente concretas, non só 

para o ámbito da cultura, senón do goberno local en xeral (PSdG-PSOE, 1999). Xa na propia 

entrevista, quizaís como representacíóns dese parecer, o concelleiro deste partido político 

chegaba a sinalar que "cultura é unha palabra de minorias (...], cultura ten mala fama: á xente, 

se se lle fala de teatro, música... entende moito antes" (AM). 

Porén, un dos partidos políticos reflectía no documento que nos foi entregado toda 

unha serie de consideracións previas á actuacións concretas -"nós temos unhas ideas 

potiticas expostas na programa de goberno e facémola posible por implementalas" (PB)-, 

dos diferentes parámetros constitutivos da cultura que propoñían para a súa cidade: `cultura 

galega, participativa e permanente, formativa e túdico-recreativa"(BNG, 1999b: 1). 

En xeral, en conversas ou por escrito, recoñecemos que non nos resultaron 

significativamente sorprendentes nin innovadoras as respostas que obtivemos arredor da 

conceptualización da cultura. No matiz, na maior profusión de acepcións manexadas ou 

mesmo nas ausentes contradicións expresadas en voz alta produto da sociedade actual, 

podería radícar a riqueza e a diversidade do termo cultura. Este concepto derívase, na 

praxe, nunha acción tamén plural nos eidos de intervención e singular respecto a outras 

cidades do noso país. Sexa como for, velaí un indicador máis dunhas realidades políticas e 

socioculturais que tratamos de verquer neste ínforme. 

Toda accíón cultural implementada dende o goberno municipal debería responder a 

unha política, a unhas liñas que en chave prospectiva ou de mellora futura para esa 

comunidade, traduzan eses postulados en programas e en servizos concretos. Antes de 

analizarmos polo miúdo as respectivas programacións das cidades, preguntamos aos seus 

responsables políticos sobre cales eran os trazos defínitorios da súa acción cultural. As 

respostas a tal requirímento fluíron dos obxectivos máis xerais: `cambiar actitudes e crear un 

esfito de cidadán" (AM); `conseguir máis público e popularizar a cu/tura en todas as súas 

manifestacións" (LI); 'crear estruturas irreversibles, non viciadas, no sentido de non funcionarizar 

a cultura" (FB)..., a outros obxectivos de natureza semellante aos que dita a literatura 

especializada máis actual. Entre estes últimos, aparecen algunhas pretensións que coinciden co 
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que están a ser tamén obxectivos políticos en moítas urbes centroeuropeas (Silvanto, 2005) 

como o fomento da partícipación: "na programación, na formación, na distribución da cu/tura" 

(LI); o urdir un proxecto de cidade dende a cultura como eixo transversal, `non concibo un 

proxecto cultural moi arredado daquel" (FB); apoiar o tecído asociativo que coexiste na cidade: 

`ñalgúns casos, dándolte infraestruturas, finanzamento e noutros, crear as condícións para que 

se poida desenvolver" (AM); afianzar unha identidade apostando pola creatividade local: '^acer 

cultura galega en galego" (PB); ou colaborar con outras instancias culturais locais: "facer un 

grande esforzo en apoiar calquera tipo de actividade cultural que se leve a cabo" (OA). 

Así mesmo, tamén se manifestan outros desafíos de carácter máis concreto e 

específicos de cada realidade local: "situar (esta cidadeJ no mapa cuttural de Gaticia e de 

España [...], buscando unha programación autónoma, facendo unha oferta baseada no mundo 

do ocio, da cultura e da comunicación [...], acercando a arte ao cidadán, ser un nodo cultural 

colgando todas as súas coleccións na rede" (VG); ante as deficiencias nas dotacións culturais 

municipais: 'crear as infraestruturas e equipamentos necesarios" (FB); o acen+o e a historia 

IocaL "ofertar cousas distíntas e novas que teñan que ver coa tradición" (FB); as 

peculiaridades patrimoniais da cidade: "estamos intentando fixar, darlle a/ternativa ao turismo 

cultural" (ST); ou simplemente para normalizar os servizos e as dotacións culturais básicas: 

"rede de bibliotecas, sa/as de exposícíóns permanentes e unha vida de espectáculos estable" 

(AM), son as principais liñas estratéxicas que apuntan os gobernantes que entrevistamos. 

Obsérvese que adxectivamos co perfil de "estratéxícas", posto que así Ilo expuxemos a cada 

responsable político, mais coincidírase connosco en que posiblemente algunha das liñas 

apuntadas non parecen posuír ese carácter prospectivo para a cidade. 

Interesounos saber, así mesmo, como transmitían aos respectivos técnicos das 

súas áreas estes principios de polítíca cultural local. Supoñíamos a inexistencia dun libro 

de estilo, tan propio doutros campos como a prensa e os medios de comunicación en 

xeral, ou a ausencia dun hábito necesarío por parte dos responsables técnicos de 

interesarse en coñecer o programa electoral para o ámbito cultural do partido político que 

xerenciará esa área municipal. As respostas, como sempre, son dispares. Nuns casos, os 

menos, manifestan celebrar reunións periódicas, case sempre semanais, ou simplemente 

aluden aos anos de traballo compartido como método empregado para interiorizar tales 

liñas: "o persoa/ xa está o suficientemente rodado e o ten claro; levamos moito anos 

xuntos e coñecémonos perfectamente" (OA) e o estreito contacto entre o político e o 

técnico: "non teño tempo nin para escribir. Saben cal é a liña porque teño un asesor moi 

cercano a min e a todo o que represento, entonces xa non fai falla falar, é unha sintonía 

absoluta"(FB). 
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Noutros casos, proclaman os entrevistados ser intervencionistas: "opino, interveño 

bastante, non no que é a xestión, pero si no que é a definícián das líñas e a avaliación dos 

abxectivas [...], xí^ntome cun staff de arredor dunhas quince persoas que son os principais 

xestores das unidades [...], periodícamenfe, en díscusións do que sería a filosofía e o estilo 

do que queremos transmitir" (AM). 

Recoñece este último responsable político que nalgunhas cuestións ísto é moi 

complexo, xa que os profesionais ás veces tenden a perder de vista os obxectivos e a 

quedar ancorados na súa parcela, é dicír, "unha tendencia centrífuga das propias unidades 

de xestión que iles dificulta que a cultura para o públíco é unha soa cuestión e que nós non 

a podemos parcelar tanto" (AM). 

Por último, un dos edís declara proceder dun xeito que, a nós particularmente, nos 

parece máis oportuno: "elaboramos documentos onde se expoñen as liñas ou criterios de 

carácter saciopolítico ou ideotóxico e logo, coas aportacións dos técnicos e. mesmo das 

entidades, deseñamos programas que respostan a tales tiñas" (PB). 

7.1.2.2. Política de equipamentos 

Os equipamentos destinados fundamentalmente á acción cultural local son 

indicadores certamente importantes das súas políticas de referencia, posto que, aqueles, 

falan destas por si sós (Miralles e Sabolla, 2000). Calquera acción culturaf dun goberno local 

acaba expoñendo as súas posicións diante dos soportes físicas. das infraestruturas de uso 

cultural, posto que somos da idea de que aquelas teñen ideoloxía. 

Así, segundo se entenda e priorice a cultura como "proceso" sobre a cultura, como 

"produto" ou viceversa, segundo se opte por unha denominación ou outra, segundo se príme 

o centro da cidade fronte dos barrios ou das periferias para a súa localización etc., a política 

de equipamentos culturais para unha cidade pode derivar en concrecións moi diversas e 

desiguaís. A repercusión espacial destes contedores na súa múltiple típoloxía e 

denominación, en canto a súa presenza física e simboloxía inherente, devén nunha 

innegable función como elemento estruturante e factor de identidade na cidade (López de 

Aguileta, 2000). Tamén repercute no atractivo turístico e cultural desa urbe perante o 

público externo, segundo a súa maior ou menor centralidade, se a súa arquitectura ou 

programación resultaren singulares e suxestivas ao posible visitante. Por último, inciden dun 

ou doutro xeito na devandita acción e no posterior acceso cultural da poboación local, se o 
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seu perfil de centralidade ou de proximidade adquirir un ou outro sesgo -sen seren estas 

características excluíntes, nunha mesma política equipamental, senón complementarias e 

que deberían tender a confluír-. 

Polo xeral e coincidíndomos con diversos autores (Palacios, 1995; López de 

Aguileta, 2000; Miralles e Saboya, 2000), achegarse á realidade dos equipamentos 

culturaís municipais constitúe un exercicio complicado que debe enfrontarse a distintas e 

complementarias ordes de complexidade. Ao diverso da súa tipoloxía e funcionalidade, hai 

que engadirlle unha problemática afín a estes. Así, este tipo de dotacións para a cultura, 

acostuman ser froito da vontade case exclusivamente municipal -cando menos, os criterios 

para a súa situación e a súa modalidade de xestión-, o que adoita devir nunha ausencia da 

minima planificación comarcal ou provincial, nunha política subvencionadora por parte da 

Administración central e autonómica para a súa construción e para unha dotación bastante 

discrecional, así como nun moi feble labor de traballo interlocal en rede entre tales 

equipamentos. Se a esto Ile engadimos o mantemento dos servizos que acollen, a calidade 

da súa xestión, os produtos culturais que xorden deles, a participación cidadá organizada 

nos seus designios, cabe entender as responsabilidades e os desafíos que Iles atinxen a 

todo goberno local ao respecto dos seus equipamentos culturais. 

Na presente ínvestigación quixemos coñecer, non tanto a exhaustividade do criterio 

numérico destes en cada cidade que estudamos, senón o posicionamento político de cada 

municipio conforme a este aspecto da súa acción cultural. Isto explica que se Iles 

preguntara inicialmente aos entrevistados, se posuía o concello un mapa de infraestruturas 

culturais, a modo de documento planificador e prospectivo para determinar a localización, a 

tipoloxía, a modalidade de xestión etc., destas nos respectivos territorios. Se nun caso se 

confesa abertamente a súa inexistencia: `ñon, como ta/ documento, ese mapa non se 

elaborou" (PB); na maíor parte dos que afirman posuílo, porén, intuímos polas respostas 

que nos deron que isto non é exactamente así. Acrecentamos como exemplos as 

testemuñas de dous dos entrevistados, entre a evasiva e a confusión conceptual: 'hai en 

marcha diferentes proxectos e vamos a estar moi en primeira fila" (OA); `si, hai, ou sexa, un 

antigo carte/ e hai o proxecto arquitectónico feito" (LI). 

Sexa como for, en xeral, agás nos casos das cidades da Coruña e Santiago de 

Compostela, que comentaremos posteriormente, a situación dos equipamentos culturais 

municipais, baixo a ollada dos seus responsables políticos, abrangue dende a contradición: 

"o nive/ de equipamentos é óptimo [...], levamos un retraso de dez ou quince anos" (PB) e o 
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recoñecemento dunha eiva con laío: "estamos moi defícitarios con respecto a todas as 

cidades e rnesmo a algunha víla importante" (LI); ata un esperanzador: "estamos en camiño 

de mellorar notablemente a curto prazo, dentro de dous anas, Ferrot cambia" (FB); ou a 

confirmación dun feito que reparou unha carencia histórica: "tíñamos un déficit moi grande 

que neste catro anos carnbiamos totalmente" (VG). 

En termos exclusivamente cuantitativos, as manifestacións dos edís munícipais e 

das forzas políticas afíns son de crítica respecto dunha sítuacíón herdada de lexislaturas 

pasadas: "ao longo da historia do noso Concello, non se crearon os medíos necesarios de 

infraestrutura para o desenvolvemento cultural" (BNG, 1999a: 21); de lamento perante o 

desigual e discrecional apoio das Administración central e autonómíca ás distíntas cidades: 

a Xunta [de Galicia] segue sen colaborar na ampliación e creación de novas bibliotecas" 

(FB); "nós sentrmonos nese aspecto maltratados, maltratados cando se pensa en facer 

unha Cidade da Cultura en Santiago con miles de millóns de pesetas e nós... " (LI); ou de 

mención das accións que se desenvolveron -para corrixir e mellorar unha situación 

deficitaria-, pola propia acción de goberno sobre este tema, son a tónica predominante. 

Tal e como diciamos con anterioridade, facemos as respectivas salvidades das 

cidades herculina e da capital galega, posto que os concelleiros de cultura respectivos 

manifestan estar moi satisfeitos con ese aspecto da súa xestión, sexa pola política municipal 

que se desenvolveu: `eu creo que nós estamos a moita distancía [das outras cidades 

galegas] e o modelo que nós seguimos aqur é común en Europa e nalgunhas áreas de 

España" (CM); sexa pola inestimable axuda que significa a exístencia de dotacións 

equipamentais doutras administracións e entidades na cidade: "eu creo que Santiago está 

moi ben [...], ten moi boas infraestruturas culturais, moi boas"(ST). 

Conformar unha realidade equipamental para a acción sociocultural baseándose en 

certa sinerxia e complementariedade cos recursos alleos á propia administracíón local, na 

procura da coordinación programática con eles, tamén está presente nas pretensións dos 

gobernos das cidades de Vigo, Lugo ou Pontevedra: "nesta cidade existe unha boa rede de 

equipamentos cutturais ademais dos municipais que inclúe os da Xunta, Deputación, 

Universidade, lgrexa, entidades de aforro [...J, e é imprescindible unha boa coordinación de 

usos e programación"(BNG, 1999b; 4). 

Noutros casos, quízais tal optímización sexa debida á insuficiencia infraestrutural e 

orzamentaría municipal para poder ofertar determínado tipo de macro espectáculos -ópera, 
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danza contemporánea, concertos de grandes orquestras e de compañías estranxeiras en 

xira etc-. Con tal obxectivo, acódese á sinatura de convenios con entidades financeiras 

nomeadamente coas fundacións Caixanova e Caixa Galicia-. Para chegar a lugares con 

evidentes déficits equipamentais ou a públicos con escasos hábitos culturais -barrios 

desfavorecidos, poboacións do rural-, procúrase a protección doutras instancias e mesmo 

doutras concellerías municipais, sobre todo, no referente ao compartir locais, o coprogramar 

nos respectivos contedores socioculturais ou ao común recurso de desafectar "as escolas 

rurais xa existentes"(BNG, 1999a: 28). 

De feito, diante dunha situación deficitaria, a variedade de iniciativas que seguiron 

os diferentes gobernos acada niveis de enxeñaría política sorprendentes. Resulta habitual a 

desafectación de antigas escolas unitarias e teleclubs150, para adaptaren tales ínstalacións 

fisicamente e darlles un novo uso: 'Yodas as obras que se están facendo no medio rural 

procuro inftuir no sentido que non teñan un pa/co senón un escenario" (FB). Neste sentido, 

algunhas das estratexias habituais nas sete cidades galegas para optímizar os recursos 

infraestruturais que posibilitan unha acción cultural municipal son: acudir á sinatura de 

convenios con institucións supramunicipais; acadar acordos con entidades asociativas e 

veciñais ou coas xuntas de montes para compartir locais que posibiliten a acción 

sociocultural tamén municipal: "na maior parte dos barrios e das parroquias non existe unha 

mínima infraestrutura municipal" (BNG, 1999b; 4); a co-programación con entidades 

privadas de iniciativas puntuais e un tanto minoritarias aproveitando os seus propios 

espazos -festivais de jazz, actividades de danza contemporánea, teatro experimental etc.-; a 

procura de acordos coa Igrexa: 'a fa/ta de infraestruturas fai que case todas as 

programacións sexan bastante pouco lucidas, por exemp/o, a Banda Municipal toca na 

Catedral" (FB); e tamén co Ministerio de Defensa para a adquisición ou a cesión de bens 

mobles da súa propiedade -dependencias militares, hospitais, cárceres, ferrarías, claustros, 

pazos e "mesmo antigos matadoiros" (LI)-; ou, por último, a"exploración das posibilidades 

de utilización dos espazos ao aíre libre como escenarios culturais" (lbídem). 

Os criterios de localización na xeografía da cidade e do municipio varían na 

aplicación dunha política cultural ou doutra, como era de prever. Preguntados ao respecto, 

nalgúns casos non nos foron explicitados tales criterios, e poden dar a sensación ao 

investigador de que o mapa de equipamentos da cidade en cuestión foise xestando debido 

'SÓ Estes espazos naceron auspíciados polo Ministerio de Información e Turismo en 1962 cando era ministro a 
persoa que posteriormente desempeñaría a presidencia da Xunta de Galicia, Don Manuel Fraga, naceron á 
imaxe e á semellanza dos cineclubs, espalláronse por todo o territorio español. Posuían como dotación básica, 
un televisor, unha pequena biblioteca. un tocadiscos e fonogramas. así como un monitor. 
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máis ao circunstancial das decisións que a unha planificación previamente meditada sobre a 

base das características das devanditas infraestruturas, a ratio poboacional etc. Porén, 

algúns responsables políticos si expresaron telos claros: "nós partimos de rachar coa idea 

de centro da cidade [...], non podíamos seguir aglutinando [equipamentos] nunha área que é 

a máis conxestionada, había que espallalos" (AM). Prosegue este concelleiro recoñecendo 

que "lamentablemente, a política urbanística mediatiza'; mais recoñece que imperaron, na 

súa cidade, criterios de situación como: cambiar o tipo de imaxe que tiñan certas zonas da 

cidade -`e a!í ubicamos Museos Científicos"-; ou a propia tipoloxía do equipamento: "os 

centros sociais e bibliotecas, ao ser servizos de proximidade, tiñan que estar no corazón 

dos barrios" (AM). 

Noutras realidades urbanas vemos que o criterio fundamental empregado está nas 

antípodas dos citados anteriormente: "a maioría dos equipamentos están no centro da 

cidade. Ourense é pequena [...], e pódese acceder facilmente dende calquera /ugar" (OA); 

"nós collemos a mellor zona da cidade que é a rúa Príncipe [...], e en medio colocamos un 

Museo de Arte Contemporánea"(VG). 

Revitalizar un casco histórico ao aproveitar edificíos singulares nel situados; a 

dispoñíbilidade de solo de titularidade pública; proceder a unha implementación equilibrada 

entre o centro e a periferia de corte rural -ou, para os actuais dirixentes, non tan 

racionalmente distribuida: "Vigo ten unha rede de corenta e sete centros culturais, unha 

tolería!; nós chamámoslle a rede do Vaticano, todos teñen un auditorio de catrocentas 

prazas, todos custaron máis de douscentos millóns de pesetas..., é cojonudo!" (VG)-; 

recuperar zonas degradas da cidade ou instalacións industriais en desuso; e mesmo: 

`pensar moi meditadamente en chave de comarca" (FB), son outros dos criterios que 

apuntaron ao investigador o conxunto das sete cidades. 

Por último, no referente á tipoloxía e á modalidade de xestión predominantes nos 

devanditos equipamentos de proximidade, apuntamos brevemente dúas apreciacións. 

Prevalece unicamente a xestión directa a través do propio concello ou por medio de 

diversas figuras legais como son os padroados, institutos ou fundacións. Só en contados 

casos, especíalmente en bibliotecas -por exemplo, os servizos municipais de lectura de 

Ourense son xestionados por unha empresa a través dunha concesión- e en museos ou 

nos arquívos -de novo, como no caso da cidade ourensá, dependente este do Ministerio de 

Cultura do Goberno Central- , onde a coxestión se realiza coa Xunta de Galicia, a 

correspondente Deputación Provincial ou a Administración Central, só nestes contados 
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casos, repetimos, altérase este modo de actuar diante dos equipamentos socioculturais 

municipais. Lonxe quedan aínda o xeneralizar as alternativas de autoxestión de tales 

dotacións protagonizadas pola sociedade civil (Barcia, 2003). 

Respecto da tipoloxía das infraestruturas ao cargo das concellarías de cultura, 

tamén a diversidade de denominacións e de usos responde a un devir e a unhas políticas 

culturais determinadas, nalgún caso, moi dispares. Así, en canto aos equipamentos de 

proximidade e centros culturais polivalentes, se na Coruña optaron pola denominación de 

centros cívicos, espallados por algúns dos barrios da cidade e dependentes da Concellaría 

de Servizos Sociais -tamén en Pontevedra optaron por esa modalidade, como recolle o 

programa electoral que consultamos (BNG, 1999b) -, en Santiago de Compostela 

denomínanos "Centros Socioculturais Municipais" e en Vigo optaron por nomealos como 

"Locais Veciñais", xestionados polas propias entidades asociativas -no caso da cidade 

olívica- e mesmo dependentes organicamente doutras concellarías distintas á de Cultura -o 

que sucede nas últimas cidades citadas-. 

Unhas políticas culturais diversas, xa que logo, determinaron un mapa de 

infraestruturas culturais tamén moi diferente, cando menos, no seu número. Cómpre 

recoñecer neste sentido a notable diferenza entre a cidade da Coruña e as demais urbes 

galegas en investimento equipamental para uso sociocultural. Sen sermos exhaustivos15', 

os feitos falan dunha aposta importante por cubrir unhas necesidades públicas en canto á 

cultura dende os grandes contedores e museos -o Pazo da Ópera, o Coliseum, o Aquarium 

Finisterrae, a Domus, o Castelo de Santo Antón etc.-; teatros como o Rosalía de Castro; as 

salas de exposicións do Quiosco Alfonso, a Fundación Luís Seoane e a sala dos Reloxos 

situada na propia Casa do Concello; as casas temáticas -de María Pita, de Emilia Pardo 

Bazán, de Picasso-; os edificios polivalentes como o Forumetropolitano e a Casa de Cultura 

-na rúa Durán Loriga, tamén con sala de exposicións-; o Conservatorio Municipal de Música, 

así como a ampla rede de bibliotecas municipais. O programa electoral prometía a posta en 

marcha dalgunha das xa citadas e en funcionamento actualmente, mais tamén doutras que, 

no momento de redactarmos este informe, non foran acometidas -"Casa da Creatividade" na 

antiga cadea provincial, por exemplo (PSdG-PSOE, 1999: 2)-. 

Santiago de Compostela tamén goza dunha considerable rede de contedores 

socioculturais. O considerable despegue da capital galega nos últimos dez anos, produto da 

confluencia dunha serie de feitos en principio alleos ao propio goberno local, mais de 

"'' Lembramos que nos referimos a dalos dos anos 2001 e 2002. 
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indubidable repercusión na calidade de vida que posúe hoxe en día, tamén se pode 

cuantificar positivamente en termos de equipamentos de acceso á cultura. O que resulta un 

tanto sorprendente por inhabitual é que gran parte das infraestruturas culturais municipais 

non dependen da Concellaría de Cultura. Segundo nos informou a súa responsable política, 

tan só a xestión e a programación do Teatro Principal e a sala de exposicións de San 

Domingos de Bonaval son directa responsabilidade da concelleira. As demais -Auditorio de 

Galicia. Multiusos do Sar, Pazo de Congresos e Exposicións etc.- eran competencia doutras 

concellarías tales como: "Centros Socioculturais e Festas", "Auditorio e Casco Histórico", 

"Servizos Sociais", "Turismo", "Educación" etc. 

C^uixeramos finalizar este amplo apartado da nosa investigación aludindo aos 

múltiples proxectos infraestruturais en marcha nas distintas cidades, na procura de 

financiamento ou mesmo paralizados polos propios co-partícípes do goberno. A través de 

axudas das diversas administracións, mesmo acudindo a fondos europeos; unicamente por 

iniciativa municipal ou simplemente á espera de novas negociacións que os recuperen do 

seu esquecemento en diferentes despachos das distintas administracións, as sete cidades 

galegas da mostraxe estaban en franca disposición para experimentaren a medio prazo 

unha significativa melloría ao respecto das súas dotacións equipamentais para uso 

cultural''2. Un síntoma das necesidades aínda insatisfeítas ou, tamén dito sexa de paso, da 

concienciación municipal de que a cultura e os seus contedores crean emprego, rexeneran 

zonas urbanas degradadas ou actúan como factores de atractivo exterior cara ao 

desenvolvemento local. A algún destos proxectos referirémonos noutro apartado do informe. 

7.1.2.3. A colaboración e a coordínación interdepartamental, íntermunicipal e con 
outras administracións e institucións 

Nos tempos en que a asunción dos postulados do aforro enerxético e a optimización 

dos recursos, o fomento da participación e a implicación de múltiples axentes nas accións 

que melloren un territorio ou comunidade son argumentos tan escoitados que parece ata 

manido insistir na oportunidade de procurar a coordinación e a colaboración entre 

institucións con incidencia no mesmo territorio. Porque é este, a falta de coordinación en 

materia cultural entre as distintas escalas da administración, un dos problemas que afectan 

ao sector da creación e de xestión da cultura en España153. Máis aínda, asumir tales 

posicionamentos entendemos que debería comezar por levalos á práctica dende as 

'''` Un estudo recente de X. Bouzada (2005) sobre algunhas das cidades do Eixo Atlántico confírma esta 
apreciación sobre a cualificada mellora das dotacións equipamentais para a sociocultura. 

t5^ Informe SGAE (2004): "Plan Integral deI Autor". http://www.encuentrodecreadores.com 
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diversas concellarías e servizos dos gobernos muncipais, para proseguir nun diálogo 

intermunicipal que valore a identidade da cada concello, dende a lóxica dunha planificación 

cultural da oferta superadora do estritamente local, tal e como se demanda no artigo 29 da 

Axenda 21 da cultura. As realidades municipais que estudamos amosan numerosas eivas 

neste sentido, sen se decataren os seus responsables políticos que o período da política 

cultural autártica -en cada concello debe haber de todo para as persoas dese municipio-, 

"parece hoxe en día pouco viable" (Miralles, 2004: 4). 

Como é habitual, as causas da falta dunha maior colaboración e coordinación 

interdepartamental nunha mesma cidade-munícipio son múltiples, mais polo que recollemos 

nas entrevistas, entrevemos que son dúas as principais razóns. Por unha banda, o carecer os 

propios responsables políticos dunha visión holística e verdadeiramente transversal da acción 

cultural que favoreza a ínterrelación e a cooperación entre os actores municipais, aínda que 

dependentes de distintas concellarías. Para algún dos edís isto non ocorre porque "son 

facetas bastante diferentes [as das outras concellarías], [...] polo que non temos moita 

relación" (FB). Para outros, a devandita transversalidade da cultura "é case imposib/e nun 

gobemo de tantas pezas (BNG e PSdG-PSOE]" (VG); "cada concellería ten un nivel de 

autonomía enorme e os proxectos compartidos son moi difíciles de levar adiante" (AM). 

Segundo tales testemuñas, o número, o perfil e o tamaño das concellarías, mais sobre todo as 

composicións multipartitas nos gobernos locais, dificultan deseñar e aplicar plans e programas 

conxuntos á mesma realidade, máis alá da coordinación puntual e case anecdótica. 

Non obstante, algún dos concelleiros citados anteriormente recoñece, asumindo 

certa contradición, que existe unha colaboración estreita con outras concellarías se 

aquelas están vinculadas a unha idea que previamente sostivo o común do goberno 

local: "creamos unha unidade transversal que trataba de transmitir [...], que éramos 

unha cidade educadora e, por tanto, a xestión directa desas actívidades son feitas por 

nós [Cultura] e po/as concel/erías respectivas como Medioambiente, Policía, Asuntos 

Sociais e hai unha colaboración a nive/ técnico practicamente cotián" (AM). A maneira 

de procurar na praxe certa transversalidade na acción de goberno respecto dun eixo 

central como a cultura, parece que pasa por articular unha plataforma organizativa 

neste caso, unha unidade administrativa- que a posibilite. As colaboracións puntuais 

cortes de tráfico por unha actividade, préstamos de infraestruturas e de persoal, axudas 

de apoio administrativo etc.- son frecuentes e as máis presentes cando preguntamos 

polos niveis de coordinación e de colaboración interdepartamental: "dentro da 

programación do Teatro Municipa/ eu meto os "Concertos Didácticos" que os leva [a 

Concellería de] Educación e eu lle cedo o local" (5T). 
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Por outra banda, quixeramos incidir no asunto da maior ou menor variedade da cor 

política dos diversos membros con responsabilidades de goberno local como variable que 

inflúe a efectos desa coordinación entre concellarías e departamentos. De feíto, naquelas 

cidades cuxo goberno é monocorde ou a concellaría de Cultura acolle varios servizos baixo 

a responsabilidade dun mesmo concelleiro -Turismo, Ensino, Servizos Socíais etc.-, a 

coordinación interdepartamental "é perfecta" (OA) ou "é boa" (PB). Porén, nos gobernos 

locais que xorden de pactos pos-electorais entre dúas ou máis forzas políticas, a 

coordinación parece unha meta imposible de acadar: "dentro do noso grupo, haina. Un 

pouco máis difícil é co outro grupo de goberno, non é tan fácil, pois moitas veces as 

competencias están moi difíciles de delimitar. A falta de coordinación débese 

fundamenta/mente á diferente cor po/ítica das conceNerías" (^I). O mesmo sucede cando 

falamos de organismos autónomos municipais que poden desenvolver algún tipo de labor 

cultural e a súa composición directiva ou xestora recae en forzas políticas distintas ás da 

Concellaría de Cultura. Velaquí un exemplo nunha das cidades do estudo: `A política é a 

chave dos cartos. O Consorcio pagaba tódalas publícacións, o festiva/ CineEuropa, os fogos 

do Apóstolo..., e o ano pasado, sen previo aviso, bueno, publicacións nada, fogos de 

Apóstolo nada [...], e v ano pasado, sen previo aviso, con cen millóns de presupuesto, nos 

dixeron [que] nin unha peseta"(ST). 

En canto á colaboración e á coordinación entre municipios no ámbito da xestión e 

da programación cultural -sobre todo cos limítrofes, maís tamén dende a desexable 

posibilidade de lograr tal colaboración coas demais cidades galegas-, as experiencias son 

ben escasas, case límitadas a `pregunfarse ao respecto dalgún acto para non solaparse" 

(OA). Malia contar con públicos potenciais case idénticos, os recursos económicos adoitan 

ser sempre insufícientes e existir outras motivacións xustificadoras da cooperación 

interlocal, a teor das contribucións, podemos afirmar que case a totalidade das sete 

principais cidades galegas apenas establecen vínculos de coordinación e colaboración entre 

elas e na área de Cultura. 

Sinalamos que hai unha cidade real, diferente da institucional, en que todos os 

habítantes se senten formando parte da mesma realidade urbana e demandan respostas 

unificadas, solucións conxuntas. Esta visión é máis evidente dende o polo da demanda dos 

públicos, sobre todo, no referente a espectáculos culturais e, tamén, onde a priori a 

cooperación territorial é máis doada de conseguir (Miralles, 2004). Non obstante, as 

respostas foron explícitas e demoledoras ao respecto desta cuestión: "non hai ningunha 

(colaboración intermunicipal en cultura], ademais vai ser moi dífícil que o que aquí nós 

lagamos poida ser explotado atí [noutros concellos], por falta de infraestruturas cu/turais 
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[...], tardaremos anos en achar vías de cooperación" (AM); "non, non temos nada, non" (LI); 

"nada" (VG); "non. agora acábase de crear a Mancomunidade e, bueno, aínda non sabemos 
o que vai dar de si" (ST). 

Unicamente nun dos casos que estudamos manifestaron, cando menos, ter unha 

intención clara de se iniciar nese camiño colaborador: `Yemos como aspiración a de desenvolver 

programacións conxuntamente, que se reatizamos un Festival, parte del teña lugar en Marín ou 

Poio" (PB); noutro contan con algunhas experiencias que foron desenvolvídas xa neste sentido 

con certo éxito: `a miña experiencia é magnífica. [No Concello de Narón] teñen un auditorio feito 

pola Xunta que ten unha gran capacidade e un grande escenario e, por exemplo, o teatro 0 

coordinamos. Temos a idea de facer un espectáculo conxunto e na fronteira mesma. Nese 

sentído, quero romper ese rolto localista negativo"(FB). 

Certamente, a realidade que observamos arredor deste aspecto da acción municipal 

contrasta co que expuseron nalgún dos programas electorais. Aínda que concisas nalgún 

caso, as referencias á dispoñibilidade para estableceren vínculos de coiaboración 

institucional e interlocal, principalmente cos munícipios circundantes, aparecen expresadas 

de forma moi vaga: 'potenciación e desenvolvemento da grande área metropolitana"(PSdG-

PSOE, 1999: 3); ou de forma explícita: 'organización de itinerarios intermunicipais para dar 

a coñecer e favorecer a expansión das distintas actividades" (BNG, 1999a: 22). O 

documento electoral que máis énfase fai ao respecto deste punto incide claramente "na 

coordinación con outras administracións, na colaboración con entidades privadas [...], na 

coordenación con outras áreas ou departamentos municipais [...], na cooperación no marco 

da Área Territoria/ Urbana de Pontevedra para a organización de programas e actividades 

conxuntas [...], na cooperación e coordenación interinstifucional etc."(BNG, 1999b: 3). 

As relacíóns de cooperación e coordinación coas demais administracións, 

nomeadamente a Xunta de Galicía, as respectivas deputacións provinciais e a 

Administración do estado, segundo as declaracións dos respectivos edís, denotan que o 

grao de profundidade destas depende, na maior parte das ocasións, das relacións persoais 

entre os responsables políticos e da afinidade ideolóxica entre o partido gobernante e o que 

ostente o poder nos diferentes chanzos da administración. 

No que se refire ao primeiro dos factores citados, parece que o nivel de empatía 

persoal entre os diríxentes locais e os responsables políticos das máis altas instancias, 

determina en gran medida o nivel acadado de colaboración, sobre todo, no apartado de 

investimentos infraestruturais. Así, algúns concelleiros declaran: `a nivel persoal, as 
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re/acións son boas [...], togo, o malo son os políticos que son os que determinan os grandes 

equipamentos e todo eso" (LI); 'a colaboración é coa Consellería de Pepe Cuiña [daquela, 

Conselleiro de Obras Públicas e Ordeamento do Territorio da Xunta de Galicia], despoís, 

coa outra [Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo], é moito menor" (VG); 'a 

Xunta sempre me atendeu ben porque o Presidente ten moi claro o pape/ que ten que xogar 

Santíago" (ST); `durante anos [mentras o presídente da Deputación foi outro] foron [as 

relacións] peor que ma/as, foron pésimas, inexistentes; esta siiuación comenzou a trocar hai 

un ano. Hoxe, as relacións son escasas pero boas, hai por parte deles unha actitude de 

cooperación, abrimos unhas /iñas de colaboración importantes e creo que no futuro poden ir 

a máis" (AM}. ^utro edil, mesmo aduce motivos de ciumes políticos para explicar unhas 

relacións defícientes institucionais coa entídade supramunicipal: "temos moito prob/ema con 

ela [coa Deputación] por un [concelleíro da oposición e vicepresidente do ente provincial] 

que está encarraxado e nos bloquea absolutamente todo" (ST). 

No referente á coincidencia co partido político que ten o poder na Xunta de Galicia, na 

deputación correspondente ou no Goberno da Nación, para que as relacións de colaboración 

e cooperación sexan máis ou menos amplas, esta parece unha cuestión de capital 

importancia a teor do recollido en diversas manifestacións. Os testemuños falan por si sós: "as 

relacións son relativamente difíciles. Nós estamos un pouco emparedados entre unha 

institución como é a Xunta de Galicia do PP e outra como a Deputación de Lugo, tamén do 

PP. Entón, as facilidades non son moitas [...], nese aspecto sentímonos maltratados, 

maltratados cando se pensa en facer unha Cidade da Cultura en Santiago con miles de 

millóns e nós... "(LI); `no caso das programacións, non sentimos que haxa unha colaboración 

e apoio por parte da Xunta, a pesar de que nós estamos sempre dando propostas e 

proxectos, compre dicir que a co/aboración por parte da Xunta e a Deputación é moi cativa, é 

unha resposta escasa, fundamentalmente por cuestións de díferente cor política" (PB); "nós 

somos conscientes que somos referencia en Galicia e para a propia Xunta. e cando 

nececesitamos unha co/aboración non hai a quen acudir" (AM); "Coruña ten tres audítorios 

pagados polos ga/egos, non por e/es [...], Santiago igual, todo é púbtico con diñeiro da Xunta 

de Galicia..., para o cidadán de alí estupendo, pero esto está moi ma/ equilibrado. É o gran 

problema que lle vexo á Xunta nestes ú/timos dez anos"(FB); "sabemos que hai concellos cos 

que se asinan convenios ou se derivan gran parte das programacións cutturais autonómicas e 

iso non é xusto nin responde a criterios de equidade. Son decisións discrecionais motivadas 

só po/a cor política e iso, regu/alo por tei, é difícil, pero tiña que haber unha vontade política 

de xestionalo ben, sen tantas compensacións"(PB). 
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Unha vez que xa transcribimos unha parte das opiníóns dos entrevistados sobre as 

circunstancias que inciden na relación institucional diante das dúas administracións máis 

achegadas -cando menos xeograficamente- ás súas cidades, quixemos recoller aquelas 

outras expresións e arelas relativas á demanda dun papel que deberían xogar estes entes 

fronte o que veñen desempeñando e do que discrepan os concelleiros. Focalizamos o noso 

resumo desas apreciacións na Xunta de Galicia e na deputación provincial respectiva, tanto 

en canto, as relacións de cooperación e de colaboración institucional coa Administración 

central, límítanse `Ŭó a negociacións moi puntuais para cofinanzamento de obras ou cesión 

de edificios da súa propiedade" (OA). 

Unha vez que xa vimos as opinións das entrevistas, coidamos que os eixos dunha 

política cultural territorial para unha deputación provincial serían o labor de asistencia, de 

asesoramento e de apoio aos municipios que son os administrados por ela en cadansúa 

provincia. Deberían ser desenvolvidas unhas actitudes políticas anovadas pois, consonte á 

centralidade que a cultura está a tomar nas políticas locais e á emerxencia das cidades na 

sociedade contemporánea. Os responsables políticos entrevistados, en resumo, demandan 

así un cambio na entidade política supramunícipal respectiva -véxase cadro núm. 10-. 

CADRO NUM. 1O 

Rol das deputacións provinciais diante da acción cultural das cidades 

• "Deberían cumprir un pape! máis estratéxico [...], o problema que hai 
en Galicia é qu e nin nas deputacións. ningunha das catro, nin na 
Xunta existe unha política cu/turat"(AM). 

• "Poderian cubrir servizos que concelto a concello son moí difíciles de 
soster: teria que existir unha maior coordinación bibliotecaria; a 
itinerancia de circuitos de exposicións: as Escotas de Música e 
Ensinanzas Art^Ŭticas non regradas: políticas de formación cultural 
[...], un pape/ de impulso, non de dirección" (AM). 

• `As cidades importantes [da provincia] deberian ter unha colaboración 
máis estreita con ela e os recursos poderíanse multipticar" (FB). 

• "Hai proxectos de ámbito supramunicipal que tamén deberian ter 
unha maior implicación autonómica. Estou pensando en Escolas de 
Arte, Música. Teatro [...], cambiando a actitude si, sendo equitativos 
e obxectívos cos concellos"(PB). 

• "As competencias da Deputación non son moi directas cara a capital 
senón cara os concellos máis pequenos"(OA). 

Fonte: Entrevistas realizadas. Elaboración propia. 
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Outro tanto ocorre coas opiníóns a respecto do quefacer da Xunta de Galicia diante 

das realídades socioculturaís urbanas galegas. As cidades, a través dos seus responsables 

políticos, expoñen por medio da crítica a proxectos da Administración autonómíca ou 

reclaman dírectamente coa reflexión que se acumula pola experíencia de goberno, que 

muden fundamentalmente os procederes, as actitudes e, xa que logo, certas íniciativas da 

Xunta de Galicia diante das cidades e as súas accíóns culturais. Para optimi2aren o labor e 

os recursos materiais, para produciren contidos culturais pensando na súa posible 

exportación, para crearen redes urbanas, para equílibraren territorialmente o país..., os 

xestores políticos solícitan da Xunta de Galicia outras políticas que respondan aos tamén 

novos desafíos que Iles presenta a sociedade actual aos gobernos locais dos concellos 

urbanos. 

CADRO NUM. 11 

Comentarios sobre a Xunta de Galicia diante da acción cultural das cidades 

''As cidades tiñan que contar no tema da cultura, non só nas subvencións. 
senón tamén no da planíficación"(FB). 

""Ten a obriga de atender as cuestións relacionadas co desenvolvemento 
cultural do país: a creación artística, a política de apoio aos creadores, de becas. 
as cuestións referidas ao Patrimonio Cultura! [...], xogar un papet directivo que 
non xoga [...j, temos aos creadores por aí tirados. Somos nós os que Ites 
prestamos máis atención" (AM). 

'"Debería existir un circuito de grandes espectáculos, un circuito de grandes 
exposicións [...], deberiamos ter a capacidade de exportar, de producír para 
exportar e iso só se fará o día que haxa cooperación entre as principais cidades e 
a Xunta de Galicia"(AM). 

'"A min o da Cidade da Cultura me interesa moitísimo, pero a estas alturas eu 
sei que non saben o que van meter dentro [...], que fagan todas as Cidades da 
Cultura que queiran, se iso está moi ben, pero o primeiro que ten que haber é o 
que se quere, non un edificio. Con esa historia, se cargaron o da Factoría 
Cultural, por que entenderon que era unha montaxe nosa..., estúpido!" (ST). 

"`A Cidade da Cultura responde ao modeto [de política cultural] que potencia a 
cultura espectáculo, a macrocultura, mesmo o Xacobeo... Non digo que non se 
deba facer iso, pero si que hai que tentar equilibrar, complementar con outras 
propostas máis de base" (PB). 

Fonte: Entrevistas aos concelleiros da mostra. Elaboración propia. 
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Para rematarmos este apartado, queremos significar que a colaboración, a 

cooperación e a coordinación das concellarías de Cultura que foron obxecto do noso 

estudo con outras entidades e institucións con presenza ou incidencía na propia cidade, 

a maior parte dos entrevistados entenderon como estas entidades case que unicamente 

as financeiras, nomeadamente a Fundación CaixaGalicia e a Fundación Caixanova. Tan 

só un concelleiro manifestou ter contactos coas fundacións La Caixa de Catalunya, Caja 

Madrid, Caja España ou mesmo colaboracións puntuais con empresas privadas locais -

Aquagest ou Hipercor, por exemplo-, aínda que intuímos que tamén é un procedemento 

moi común nas restantes urbes para conseguir finanzamento extra. Este último tipo de 

colaboracións, polo que recollimos, cínguense exclusivamente ou ao patrocinio 

económico: "nós mandámoslle un proxecto de programación e eles nos din cales son [os 

que sufragan]" (LI), onde o papel das áreas de cultura municipais é moi limitado; ou á 

co-organización puntual de actividades de difusión cultural. 

Os concellos saben dos beneficios en termos económicos e da vizosidade 

programática que xeran estes patrocinios das entidades financeiras que realizan labor social, 

polo que Iles preocupa non pecharen acordos ou complementárense axeitadamente con elas: 

` Ŭhocamos co que ofrece Caixanova" (PB). Empresas e departamentos de obra social das 

entidades financeiras, á súa vez, valoran comparecer ante a sociedade como posibilitadores 

do achegamento á cultura de toda a poboación, ligando os seus obxectivos promocionais e 

comunicacionais a iniciativas cunha imaxe social positiva: `cando funciona unha cousa, se ven 

que funciona, mesmo hai xente que se ofrece, que xa é difícil. Xestionei o de Caixanova, un 

convenio que conseguin con Caixa Galicia de sesenta millóns de pesetas durante catro anos 

e que logo traspasou tamén á Coruña..." (FB). Porén, tal e como indica atinadamente o 

sociólogo e politólogo Xosé Luís Barreiro (2004: 237), este modelo `esgota a paciencia das 

empresas que se senten forzadas a exercer un mecenado que lles excede en concertos e 

representacións que regalan en invitacións oficiais a metade dos aforos': 

7.1.2.4. Acción cultural, planificación e avaliación 

Cada vez máis, os gobernos locais entenden que boa parte do futuro da convivencia e 

da calidade de vida dos seus administrados, xógase na existencia de espazos e esferas 

públicas e na capacidade desa cídadanía de participar nelas. A vida cultural dunha 

comunidade é unha desas esferas primordiais. Consonte a isto, a relación entre cultura, 

democracía, cidadanía, participación e progreso, resulta un elemento chave na xustificación 
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da Axenda 21 da cultura (Pascual, 2004), un documento, como vimos, que axuda a planificar 

preguntándose, a administracións e mais axentes, aos cidadáns e entidades, á industria 

cultural privada e institucións, sobre o sentído e o apropiado dunha acción cultural local. 

Analízar, diagnosticar e reflexionar coparticipadamente entre eses diversos axentes 

locais sobre unha realidade, a medio-longo prazo para propor medidas, actuar coa maior 

nómina de riscos controlados posible e avaliar o labor desenvolvido nese territorio. Velaí, 

talvez e en poucas palabras, a máxima para aplicar na acción cultural local seguindo os 

designios dos diversos instrumentos de planificación e prospectiva urbana. Anticipar o futuro 

para identificar as tendencias e descubrir as potencialidades endóxenas, podería ser outro 

xeito de cualificar tal propósito colectivo para o sector da cultura. 

A obrigada optimización dos recursos, a corresponsabilidade nas propostas cara a e 

coa poboacíón, o asumir que a cultura é obra de moitos e moitas, ante o reto de pensar 

propostas axeítadas a unha realídade próxima e a súa problemática, son motivos de abondo 

para que municipios, cidades e territorios pensen na conveniencia de planificar 

estratexicamente, botando man das diversas ferramentas metodolóxicas coñecidas: plans 

estratéxicos, plans de acción cultural, proxectos-cidade, axendas 21 da cultura etc. 

De feito, a nova cultura urbana abrocha devagar, e articular un novo xeito de 

proceder no quéfacer neste ámbito por parte da administración local devén nun desafío: 

obrígalle a ser máis relacional, a abrirse ao diálogo, ao acordo e mais á coordinacíón, a 

ceder parte do seu carácter tecnocrático e burocrático cun certo protagonismo dirixista máis 

propio doutrora, para dinamizar e mobilizar os diversos axentes urbanos. Se se recoñece a 

existencia de conflitos e de intereses ben delimitados dentro do marco da cidade, estes 

axentes veránse así conxuntamente motivados cara á reflexión e ao compromiso de definir 

o futuro da súa comunidade, a partir da diagnóse, de pensar a cidade e de actuar 

coparticipadamente, tarefa non sin problemas. 

Posiblemente, como en todo, estas intencións, estes métodos de análise e estes 

labores de prospectiva, provocan non poucas dificultades na súa implementación e outras tantas 

dúbidas, reticencias e incredulidades políticas e cidadás a respecto das potencialidades destos 

debido ao obrigado e ao previo coñecemento das súas fases de aplicación, ás inercias que 

xeran ao se implementar no ámbito da xestión pública municipal; á dificultade da esixencia de 

implicar o maior número de axentes locais posible, mesmo ao custo e á temporalidade -e á 

caducidade- media da maior parte destes procedementos de planificación etc. 
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Así mesmo, tal e como lembra Pascual ( 2004), a boa gobemanza da cidade, 

aconsella evitar a inflación de procesos de planificación e a inclusión da cultura en procesos 

máis ben xeneralistas. Pode acontecer que nun mesmo territorío coexista un planeamento 

urbanístico, plans estratéxicos municipais e supramunicipais, axenda 21 para a 

sostibilidade, proxectos de desenvolvemento local etc, co cal "a presenza da cultura nestes 

instrumentos diversos non é a óptima" (Ibídem: 19). Ou, pola contra, tamén resulta verosimil 

que o municipio opte desenvolver un plan de acción cultural, sectorializado e con escasa 

transversalidade municipal, o cal tampouco é recomendable en termos de protagonismo da 

cultura na accíón local. 

De todos os xeitos, o hábito de planificar con certa prospectiva e anticipación a acción 

cultural nas cídades do noso estudo, dista moito de ser norma xeral de actuación, a teor das 

declaracións dos seus protagonistas políticos. De feito, nos documentos electorais que 

manexamos neste informe, non aparece ningunha mención referida á posta en marcha dalgún 

planeamento con carácter estratéxico ou semellante para o municipio, e menos para o sector 

cultural especificamente. Posteriormente, nas entrevistas a estes mesmos responsables, 

coñecimos o caso dalgúnha cidade que si contempla a tarefa de pór en marcha un plan 

estratéxico, que, senón sectorial, si ten en conta dalgunha maneira o ámbito cultural. 

Cando progresabamos na nosa investigación, tan só unha das sete cidades do 

estudo -Vigo-, xa desenvolvera un plan estratéxico154. Outras dúas, Pontevedra 

conxuntamente cos municipíos limítrofes de Poio, Marín e Vilaboa, "onde está previsto 

determinar necesidades, perspectivas de actuación en todos os ámbitos, por suposto, 

tamén en cu/tura [...), aínda que no aspecto cultura/ especificamente, non creo que dea 

moito xogo"(PB)-, e Santiago de Compostela, pola súa conta, estaban a piques de se iniciar 

nese proceso: "ímos facer un plan estratéxico g/obal sobre a cidade [...] para ver que 

queremos que sexa a cidade no sécu/o XXI. Temos que emprender outra etapa e esa outra 

necesita un plan estratéxico global no que vaia todo: a cultura, o urbanismo, todo" (ST). 

Pola súa banda, Ourense participara nun plan a nivel provincial, mais, para a nosa 

sorpresa: `non decisivo, pois despois non se vai a plasmar nada. lmos intentar seguir facendo 

o máximo posib/e pero sen ter en conta esas cuestións de futuro. Creo que son cuestións moi 

'^ Referímonos ao Plano Estratéxíco de Vigo e da súa área de in(luencia (1993), que foi impulsado dende o 
Concello de Vigo cando era alcalde-presidente Carlos González Príncipe, mais concelleiro de cultura no intre de 
desenvolvermos esta nosa investigación. No ano 2004, o Padroado da Fundación Provigo comezou unha 
actualización do citado plan coa posta en marcha do Vigo. Plan Estratéxico 2010. 
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teóricas que na cruda realidade se quedan no cinco por cento de todo no que neles se recolle. 

Poderíase desarrollar esas ideas contando cunha financiación que habifualmente non se dá. 

Todo ese efecto que se pretende é bastante menor do que se consegue" (OA). 

As dúbidas que verqueron os entrevistados sobre a utilidade destas metodoloxías 

de planificación e de anticipacíón prospectiva ampáranse en diversos tipos de 

consideracións. A contía económica adscrita a un proxecto desta natureza é unha delas: 

`Non, nada. Facer un plan estratéxico como na Coruña [sic] ou en Vigo, ieso ya es un lujo! 

Aquí as priorídades son as que son" (FB). Outra sería unha certa minusvalorización da 

reflexión teóríca para o uso na praxe cultural: "Nada. Este é un gobemo moi pragmático, 

perdemos pouco tempo na elucubracíón teórica. Eu teño visto moitos plans de de acción de 

cidade, estratéxicos etc., e a maior parte detes non se desenvolven [...], a experiencia de 

ver moitas cidades é que iso non funciona ben [...], eu escapo dos documentos moi amplos 

e moi pechados que nunca se levan adiante, escapo da teoría porque a cultura, coma 

poucas áreas, se presta á metalinguaxe e cando se le un pouco desto, vese que ese non é 

o camiño" (AM). A pesar da contundencia expresada nesta afirmacíón, tamén se recoñecen 

as virtudes inherentes a todo esforzo colectivo orientado á planíficación cultural: `ún plan 

que en si mesmo ten a capacidade de sumar persoas moi distintas en definir obxectivos e 

estratexias ten esa ventaxe de ter obrigado á xente nun mesmo sentido" (AM); "un proxecto 

de prospección de ca/quera cousa é interesante porque nos dá unha idea do que podemos 

facer e, por outro lado, estamos enrocados no que nós cremos que é o meltor e en moitos 

casos non é así" (LI). 

Inciden tamén como unha inconveniencía máis destes ínstrumentos a súa proposta 

de medidas a medio e longo prazo, ou a dificultade de conseguiren compromisos reais entre 

institucións e axentes para, unha vez elaborados, levaren estes desafíos á práctica, feito 

que se debe fundamentalmente aos abanos temporaís propios das eleccións municipais. 

Deste xeito, sosteñen que `os concellos temos un prob/ema moi grave: cada catro anos 

somos avaliados [...], polo que é moi difícil manter proxectos a medio prazo salvo que 

existan compromisos moi fortes. Os plans son máis conxuntura política que verdadeira 

necesidade estratéxica"(AM). Para algún responsable político, a solución á tarefa de prever 

o porvir cultural da súa comunidade con certa previsión pasa por `pensar plantexamentos 

máis longos [...], ao meu staff plantéxolle as cuestións a cinco anos: que imos facer e onde 

queremos estar dentro de cinco anos"(AM). 
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E a avaliación do quefacer das concellarías? A respecto desta importante cuestión, 

cómpre subliñar múltiples procederes nas cidades que estudamos, algúns deles 

preocupantes, tanto en canto están caracterizados por unha consciencía feble da 

importancia desta faceta na xestíón cultural e na acción política, ou mesmo por unha 

percepción deficiente e moi limitada do significado de avaliar e das súas metodoloxías e 

instrumentos, aspectos que xa mencionaron diversos autores que analizaron o labor cultural 

das distintas administracións (Rubio, 1998; Aldanondo e Escudero, 2002; Gascó, 2003). A 

importancia da avaliación (Caride, 2005) e a perentoria necesidade de investigar e de 

propor novos e fiables indicadores para validar as políticas culturais locais nas súas 

diversas facetas -programas, actividades, equipamentos...-, resulta unha eiva e unha tarefa 

que aínda está moi lonxe de se resolver. Gluizais tamén neste aspecto da planificación 

cultural cumpriría observar de preto os procedementos e os modos de actuar da 

mercadotecnia. Isto é, identificar a qua cidadáns nos diriximos segundo os equipamentos e 

os respectívos programas, coñecer as súas necesidades e as súas espectativas para tentar 

ver, na medida do posible e do desexable, darlles solución. 

Máis unha vez, remitímonos aos autores que citamos anteriormente e á literatura 

especializada, mais o propio documento da Axenda 21 da cultura, avoga por un avance neste 

sentído que non se deu. Con certeza, este axudaría a converter a información en coñecemento, 

a conectar investigación e políticas, a ter como un procedemento normal acudir ás universidades 

e a outras instancias de estudo e investigación por parte das administracións, e a articular 

observatorios, laboratorios, convenios de cooperación etc., que transformen estes obxectivos en 

realidades tanxibles de apoio e asesoramento á acción cultural. 

Recoñecer que non se puxo en marcha ningún procedemento avaliativo tanto da 

acción cultural municipal como do impacto desta que implique cambios significativos nos 

hábitos culturais da poboación; a non difusión pública dos resultados cando si se avalía; 

entender unícamente como actividade avaliadora a observación e o diálogo por parte dos 

propios responsables políticos e técnicos; asumir como única avaliacíón do labor cultural 

municipal, a enumeracián de programas propios e subvencíonados ou "o dossier de prensa" 

(OA) que xerou a oferta, son mostras dun xeito de actuar que veñen a avalar o expresado 

no parágrafo anterior. Sirvan ao respecto testemuños como os que recollimos: `non, ata 

agora nada; é dicir, o que se entende por unha avaliación técnica obxectiva, non se fixo 

nada" (PB); `facemos un uso exclusivamente interno" (OA), 'Yacemos valoracións só no seo 

do Consello Local de Cultura"(LI); 'na primeira semana de setembro estamos varias mañás 

sentados e de aí sae o ano de xestión" (FB). 
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Mais cómpre sublíñarmos tamén a existencia de iniciativas que están ligadas a 

procesos avaliativos nas urbes galegas, e se recollen nalgúnhas das entrevistas que 

desenvolvemos con motivo do noso estudo; estas iniciativas permiten agardar avances 

significativos neste aspecto. Algunhas destas melloras serían como publícitar "os 

resultados das valoracións cuantitativas en prensa" (FB); acudir a soportes que publiciten 

o que se realiza para coñecemento de todo o ínteresado: "colgamos as Memorias nas 

sete páxinas web municipais [...) trato de forzar á xente que avalíe sistematicamente como 

vamos, as respostas do púbtico, os problemas que hai" (AM); optar por destinar fondos a 

actividades de avaliación por consideralas imprescindibles para ben da acción: "temos 

agora encargado un estudo a unha empresa [a través dunha subvención que 

conseguimos] sobre o que estamos facendo: erros, carencias, meltoras" (PB); aplicar 

estándares de calidade nas programacións e nos servizos propios: "nós puxemos en 

marcha por vez primeira en Galicia o que se chama unha carta de calidade dos servizos e 

a Canceltaría ten a súa propia carta que poremos en rnarcha en xaneiro de 2003" (VG); 

ou, por último, introducir fórmulas de maior compromiso e corresponsabilidade na xestión: 

`a Casa das Palabras porase en marcha coa súa [carta de calidade] e un contrato

programa cos usuarios" (VG). Estas medidas resultan, sen dúbida, unhas actitudes 

esperanzadoras e unhas propostas interesantes no tocante a un mellor futuro da 

avaliación do quefacer cultural municipal. 

7.1.3. A dimensión social e educativa da cultura 

Nun outro apartado deste noso informe comentamos que no ámbito da acción 

cultural local, un posícionamento factible, equilibrador e motivante para o desenvolvemento 

cultural dun territorio parece que deberá estar baseado en iniciativas fundamentalmente de 

natureza participativa ou sociocultural. Este termo composto concentra un estílo, un xeito de 

entender, de propor e mais de desenvolver unha parte importante da acción dos munícipíos 

en cultura, por coidalo necesario como paso previo a maiores doses de programacíón e de 

difusión dos produtos culturais e sempre complementario a aquelas iniciativas que están 

encadradas máis directamente na xestión cultural. Fronte a dicotomías insuficientes e 

desfasadas, propomos a complementariedade de políticas. 

Isto remítenos a un enfoque que deberá facer da cultura e doutras prácticas 

sociais aspectos inseparables dunha mesma realidade e que explicita aquilo que Trilla 

(1993b) denomína a dímensión social da cultura. Social, porque intenta traballar no 
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obxectivo de estruturar a comunidade. Cu/tural, polo que significa de comunicación, 

creación e mais innovación, e reinventa a nosa vida persoal e comunitaria, como atina a 

complementar Puig (1988). 

Mais, así como viñemos sostendo unha clara defensa e actualidade dos procesos 

socioculturais nas políticas culturais municipais, así tamén o queremos comprobar nas 

cidades do noso estudo. É dicir, ata que punto e extensión o peso que acadaron en termos 

de presenza nos programas e nas iniciativas que están vencelladas á sociocultura, 

caracterizan un quefacer cultural urbano en Galicia. 

Con tal propósito, un terceiro grande apartado do mapa conceptual que trazamos na 

nosa investigación, ocúpase precisamente da dimensión social e mais educativa da cultura. 

Observaremos aqueles indicadores que fan referencia a aspectos como a difusión da 

información cultural, os prezos da cultura e os índices de asistencia a actos e mais os 

índices de participación nas actividades ofertadas. Así mesmo, analízaremos neste punto as 

os responsables políticos indicaron sobre deste asunto así como os contidos que 

conformaron as programacións dos anos 2001 e 2002, e que poidemos obter das 

respectívas concellarías de cultura: iniciativas propiamente de animación sociocultural, de 

promoción do libro e da lectura, das actividades vinculadas ás artes escénicas, musicais e 

mais visuais, cunha parada especial naquilo que atínxe ao posible feito diferencial da cultura 

galega e ao apoio aos seus creadores. Por úttimo, revísanse as vinculacións que se 

procuran para unha efectiva e real interdependencia entre as políticas culturais e 

educativas locais, para o que realizaremos, ao fío, algunha observación arredor do 

significado da presenza da institución universitaría e as súas repercusións na acción cultural 

que desenvolveron por esta circunstancia os concellos que dispoñen de tal oferta educativa. 

7.1.3.1. Difusión da información 

Entendemos de vital importancia para facilitaren os concellos un efectivo acceso á 

oferta de actividades por parte das persoas interesadas e da cidadanía en xeral, así coma 

para posíbilítaren un maior protagonísmo de todos eles na acción cultural, o feito de que 

poidan acceder a unha información local en termos de cantidade e calidade aceptables. 

Unha poboación coñecedora da oferta cultural que se Ile dirixe, a poder ser polo maior 

número de axentes que a xeran na comunidade, certamente disporá de máis e mellores 

canles de participación. Será como consumidores e como usuarios, sen dúbida, mais tamén 
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como actores da acción cultural. Aquilo que coñecemos mellor repórtanos máis elementos 

de xuízo, de opiníón contrastada, de criterio, de demanda e de ansias de implicación e 

actuación. De aí o noso interese en coñecer, por parte das cidades analizadas, a 

importancia que se Ile concede a este aspecto: como se difunde a información e que tipo de 

saportes son os máis utilizados, así como detectarmos as dificultades que entraña a súa 

organización e a súa xestión ao municipio nun dobre obxectivo: xerar discurso propio e 

crear estado de opinión sobre a política cultural local ademais de facer partícipes aos 

diferentes destinatarios da oferta que se deseñou. 

Coidamos que Ile preocupa aos edís entrevistados a cuestión da correcta xestíón 

deste ámbito, posiblemente porque se establece unha sinxela relación entre comunicación e 

asunción da área, e entre información e mais partícipacíón cídadá. Esta preocupación e tal 

que son conscientes das notables deficiencias e feblezas ao respecto, como así o 

recoñecen: "ese é o peor problema que temos agora [...], por dúas cuestións. Unha é que o 

que nós facemos é moito. Os centros culturais van collendo a súa propia vida. [E outra é] 

como o comunicamos, a quen e que temos que comunicar, velaí a cuestión" (AM); "o certo é 

que detectamos altibaixos na difusión da información. non somos capaces de transmitir 

todo" (FB); 'Yemos detectada unha carencia grave: non existe un servízo centralizado da 

información ao cidadán" (PB). En xeral, esta é a percepción municipal sobre deste tema, se 

ben cómpre profundizar na súa acción e nas problemáticas específicas que presentan, coa 

intención de albiscar posibles melloras cara a desenvolver o que sería desexable: pousír 

unha estratexia de comunicación global municipal. 

As canles e os soportes máis utilizados para difundiren a oferta cultural nas 

concellarías son nomeadamente: as roldas de prensa; os cartaces e os folletos; as espazos 

radiofónicos e os anuncios na canle de televisión autonómica; a oficina de información 

xuvenil e `antenas nos IES" (AM); os propios servizos dos equipamentos de proximidade; os 

muppíes, `que temos pola cidade reservados para o Concelto e postos en sitios chave, 

barrios etc., nos que a xente vai e mira a programación [case sempre] mensuat" (Li); e 

insercións -aproveitando paquetes de publicidade- en prensa escrita diaria de tirada local e 

rexional -agás nun caso concreto, que afirma un responsable político que 'publicamos 

anuncios na prensa tusa tamén, posto que teño a convicción de que o noso territorio natural 

é Portugal" (VG)- e nalgún caso en publicacións de contido especificamente cultural -'por 

exemplo [coa revista] "Tempos Novos'; coa que temos unha relación extraordinaria a sae a 

programación trimestral, no [suplemento cultural] "Babelia" [...], por que alguén lle dá 
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importancia ao que ten na súa casa porque sae en "EI País" e así aparece un pouco de 

orgullo que sempre é necesario nunha cidade coma esta, "E/ lápiz'; revistas de arte, non 

sei..., de música, onde está saíndo Ferrol non sempre, pero sae en todo o que se move en 

España" (FB)-. 

As insercións e as relacións coa prensa escrita, tanto na faceta de Ile subministrar 

noticias dende as propias concellarías ou a través dos gabinetes de comunicación municipais, 

como en contratarlle módulos publicitarios de diverso tamaño, aparecen reflectidas no estudo 

insistentemente e con certa problemática inherente a elas. Así, se para un concelleiro, `esto 

funciona dun xeito razonablemente ben, posto que ao final non depende de nós, que depende 

dos medios [...], que a traducen e reelaboran" (AM), por contra, outro concelleiro amosa o seu 

malestar a respecto das relacións co medio escrito de maior tírada en Galicia: "un problema 

moi grave é La Voz de Galicia, horrible. Este xornal leva unha guerra á morte comigo desde 

1993, [...] é moi difíci! que nos fagamos un oco" (VG). Entendemos a preocupación que Iles 

poida xurdir a estes responsables potíticos da área cultural municipal en relación a como é 

representado nos xornais o seu labor e o da súa concellaría. 

Outro dos soportes que os edís citan potos concellos son as ferramentas 

informáticas ou as páxinas web municipais155, os servizos de información cidadá -no número 

010- e as posibilidades que se derivan das actuais tecnoloxías para difundir información, e 

que esta sexa interactiva e mesmo selectiva, nomeadamente os mailings ou correos 

electrónicos e as mensaxes a través do teléfono móbil. Tamén neste sentido hai diferenzas 

palpables na súa implementación e nos seu uso e, na maior parte dos casos, recoñecen 

deficiencias: "somos conscientes que a páxina web municipa/ non cumpre os obxectivos que 

se pretenden, é moi ríxida" (PB); `a páxina propia do conce/lo estámola utilizando dentro das 

nosas posibilidades"(FB); "temos páxina web municipal pero non se está usando moito, non 

está prestando o resultado que se espera de/a" (OA); '^iña que haber páxina web no propio 

Departamento [de Cultura] e non hai. A posibilidade de usar intemet..., ehh..., utilizamos o 

dos Servizos Xerais municipais, alí hai un en/ace respecto da programación cultural" (LI); e 

unha presenza notable e axeitada, nos menos: '7emos sete páxinas cu/turais na rede cheas 

de contidos e enlaces con páxinas semellantes. Tratamos que a páxina municipal sexa un 

portal de páxinas e estean singularizadas. Esfamos moi satisfeitos, tratamos de actualizalas 

continuamente, mais todavía a informática ten moito que avanzar" (AM). 

's5 
Para un coñecemento máis exhaustivo das webs municipais das sete cidades da mostra, así como doutras once 
cidades galegas e portuguesas, pódese consultar Bouzada, X. (2005): "As políticas culturais municipais no 
sistema de cidades do Eixo Atlántico". En Souto. X.M. e outros (coords.): Segundos estudos estratéxicos do Eixo 
Atlántico. Eixo Atlántico, Porto, libro II, pp.1-83. 
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Outro dos ínstrumentos que se utilizan para difundir a información que xera a área 

de cultura local son as publícacíóns mensuais. Tan só dúas cidades da mostra manifestaron 

facer un uso deste tipo de soporte e de procedemento -nomeadamente, Ourense e 

Pontevedra-; no caso de Santiago de Compostela existe a publicación mensual 

Compostelán que realiza ese servizo, e que está en parte subvencionada polo Concello, e 

no caso da Coruña puxeron en marcha a revista LC, publicacíón que sacou á rúa un único 

número no primeiro trimestre de 2003: "dende Turismo, se fai a Folla Cu/tural" (OA); `dende 

hai tres meses [abril de 2002], puxemos en marcha o Bo/etín de Información do Concello de 

Pontevedra [BIPO] que informa do que fai o concello en materia cultural, pero tamén aberto 

á información que ofertan as entidades asociativas" (PB). Cómpre indicar que no caso deste 

último goberno municipal, así como no da cidade de Lugo, os programas electorais que 

consultamos facían mención explícita a este aspecto, con diversas propostas: "crear canles 

de ínformación eficaces que permitan un amplo coñecemento público de toda a 

programación cultural xerada no ámbito do Concello, ^...) criarase unha publicación 

periódica de carácter informativo" (BNG, 1999b: 4 e 14); `creación dunha emisora de radio 

municipal que informe puntua/mente de toda a actividade" (BNG, 1999a: 22), cuestión que 

non aparece recollida, porén, en ningún dos outros documentos programáticos que vimos 

referidos ás demais cidades do estudo. 

Para rematarmos o presente apartado, queremos insistir na importancia de dispor 

dun plan de comunicación global para o municipio ou, cando menos, para a concellaría de 

cultura que corresponda, que vele pola coordinación comunicativa da propia área, que 

mellore os fluxos comunicativos cos equipamentos que dela dependen, que acade acordos 

globais cos medios de comunicación locais e actualice o uso e mais a xestión das 

ferramentas informáticas de que se dispoñen a nivel municipal. As repercusións de imaxe e 

informativas tanto da concelleria como da súa acción cultural, sen dúbida, mellorarían. 

Outras cidades españolas acometeron este labor convencidos das súas virtudes 

(Ayuntamiento de Bilbao, 2004). 

7.1.3.2. Programas de Animación Sociocultural 

A crenza nas potencialidades da Animación Sociocultural como metodoloxía de acción

intervención que colabora no desenvolvemento global dun territorio, ademais do seu valor e 

mais das súas posibilidades como alternativa víable e da súa aplicación paralela a outras 

técnicas e mais outros xeitos de desenvolver un labor de acción cultural na e para a cidade, 
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concítan o noso interese investigador para comprobarmos o seu grao -en termos de cantidade, 

de ámbitos manexados etc.- de presenza no quefacer das diversas concellerías de cultura. 

Ao entrevistarmos os seus respectivos responsables políticos, damos por suposto 

que deberían manexar un concepto convencionalmente asumido como válido e dominaren 

unha terminoloxía afín, cando menos, minimamente aceptable do sentido, dos ámbitos e 

dos obxectivos das estratexias da sociocultura. Esta é unha suposición, á postre, un tanto 

arriscada nalgúns casos, como veremos, mais sobre a que nos sostemos ao Iles inquerir 

sobre os labores que desenvolver nesta liña dende o seu ámbito de acción. Deste xeito, a 

seguir achegamos a unha serie de consideracións despois da análise das respostas que 

obtivemos, dos programas electorais que manexamos e das programacións que levaron a 

cabo as cidades no bienio que comprendeu o noso estudo. 

A formación e a base teórica sobre política cultural e os conceptos inherentes á 

acción e á xestión daquela por parte dos edís que entrevistamos é moi dispar, 

especialmente a teor das respostas ás nosas preguntas. As deficiencias conceptuais que 

detectamos e as diferenzas formativas entre uns concelleíros e outros, tamén se manifestan 

claramente ao abordarmos este ítem da nosa entrevista. Deste xeito, por unha banda, dous 

responsables políticos entenden dunha importancía vital a presenza do traballo sociocultural 

de base dende o municipio e así o corroboran con manifestacións tales como: "no mundo da 

cultura a xente non se conforma con xuntarse para..., cantar, quere actuar e creámoslle un 

circuito para que poidan actuar e ademais substituimos as subvencións por contratos [...], 

nos centros sociais, a xente [...] aprende a facer cousas como paso previo para poder 

participar no tecido asociativo" (AM); "a cu/tura ten que estar ao servizo da comunidade, de 

toda, de aí que temos que xerar unha oferta ampla, diversa, que elimine diferenzas 

discriminatorias" (PB); ou "somos moi sensibles aos produtos e actividades que xeran as 

entidades de base e particularmente as dirixidas ao público infantil e xuvenil" (PB). En 

concreto e como mostra, no programa electoral cara ás eleccións municipais de 1999 do 

partido político deste último concelleiro, aparece unha serie de propostas que confirma as 

súas manifestacións anteriores (BNG, 1999b:3): 

• Creación dun Departamento Municipal de Cultura, Educación e Acción 

Sociocultural. 

• Desenvolver unha acción sociocultural plura/ e descentralizada. 

325 



Caprtulo 7 

• Impulsar ir^iciativas de autoorganización social nos distintos ámbitos culturais: 

producción e creación cultural, cotaboración entre grupos e asociacións, 

organización de festivais, mostras e circuitos, actividades de formación efc. 

• A festa é a manifestación cultural e sociat que concita unha maior adhesión e 

partícipación por parte da cidadanía (... J, poto que merece unha actuación 

específica por parte do goberno municipal. 

• O movemento asociativo e cultural son o axente fundamental de dinamización 

sociocultural, polo que se apoiará o seu labor con diferentes medidas etc. 

Conforme co que dixemos, as programacións das concellarías anteriores reflicten 

con algúns programas e algunhas actívidades as ideas-forza que os seus edís 

correspondentes manifestan. Fundamentalmente, céntranse nos eidos da promoción 

asocíativa e do voluntariado; da educación extraescolar; da alfabetización cultural e mais 

dixital; na recuperación e promoción das festas tradicionais e patronais ou na oferta de lecer 

activo e mais de espazos nos equipamentos socioculturais descentralizados polos barrios 

das cidades en cuestión. Detectamos outras iniciativas dun contido sociocultural semellante 

mais, debido a que se refiren a ámbitos específicos -artes escénicas e musicais, artes 

visuais, animación á lectura etc.-, preferimos abordalas cando tratemos especificamente 

estes sectores. 

A visión da ASC que impera, xa que logo, é aquela que se centra no tempo de lecer 

ou que pretende facilitar procesos que colaboren na integración das persoas en grupos e en 

dinámicas sociais, onde se mesturan, sen contradición aparente, as actividades de difusión 

cultural e aquelas de animación. Botamos en falta unha maior complementariedade coas 

iniciativas restantes e un maior quefacer en accións de carácter social e económíco, cunha 

clara vontade pedagóxica e que estexan interesadas sobre todo no fortalecemento dos 

procesos participativos, accións en que se poderían inserir diversas actividades e propostas 

como a integración de inmigrantes, a promoción da lingua e a cultura galega, o 

desenvolvemento local a través dos recursos endóxenos, a autoxestión de programas e 

mais equipamentos de proximidade, minorar a fenda coa alta cultura etc. No cadro núm. 

XXX amosamos o exemplo do labor que desenvolveu a este respecto unha das concellarías 

que referimos e que, sen dúbida, realizou máis propostas de natureza sociocultural. 
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CADRO NÚM. 12 

Programas, iniciativas e actividades de promoción sociocultural da 
Concellaría de Cultura e Benestar do Concello da Coruña 

4.1 Organización de xornadas, congresos, conferencias...: 
Arqueoloxía na Coruña. Aspectos da Idade de Bronce 
O Antroido en Galicia 
O Dolmen de Dombate 
Ferrol: De vila pesqueira á cidade industrial 
X e XI Xornadas de Oríentación Universitaria e Profesional (C.M.I.J.) 

4.2 Programación festas anuais: 
" Nadal: 

Concertos de Música navideña 
Cabalgata de Reis 
Visitas de Papá Noe/ e Reis Magos aos Centros escolares 
Nacemento vivinte 
XVlll Concurso de panxoliñas 

` Antroido: 
Concurso de Carrozas, Disfraces e Comparsas 
Elección da Raíña do Carnaval 
Entronación do Deus Momo 
Festa choqueira 
Queima do deus Momo e Enterro da sardiña 

' Verán: Festas de María Pita: 
Concertos Noites Celtas 
Recreación da Batalla de Elviña 
XVlll Encontro de Habaneras 
Festas infantis, Concertos, Batalla Naval... 

' Patronais: Festas do Rosario 

4.3 Actividades de tempo libre: 
" Programa Descubrir el Ocio (Servizo Municipa/ de Educación) 

Luditarde. 
Deporte no Centro. 
Actividades especiais: 
Campamentos urbanos 
Otras cu/turas: sus leyendas y sus danzas 
Granja-escue/a Yuca 
Obradoiros de monicreques 
Mundo rural-mundo urbano 
EI mundo de los sentidos 
Campaña de natación escolar 
Outras actividades educativas: 
Colaboración con outros programas educativos municipais 
(Educación ambiental, educación vial, museos científicos) 
Colaboración con outros departamentos muncipais 
(programa de Voluntariado, participación na 'Agenda 21') 
Colaboración con outras entidades da cidade (ca Asociación Galega 
de Profesores de Matemáticas, ca Asociación Comunitaria Distrito V, 
ca Escola Oficial de Idiomas...) 
Descubrir las lenguas: iniciación ao intercambio cultural e lingŬ ístico 

Actividades do Forum Metropolitano: 
Las claves del arte 
Descubrir Coruña 
Con la música a otra parte 
Delicias musicales 
Iniciación al clown 
A vueltas con las palabras 
Modelado cerámico 
Tapíz gobelino 
Bricolaje doméstico 
Manualidades creativas 
Restauración de muebles 
Aprender a razonar 
Nunca es tarde 
iHagan memoria, señores (y señoras)! 
Danzas del mundo 
Relaja tu vida 
En forma 
Trotadores urbanos 
Cuerpo sano 
Plástica creativa 
Disfruta danzando 
EI mundo de las plantas 
Gimnasias mentales 
iQué fácil es hacer teatro! 
Literatura creafiva 
Duro con la partitura 
Disfruta danzando 

4.4 Iniciativas de promoción do voluntariado: 
Voluntariado nas bibliotecas escolares 
Voluntariado nos clubes de lectura 
Voluntariado e préstamo a domicilio 
Programa Antenas de Información Xuvenil en Centros Públicos de Ensino 
Medio 

4.5 Iniciativas de alfabetización dixital: 
Maratón Informático IX, `Arroutada Party" 
Programa Descubrir a Informática (Servizo Municipal de Educación) 
Olimpiada Informática Gallega (Servizo Municipal de Educación) 

4.6 Iniciativas de préstamo de espazos e equipamentos: 
Actividades sociais de entidades: 
Onda Cero 
Asociación Esca/a 
Protección Civil 
FAPA Provincial de Centros Públicos 
Radio Coruña-Cadena Ser 
Comisión Ciudadana 
V Xuntanza Internacional de Palilleiras 
Escuela Música Presto Vivace 
Fundación Meniños 
Amnistía Internacional 
Actividades de formación: 
IES Urbano Lugrís 
Centro Municipal de Información Juvenil 
Equipo Municipal de Infancia y Familia 
Policía Local 
Conferencia 25 años de Democracia" (CaixaNova) 
Xogos Florais (Caballeros de Ma Pita) 

Fonte: Memoria da Concellaría de Cultura e Benestar. Anos 2001 e 2002. 
Elaboración propia 
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Por outra banda, atopamonos concelleiros, segundo se desprende das súas 

declaracións, que reflicten unha realidade ben distinta, presumiblemente, por non 

comprenderen na súa debida extensión e magnitude o sentido da pregunta que 

formula ao respecto o investigador. Mesmo, nun caso concreto, un dos edís derivou a 

responsabilidade da resposta no técnico municipal que estaba alí presente. 

Certamente, entendemos estes comentarios e procederes moi significativos sobre o 

que se percibe como Animacíón Sociocultural e a aplicación dos seus procedementos 

na acción municipal: "eso tócache a ti, para iso eres o animador sociocultural [risas]" 

(OA); e o técnico, despois de solicitar que se Ile repita de novo a pregunta, afirma: "hai 

unha cousa moi c/ara: o concelto non ten unha escola de animación. En Ourense só 

fan animación sociocultural dúas empresas [...], e ata hai moi pouco tempo, o 

Concello non tiña recoñecida a función de Animador Sociocultura/ e por iso non se fixo 

moito". Practicamente nos mesmos termos manifestouse outro dos concelleiros 

entrevistados. 

Obviamente, cabe pensar que as programacións destas concellarías padecen 

dalgún xeito a visión un tanto pobre e reducionista de que entenden por labor 

sociocultural os seus responsables. Mesmo o apartado de festas anuais e locais, as 

que se Ile dedican esforzos organizativos e orzamentarios municipais importantes por 

diversas razóns, mais, sobre todo, por tres: a proxección e trascendencia pública que 

adquiren as propostas neste ámbito; a crenza xeneralizada por parte da poboación de 

que a presenza do goberno local nas celebracións festivas anuais ten que ser 

manifesta e, por último, ao ser un factor de atracción e de dinamización económica 

importante para a localidade. E, dalgunha maneira, así se recoñece cando dúas das 

concellarías que estudamos se denominan de Cu/tura e Festas explicitamente [son os 

casos dos concellos de Pontevedra e de Ferrol], así como polas declaracións ao 

respecto de dous dos concelleiros: "é a función que menos me gusta, pero que máis 

fama dá a un, aínda que cha pode quitar" (FB); "nas Festas de San Froilán, tódolos 

actos que hai, son actos nos que se pretende que disfruten tódolos cidadáns, 

pensamentos e formas, de ta/ forma que non se fai sectarismo. Está a comisión de 

festas pero a organización, a programación depende de nós" (LI). Pois, como 

diciamos, mesmo as celebracións tradicionais ou os fenómenos festivos novidosos, 

parece que merecerían unha revísión dos seus modelos organizativos e dos seus 

contidos, na procura do equilibrío entre a tradición e as innovacións arrequecedoras, 

para coidar a súa singularidade, para diversificar a oferta, para potenciar a animación 
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de rúa etc. Tan só un úníco partido político daba relevancia a este ámbito da xestión 

local, xa que formulaba propostas concretas para este na súa cidade (BNG, 1999b: 

10). Outro, se acaso, propoñía unha indefinida "potenciacíón das festas veciñais nos 

barrios" (PSdG-PSOE, 1999: 2). 

Coidamos que as iniciativas de contido e sentido verdadeiramente sociocultural 

son, cando menos, máis ben escasas e pouco diversificadas, segundo as taxonomías 

dos ámbítos da ASC que expresan autores como Froufe e Sánchez (1990) ou Trilla 

(1997). Entendemos un evento como sociocultural fundamentalmente cando a 

sociedade civil é destinataria mais tamén promotora e principal protagonista. Se tal 

protagonismo recae excesivamente na administración, a iniciatíva tende a se converter 

nun símple espectáculo mercantilísta, cun afán seguramente económico ou doutra 

índole, onde prevalece a participacíón pasiva e se sitúa á marxe da ASC. É desexable 

que as propostas sexan máis amplas e diversas, se atendemos a ámbitos que transitan 

do educativo -universidades populares, escolas de nais e pais, dinamización de ANPA 

etc.-, do social -promoción asociatíva de base, novas fórmulas de participación social-, 

do económíco -fomento da economía social, o cooperativismo, a autoxestión de 

entidades e equipamentos públicos-, ao cultural -experiencias de animación teatral, 

revitalización de tradícións, achegamento ás formas emerxentes de cultura etc.-, para 

que cada suxeito -segundo a súa idade, sexo, cultura, formación, gustos etc.- presente 

nesa comunidade, poida arrequecelas coa súa implicación e reflectirse nelas, sobre todo 

a través da interrelación cos demais. 

Unha análise das programacións destas e das outras cidades do estudo, -alí 

onde o responsable político en cuestión apenas respondeu aos nosos requírimentos ao 

respecto-, son igualmente definitorias dunha política cultural ou fiel reflexo dunhas 

circunstancias polítícas locais, no sentido da distribución excesivamente 

compartimentalizada de competencias, recursos e ámbitos de actuación en cultura, o 

que, ás veces, provoca bagaxe escasa neste tipo de accións de base sociocultural. 

Estas actividades parecen favorecer a colaboración entre concellarías afíns, aínda que 

non sabemos si porque na práctica resulta obvio que así se proceda tanto en canto 

implican a públicos interxeracionais, a colectivos de base e procuran obxectivos 

educativos, culturais, sociais etc., ou por propio convencemento dos responsables 

políticos e técnicos. 
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CADRO NÚM. 13 

Programas, iniciativas e actividades de promoción sociocultural da Concellaría 
de Cultura do Concello de Santiago de Compostela 

4.1 Organización de xornadas, congresos, cursos de verán,
 
conferencias...:
 

' Conferencia de Carmen Pérez Novo: A menopausia" 

4.2 Programación festas anuais: 
' Semana Santa: Coral Polifónica Gijonesa A. Solar 
' Patronais: Festas da Ascensión: 

Pasarrúas e cabezudos 
Orquestras 
Concertos: Circodelia. Australian Slonde. Miranda Warning, Alex 
Ubago. La Cabra Mecánica. Antonio 
Campionato de Chave, Festa da 3e Idade, Dia da Muiñeira... 

4.3 Actividades de tempo libre: 
- Festival intantil: anirnación, gardería, karaoke, talleres, hinchables... 
- Curso de danza "Improvisación: Corpos, procesos e lrazos" 
- Curso de iluminación e espazo
 
- Debates sobre temas de interese (coa Fundación Granetl)
 
- Programa "Boas Noites" (Compartido con outras conceltarias)
 
- Programa "Ferradura aberta" (Compartido con outras concellarías)
 
- Programa "Nadal Xogo° (Compartido con outras concellarías)
 
- Noites activas en Compostela (Noites dos venres e sábados)
 

-Tai chi 
- Esgrima 
- Tenis de mesa e Campionato de dardos 
- Técnicas de relaxación e masaxe 
- Campionatos deportivas, basquet, bádminton... 
- Bailes de salón 
- Xogos electrónícos e virtuais 
- Taller de sexualidade 
- Malabares 
- Talter de globo/lexia 
- Tatuaxes con henna 
- Xogos de rol 
- Xogos tradicionais 
- Danzas do mundo 
- Coñece a túa bisbarra: roteiro a pé de dous drás polo contomo da cidade 
- Talter de coiro 

Fonte Concellaría de Cultura. Elaboración propia. i 

7.1.3.3. Promoción do libro e da lectura 

Non imos ser nós os que neguemos o evidente cambio social e cultural que se deu 

en producir debido ás novas tecnoloxías comunicacionais e informativas, mais "nin a lectura 

secumbío ao poder dos medios audíovisuais nin o libro quedou soterrado polos novos 

soportes ou produtos alternativos" (López de Aguileta, 2000: 108). Aínda resulta difícil 

acharmos unha actividade cultural e o seu correspondente soporte con maior ligazón á nosa 

331 



Capítulo 7 

cultura que o libro e a lectura. Sexa ou non unha práctica maioritaria na poboación ou 

preocupe máis ou menos o índice de lectura que acada unha comunidade ou un sector 

poboacional a respecto doutro, o caso é que as accións de promoción do libro e da lectura a 

nivel munícipal son unha das actividades de maior presenza nas políticas culturais locais. 

Isto parece un labor irreprazable para os municipios segundo a cidadanía, que se valora, 

fundamentalmente en termos de número e calidade dos equipamentos biblíotecarios que 

exísten no seu territorio e as iniciativas de animación á lectura que se desenvolven como un 

indicador cultural (SGAE, 2000). 

Coidamos que existe unha sensibilidade cidadá a este respecto tan notable que, así 

como existen numerosos ámbitos da acción cultural local que non se ven reflectidos nos 

programas electorais acotío, as propostas neste ámbíto si adoitan ter certo protagonismo 

nos programas, sensibles ás expectativas cidadás. Neste caso, dúas das tres forzas 

políticas que plasmaron en dous documentos publicitarios as súas intencións en termos de 

acción cultural municipal, tamén o entenderon así. 

Deste xeito, o proxecto político que ideou neste ámbito para unha das cidades que 

estudamos, asumiú que a creación dunha rede municipal de bibliotecas "é unha proposta 

inabordable a curto prazo [...]" (BNG, 1999b: 9) e para suplir tal carencia propón a creación 

de axencias municipais de lectura en centros cívicos de barrio e nas parroquias mediante 

convenios de colaboración con entidades e asociacións, o emprego das bibliotecas dos 

centros escolares como biblíotecas de barrio e promoción da apertura ao público das 

bibliotecas dos centros universitarios. Estas propostas compleméntanse cunha serie de 

iniciativas que van dende "a creación, co ineludible apoio da Xunta de Galícia, dunha 

biblioteca municipal central [...], unha atención preferente, na adquisición de fondos, ao libro 

galego [...], colaboración na organización da Feira do Libro, apoio á celebracíón do Salón do 

Libro Infantíl e Xuvenil [...], así como o desenvolvemento de actividades de anímación á 

lectura e de fomento da creación literaría en distintos espazos: na rúa, na Biblioteca 

Provincial, nos centros escolares..." (Ibídem: 9). 

Se contrastamos estes propósitos en chave electoral co labor que se desenvolveu 

neste ámbito e na mesma cidade pola Concellaría de Cultura e Festas, cómpre 

recoñecermos que no apartado dinamizador dos servizos que existen e de intervención 

nos centros educatívos con actividades de animación á lectura, o que se declarou viuse, 

en gran parte, desenvolvido posteriormente na praxe da acción de goberno. As 
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programacións que se levaron á práctica polo Concello de Pontevedra poden exemplificar 

o proceder común das sete cidades deste estudo en canto á tipoloxía das accións, que se 

reflicten en iniciativas como: "A procura do tesouro" ou "O conto viaxeiro" como 

denominacións de campañas de animación á lectura; a programación de contacontos 

baixo os títulos "A hora do conto" ou "A Maga Rulana"; a presentación de obras, recitais 

de poesía e mais charlas con autores; obradoiros formativos e de sensibilización para 

profesionais do ensino como "A Biblioteca escolar: unha ferramenta ao servizo da 

comunidade"; colaboración na organización do Salón do Libro Infantíl e Xuvenil; programa 

"Abril dos libros", a Festa da Poesía etc. Observamos unha notable incidencia no labor 

cos centros educativos e, se nos cing Ŭ imos á información que manexamos, en canto ao 

número de actividades, este non parece moi amplo para un abano temporal de dous anos. 

Talvez a razón desta liña de acción cara á animación á lectura cos máis novos, esgrímea 

o propio concelleiro cando recoñece, despois de sinalar a carencia dunha biblioteca 

pública municipal [a que existe é provincial e depende da Xunta de Galicia, e tan só 

contan con dúas pequenas axencias de lectura en Monteporreiro], que "estamos 

intentando suplila -claro, crear unha biblioteca con edificio e persoal propio é moi caro-, 

cunha atención prioritaria a programas de animación á/ectura" (PB). 

Resulta mesmo sorprendente que tres das cidades aínda non dispoñan de 

biblioteca municipal, cando menos, porque a LRBRL (1985), así Ilo obriga aos municipios 

maiores de cinco míl habítantes. Ademais de Pontevedra, nas datas as que 

circunscribimos a nosa investigación, nin Ourense [posúe tres axencias e ten previsto a 

construción dunha biblioteca en San Francisco] nin Santiago de Compostela: "hai máis de 

dez anos que está proxectada, pero ata que non vexa que empezan a traballar, a 

verdade..." (ST), dispoñen deste equipamento cultural. As cidades de Vigo [compartida a 

súa xestión coa Xunta de Galicia] e de Lugo contan cunha única biblioteca 

respectivamente. Ferrol, viña de inaugurala ese mesmo ano de 2001 [ademais de dúas 

axencias municipais ou, en palabras do concelleiro, "periféricas" (FB)]. Estas feblezas 

infraestruturais, nalgúns casos, por mor das problemáticas derivadas das discrepancias 

que xorden dunha xestión que se comparte coa Xunta de Galicia, noutros, por falta de 

investimentos neste ámbito da xestión local, téntanse mudar con iniciatívas tan diversas 

como: `procuramos en todos os centros sociais ter unha pequena óiblioteca" (LI); 

"colaboracións coas AA. VV, que 11es damos subvencións para comprar libros, 

rega/ámoslles todos os libros que edita o Concello [...] e iso vai xerando pequenas 

bibliotecas. Esto, unido á campaña que fai [a Concellaría de] Educación de animación á 
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lectura, temos o tema bastante ben enfocado. No verán, temos as Bibliopíscinas, 

pequenas axencias de lectura nas píscinas municipais" (OA); "facer unha rede municipal 

de (catroJ salas de lectura, non de bibliotecas" (VG); "vou sacar doce becas dun ano para 

dinamizar as bibliotecas e os centros culturais, xente da Diplomatura de Humanidades, 

sobre todo para darlle unha saida a esta xente" (FB); "Santiago ten unha moi boa 

biblioteca universitaría, moi boas bibliotecas de facultade e, home, onde ler hai" (ST). 

En termos cuantitativos, a situación que describimos denota unha precariedade 

infraestrutural significativa no ámbito da lectura pública, unha realidade xeral das urbes 

galegas e que contrasta coa cidade da Coruña, onde, a pesar de "termos seis ou sete 

bibliotecas de barrio e a/gunhas especializadas -unha en Estudos locais e outra en libro 

infantil- [...], imos construir dúas bibliotecas de barrio en senllos barrios novos da cidade e 

con iso pecharemos a oferta" (AM). Tal propósito construtivo e de labor promocional dos 

servizos públicos de lectura, obsérvase tamén reflectido no programa electoral do partido 

político no goberno da cidade, con iniciativas de actividades, ampliación de horarios, 

reformas de instalacións e mesmo novas bibliotecas en l.abañou e Ventorrillo-Agra do 

Orzán (PSdG-PSOE, 1999). Porén, transcurridos tres anos de lexislatura no momento de 

realizar este estudo, non se acometera obra algunha neste sentido. De todos os xeitos, este 

incumprimento ata a data non debe manchar unha traxectoría vizosa e continuada no 

tempo, con esforzos importantes en ínvestimentos e recursos humanos, e que xerou 

experiencias e coñecemento acumulado sobre os equipamentos bibliotecarios e a súa 

dinamización, ata o punto de afirmar: "estou moi satisfeito dos resu/tados sobre todo nos 

barrios máis complicados. Alí onde o problema social pode ser maior, alí temos a mellor 

resposta" (AM). 

O propio concelleiro da área tira as seguíntes reflexións arredor da problemática 

inherente das bibliotecas públicas, do estado da cuestión na súa cidade a respecto destas e 

o papel futuro a cumprir por estos equipamentos culturais: `As bibliotecas teñen mala fama 

[...J, están consideradas unha política custosa porque implica moito persoal, porque hai que 

repoñer, é un gasto recurrente e pouco vistoso, porque non teñen unha imaxe ligada á 

modernidade [...]; esto lévanos a problemas moi serios, por exemplo, precisamos de 

persoal moito máis formado, dinámico, [...], estamos funcionando doce horas diarías, seis 

días á semana e eso obríganas a ter p/antillas dobres e custes altísimos [...]; a idea é que 

as bibliotecas vanse transformar en centros de información e lectura, que é a tendencia 

europea [...]; os retos que veñen son máis complexos: a xenfe quere navegar na Internet, 
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utilizar programas informáticos, facer copias de discos con todo o que eso conleva de 

piratería, quere que se lle informe á casa cando chega o libro que ten pedido, queremos 

habitua/a a mecanismos de correo electrónico... " (AM). Todo o que expón parece un 

posicionamento de política cultural municipal, en canto á lectura e os seus equipamentos, 

lonxe da tópica imaxe da biblioteca pública, de natureza literaria e fundamentalmente de 

conservación, fronte a outra visión acorde aos novos desafíos que se Ile imputan. Asúmese 

a tendencia a abandonar o modelo de equipamento de proximidade monofuncional, e 

renova as súas prestacións e anticipa o desempeño dun labor alén do préstamo de libros: 

un lugar de relación interxeracional, de ínformación e aprendizaxe a través de múltiples 

canles, de lecer e recreación, que posibilita a formación persoal, invita á creación, á 

participación activa etc. 

Pór en dúbida, hoxe en día, a necesidade da biblioteca como recurso cultural e da 

promoción da lectura como ámbito da acción cultural afín, mais non exclusivo, dos 

municipios, non resulta politicamente correcto. A existencia do edificio non necesariamente 

crea a función. O obxectivo sería aumentar o aproveitamento do devandito equipamento en 

termos de índíces de lectura e o acceso á información na poboacíón en xeral (López de 

Aguíleta, 2000). Malia todo, algunha concelleira manifestou as súas dúbidas sobre as 

verdadeiras posibilidades das actividades de animación á lectura dende os concellos: "o que 

pode faltar [pola nosa parte] é campañas de promoción da lectura [...], pero eu creo pouco 

nesas campañas institucionais. Eu son nai de familia e creo que o rapaz [o hábito lector] 

aprendeo na casa: Harry Potter fai máis a favor da /ectura que o concello" (ST). Sen 

restármoslle razón a esta apreciación, entendemos que é dende un labor de apoio, de 

conxunto e colaboracionista entre a familia, a escola, os medios de comunicación, outras 

axencias educativas como os propios municipios (Colom, 1998a) ou as instancias 

supramunicipais, como se pode conseguir acrecentar o hábito de lectura na poboación, 

especialmente na mocidade. Entendermos que os demais axentes xa o fan suficientemente, 

estimar que resulta un obxectivo imposible ese nivel que se pretende de sinerxia que 

propoñemos, ou claudicar no intento municipal porque pouco se consegue a respecto do 

índice lector dos máis novos, non nos parecen argumentos de peso asumibles por parte 

dunha concellaría de cultura. Dende estes posicionamentos, poderíanse citar outros ámbitos 

de traballo sobre os que tampouco habería que incidir dende a acción cultural local e, pola 

contra e afortunadamente, si se fai. 
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Por outra banda, unha outra maneíra de promover o libro e a lectura tamén 

dende os municipios derívase da accíón destes como axentes editoriais ou da que se 

denomina "edición institucional", aínda que, segundo López de Aguileta (2000: 130), 

"por principio xeral, editar non é labor dun municipio". Mais algún dos motívos que os 

responsables políticos defenden para así facer son os temas vinculados á memoria e á 

identidade social "en libros gasto unha parte considerab/e do presuposto e é 

fundamental iso: a recuperación da identidade" (FB); `puxemos en marcha [...] a 

creación dunha biblioteca sobre temas ourensáns que se chama Auria [...], e síntome 

moi orgulloso delo" (OA); "facemos de forma fixa a revista Xistral" (LI); "temos unha liña 

editorial que se chama Ferrol en tempo da historia" (FB); "o que vou facer, porque me 

empeñei e mo pediu o Alca/de [é] sacar [...] unha Historia de Santiago [...], un libro 

dunhas 500 páxinas" (ST); a cubrir lagoas da edición privada, sobre todo con 

publicacións referídas ao patrimonio cultural endóxeno: "facémolas para promocionar a 

Muralla [de Lugo, Patrimonio da Humanidade da UNESCO]" (LI); "estamos fraballando 

na edición de publicacións que difunda esa riqueza natural como "As Xunqueiras", 

"Lourizán", etc." (PB); á edición de catálogos de exposicións municipais ou Cds de 

grupos musicais locais; tamén ao publicar materiais que se entenden socialmente 

necesarios: "hai facetas da cu/tura e sobre todo da identidade local que non son 

comerciais, que xamais publicará unha editorial" (FB) etc. Porén, para López de 

Aguileta, o concello debería esgotar previamente as vías privadas, e debería ofertar o 

proxecto de edíción ás editoriais comerciais ou coeditando para abaratar custos e, de 

paso, apoiar á industria cultural privada: "só no caso de que estas posibilidades estén 

pechadas se debería asumir o labor subsidiario na edición" (lbidem). 

A opción da coedición tamén está presente na praxe da acción de goberno 

nalgunhas cidades galegas da mostra. A esta decísión chegouse despois de reconsiderar 

unha actuación: "durante anos fomos unha potencia editora [...], hoxe, estamos tratando de 

que edite o sector privado e nós mercamos unha partida de exemp/ares" (AM); ou por 

convicción: `hai detalles que publican editoriais que nos interesan e comprámos [...], isto fai 

que a algunhas editoriais lles axude moito a seguir en Ferrol e publicando" (FB). Tan só un 

concello manifestou unha fórmula singular a respecto deste asunto: "non editamos, nós, o 

que temos é un Convenio coa Asociación de Editores de Galicia por medio do cal 

adquirimos de todos os títulos que se editan en Galicia, un número de exemplares [para 

destinalos] a colexios, bibliotecas etc."(VG). 
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Este comedido e procedemento xeral das realidades que estudamos a respecto 

da edición institucional, que en gran medida está provocado polo seu custe e polos 

problemas que xera de venta e de distribucíón. Así o recoñecen e o manifestan a maioría 

dos edís: `a experiencia que teño é que as publicacións municipais teñen moi pouca 

difusión, é moi difícii que cheguen ao púbfico" (PB); `a distribución [dos nosos libros] é 

gratuíta e solicítase aquí, pois si se distribúe [por librarías] hai que elevar o prezo e 

despois non revirte en Cultura por problemas administrativos" (FB); "en Galicia faltan 

distribuidoras e eso implica prob/emas á hora de distribuír as publicacións como sería 

desexable" (OA); "aínda que temos algunha no mercado, temos problemas legais bastante 

serios, non somos unha empresa comercial..., para a caixa municipal, non é un tema que 

nos guste moito" (AM). 

En todo caso, é para rematarmos este apartado, a edición municipal nas sete 

cidades galegas está intimamente vinculada ao volume de programación cultural que 

producen -ao xerar catálogos de exposicións, materiais didácticos, folletos de actividades...

; a un interese expreso por posuír unha liña editorial local -caso das cidades de Lugo e 

Ferrol, as máis editoras no bíenio de referencia no noso estudo-; ou á existencia doutras 

instancias que están ligadas ao concello -caso do Consorcio Municipal de Santiago de 

Compostela- que teñen asumidas responsabilidades neste sentido. 

7.1.3.4. Programación de actividades de Artes Escénicas ® Musicais 

Case se pode asumir coma un convencionalismo na acción cultural que o enfoque 

máis clásico da cultura, aquel que a posiciona como produto de actividades intelectuais e 

artísticas e que ten tamén unha connotación claramente estética, serve de principal soporte 

ás que se denominan, dun xeito elitista, artes maiores ou tradicionais, entre as que cómpre 

incluír ás artes escénicas e as musicais (Cuadrado e Berenguer, 2002). 

Con certeza, a programación daquelas expresións culturais que se executan a través de 

espectáculos en vivo sobre un escenario, nomeadamente teatro, danza, música e ópera, deviron 

en ser un dos campos de acción máis habituais das políticas culturais dos municipios. A principal 

razón de que isto sexa así, posiblemente teña que ver co obxectivo de democratizar o acceso da 

cidadanía a un ámbito importante da cultura (López de Aguileta. 2000). 
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Mais tamén neste aspecto da acción cultural, hai un cúmulo de variables que 

intervineñen e que determinan aquilo que os municipios deberían pretender, é dicir, o grao 

de eficacia e de eficiencia social (Alguacil, 2003c) do labor que desenvolven por parte dos 

entes locais. O número, a localización e a dotación dos contedores culturais públicos; o 

ritmo de exhibición; a política de prezos; a variedade e calidade da programación; o vínculo 

desta coas accións que se dirixen á creación e á fidelización de públícos; mesmo á oferta da 

índustria cultural privada existente na localidade etc., poden incidir directamente na 

devandita efectividade. Que a cidadanía adquira o hábito dunha asistencía regular a eventos 

desta natureza, mediatizada tan só polo interese propio, parece ser unha das inquedanzas 

de todo responsable político e técnico dunha concellaría de cultura. 

Sexa como for, entendemos que a ligazón que existen entre a promoción cultural de 

base -estreitamente unida aos procesos de animación socioculturai que procuran estimular 

na cidadanía a creatividade, a participación, o lecer activo e preferentemente comunitario 

etc.- e a difusión cultural dos produtos que elabora a elite artística entre a poboación, 

visualízase claramente neste ámbito da acción cultural dos municipios. No ligazón 

resultante, xulgamos que hai unha serie de aspectos determinantes na implementación 

dunhas ou doutras políticas culturais dos diferentes gobernos locais a respecto deste ámbito 

como: as propostas de espectáculos xunto dos criterios polas que se rexe a súa 

programación; o mapa que existe de equipamentos de proximidade -que acubilla 

actividades enfocadas prioritariamente cara á formación de públicos- e outros máis 

específicos aptos para gozar de obras teatrais, óperas e zarzuelas, danza contemporánea 

xa que a danza tradicional está máis preto da recuperación das tradicións que das artes 

escénicas e a súas propostas adoítan presentarse noutros espazos máis polivalentes- e 

concertos de diversas músicas; a política de prezos e outras iniciativas para a fidelízación 

de públicos; a interpendencía que se estableza entre as accións culturais e as educativas, 

especialmente cara os máis novos etc. Por tal motivo, de seguido analizamos o contido dos 

programas electorais respectivos así como as manifestacións sobre este asunto dos edís. 

Consonte ao que xa dixemos con anterioridade, as forzas políticas con 

responsabilidades de goberno na área de cultura das cídades obxecto do noso estudo, 

reflicten nos seus programas electorais numerosas propostas relacionadas coas artes 

escénicas e musicais. Isto é así especialmente no caso de Pontevedra e A Coruña. A 

terceira proposta electoral en cuestión limítase a propor "a reestruturación e potenciación da 

Banda Municipal de Músicá' (BNG, 1999a: 22). 
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CADRO NUM. 14 

Propostas de iniciativas que se relacionan coa promocíón 
das artes escénicas e musicais no Concello da Coruña 

. Ampliación da Escola de música, ensino de danza e deatro. 

• Programas de teatro específico para nenos e familias. 

• Rede de teatros públicos. 

• Actividades teatrais e musicais en edificíos sociais. 

• Continuar co programa de circuitos culturais en todos os barrios. 

• Tempadas estables de ópera e zarzuela. 

• Potenciación da Escola de Práctica Orquestral. 

Fonte: Programa electoral do PSdG-PSOE nas eleccións municipais de 1999 para o 

Concello da Coruña. Elaboración propia. 

Observamos, xa que logo, o propósito de desenvolveren ou de manteren 

iniciativas de natureza sociocultural que estean orientadas á promoción de base ou ao 

fomento de novos públicos. A proposta de continuar co programa de Circuitos Culturais 

denominación que coincide cun programa que desenvolveu a Consellaría de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia e de cal tamén tiran proveito 

programador-, supón programar actuacións de íntérpretes e de grupos tanto 

profesionais como afeccionados locais nos diversos equipamentos de barrio que 

xestiona a Concellaría de Servizos Sociais da cidade herculina, así como en locais das 

diversas sociedades culturais e mesmo en centros educativos da cidade. A priori, 

parece que con isto, se procura un dobre obxectivo: dar contidos a estes centros, así 

como apoiar os artistas e as agrupacións musicais, de danza e de teatro que operen na 

propia localidade: "nós, damoslle cabida a toda a xente que fai aquí música, teatro etc, 

os contratamos -para acabar coa cultura da subvención pasamos á cu/tura do contrato

por un cachét pactado, en condicións de trabal/o profesional, para acostumatos a estar 

diante do público e fomentar que sigan existindo... "(AM). 

Así mesmo, propoñen accíóns de difusión cultural para achegaren a ópera e a 

zarzuela á cidadanía ou exprésase a intención política de articular unha rede de teatros 

públicos. Se ben coidamos que a primeira das acións está sobradamente cuberta co 
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ambicioso "Festival Mozart", esta última pretensión sorpréndenos, tanto en canto 0 

propio concelleiro de cultura non a mencíona en ningún momento da entrevista. De 

todos os xeitos, calquera actuación neste sentido significaría un paso moi importante na 

normalización do feito teatral na poboación da cidade e a súa área territorial de 

influencia, ao coordenar a programación do mapa de teatros e de auditoríos -por outra 

parte, aínda moi escaso-, que existe na cidade da Coruña. 

O argumento, que se contrastou na análise das programacións que 

consultamos, de que o Concello da Coruña sexa, no apartado cultural, posiblemente o 

municipio galego con maior labor desenvolvido nas últimas décadas de andaina 

democrática, non vai descamiñado. Os orzamentos, as infraestruturas e os recursos 

humanos destinados a este fin, produto dunhas políticas culturais netamente proactivas, 

así o testemuñan. 

Neste mesmo apartado das artes escénicas e musicais cómpre significarmos 

unha actuación destacada. Existe un organismo autónomo -Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (IMCE)- que se dedicado monograficamente á organización de actuacións 

'porque é imposible xestionar a morea de espectáculos de teatro. danza e música que 

facemos, máis as festas" (AM). Sen dúbida, o convencemento dos seus dirixentes de 

que, ante sectores que estaban baleiros de liñas de actuación na Comunidade 

autónoma galega, precisaban ser eles quen abrisen e marcaren vieiros nese quefacer 

das restantes cidades, e que amplifica, se couber, o que realizan: "en música culta, 

senón imos nós á consecución dunha orquestra sinfónica, este país era un ermo. Nós 

demos ese paso. En Galicia. hai cidades que aínda hoxe non se pode dar un concerto 

sinfónico, algo inconcebib/e [...], cando demandamos estabilizar unha vida lírica [...] ou 

que se cren centros superiores de ensino artístico, quedan [a Xunta de Galicia], 

perplexos. Nós non o pedimos só porque queremos unha cidade moi competitiva na 

nosa xente, senón porque nolo está reclamando directamente o sector, porque vemos 

as deficiencias que temos en formación, porque queremos competir con outras 

comunidades (...], eu aspiro a que esta cidade no futuro, en calquera estab/ecemento de 

hosta/aría, soe música en directo calquera noite, é dicir, a crear pautas de ocio 

modernas, que non só pasivas, de contemplación no escenario senón de produccíón. E 

ese modelo, antes ou despois, o vamos a levar ás artes plásticas" (AM). Todo un 

conxunto de aseveracións, unha declaración de intencións que se plasma tamén na 

programación que se desenvolveu, como vemos no cadro núm. 15. 
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CADRO NUM. 1 S 

Programación de artes escénicas e musicais da Concellaría de Cultura 
e Benestar do Concello da Coruña 

3.1.1 Programación de espectáculos profesionais: 
' teatro: 

Cicto de Teatro "Caixanova":
 
Teatro Corsario Centro Dramático Galego
 
Teatro do Atlántico Áncora Producciones
 
Lavi e Bel Producciones Magnus 40
 
Els Joglars Teatro del Temple
 
Espello Cóncavo Teatro de la Danza
 
Teatro Lliure Traspasos Teatro
 
Artibus, S.L. Ai Suroeste Teatro
 
Sarabela Teatro Atrit Prodcrcciones
 
Tantarantana Teatro Promotrasgo 
Ollomoltranvía Librescena 
Escenarios Virluates Tricicte, Dagoll Dagom, Anexa 
Cuarta Pared Producciones Andrea D'Odorico 
Matarile Teatro Compañía Lope de Vega 
Versión Originaf Atalaya 
Tanttaka Teatroa Sateco Producciones 
Teatro de Ningures Juanjo Seoane Producciones 
La Fura dels Baus Concha Busto Producciones 
Nordesia Teatro Disteatro 
Teatro Meridional Ur Teatro 

Programa ''Teatro sen Numerar": 
Teatro Maltés Talía Teatro 
Teatro do Aquí Good Idea Company 
Vafienfe Plan Red Españota de Teatros (varios) 
Contrapunto Inlata 
Faemino y Cansado Cornpañía Nito 
Producciones E! Brujo Producciones Suspiro 
Teatro do Nororeste Trinke Trinke 

' títeres: 
Arbolé Marionetas Tres Globos
 
Monicreques de Kukas Títeres Cachirulo
 
EI Retabb Parreño
 
SSesiones Atacados por el Arte
 
Teatro de la Luna Títeres Trompicallo
 
La Tartana Buratini
 
Tanxarkta
 

' música clásica: 
Sociedad Fitarmónica
 
Festival tntemacional de Galicia
 
CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚS/CA: 

- Tempada de concertos: 23 programas sinfónicos da OSG.
 
- Festival Mozart da Coruña:23 espectáculos entre marzo e xulfo
 
- Tempada de Ópera da Con^ña: 4 espectácutos con 6 actos públicos.
 
- Concertos en María Pita: 2 programas sinfónicos da OSG.
 

' danza clásica: 
- Ballet da Ópera Nacional de Kiev
 
- Ballet do Teatro Nacional de Bmo
 
- Batlet de Moscú & Estrelas de Europa
 
- Ballet del Teatro Hermitage de San Petersburgo
 
- Joven Batlet de La Coruria
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` pop/rock;
 
- Rockmarino (44 concertos en distintas sás)
 
- Estopa
 
- Nei! Young Crary Horse + Beck
 
- La Oreja de Van Gogh
 
- Alejandro Sanz
 
- Eros Ramazzotti
 
- Paulina Rubio y Café Quijano
 
- Jarabe de Palo
 
- Manoto Garcrá
 
- Jutio Iglesias
 
- Ana Belén y Víctor Manuel 
- Los Secretos y Amigos + Los Piratas
 
- Revolver
 
-Chayanne
 
- Gala Operacíón Triunfo
 
- The Cramberries
 
- Maná+Alex Ubago
 
- MCfan + Los Enemigos
 
- Aute. Mercé y Mónica Molina
 
- Míki Nervio & The Bluesmakers 

' danza contemporánea: 
- Ballet de Antonio Canales
 
- Trisha 8rown Dance Company
 

` ópera: (que se complementa co IV e V Festival Mozart, de maio a xullo) 
- Tempada de Ópera da Coruña: 4 espectáculos con 6 actos públicos. Orquesta 

Sinfónica de Galicia 
' jazz: 

- lll e tV Ertcuentros de Jazz
 
- NaviJazz
 
- IV Festival de Jazz Ciudad de La Coruña 

* étnica: 
Ciclo ''Música con Raices". 
-SerrogŬetto 
-Georgie Fame & The Blue Flames 
-Alasdair Fraser & Paul Machfis 
-Chano Domínguez Trío & Grupo Flamenco 
-Chucho Vatdés Quinteto 
-Son Detas 
-Flaco Jiménez 
-Haig Yazdjian 
-Vinicius Cantuaria 
-Milladoiro 
-Aute 
-Hevia
 
-Cesarea Evora
 
-Budirio
 

- Michel Camilo y Tomatito
 
-Elefhetería Arvanitaki
 
-Joan Manuel Serrat
 

' música de banda:
 
BANDA MUN1ClPAL DE MÚSlCA DE A CORUIVA:
 
Concertos Didácticos
 
Ciclos de Concerios de Tempada:
 

Ciclo de Inverno-Primavera 
Ciclo de Otoño 

Ciclo de Concertos ó Aire Libre: ciclo de primavera e de verán 
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" outros:
 
"Musical Broadway" Mago Richard
 
Christyan Magic A Caricia da Serpe
 
Moncho Borrajo "EI Club de las Diez"
 
Big Band Coruña 

3.1.2 Producción ou co-producción de espectáculos profesionais: a cargo da OSG,

especialmente para o Festival de Ópera.
 
3.1.3 Programación de Música lTeatro afeccionado: 

Vacalar - ONCE Agrupación Sende 
Club de Teatro del Forum Sueños de Humo Teatro 
Taller de teatro de Forum Aulas de 3" Edad (Centro Fonseca) 
Salmonela Teatro Grupo Sardiña 
I Encontro de Teatro Independente VIII Xornadas de Teatro Universitario 
A. C. Alexandre Bóveda Escuela de Danza Pasos 
Escuela de Música Yanaha Plataforrna Coruñesa del Voluntariado 
A. X. C. Tanxedoira Corai Polifónica Canticorum 
Baliet Gallego Rey de Viana Presto Vivace
 
Escuela de Danza Steps Agrupación Musical Albéniz
 
Aíriños da Torre Escuela Superior de Música
 
Coral Polifónica EI Eco
 

CIRCUITOS CULTURAIS: Programacíón de teatro, títeres, tunas, coros. corais, 
magos, agrupacións folclóricas e musicais, escolas de danza, grupos locais... 

3.1.5 Promoción teatraUmusical específica: 
' infancia: 

- Programa Descubrir el Teatro: Mostra de teatro escolar:
 
- Gaiteiros de Xistra.
 
- Achiperre Teatro.
 
- Teatro del Burato
 
- Trífulca Teatro Infantil
 

- Programa'Todo Púbiico" (títeres e teatro): 
La Pera Limonera LaSal Teatro 
L"Home Dibuixat Theatre Beyond Words 
Teatro La Arena Achiperre Teatro 
Teatro Burato VOCI 
La Baracca Theatre du Mouvement 
Teloncillo Humor de Asalto 
L.M. Pescetti La Baracca 
Teatro Buratto La Machina 
Theatre des jeunes annes Achiperre 
Teatro Paraíso Theatre + 
Tanxarina Buratini 
La Tartana Trompicallo
 

" Programa "Horas puntá'
 
3.1.6 Iniciativas de promoción musical e escénica de base: 

' ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSlCA:
 
Obradoiros
 
Cursos
 
Seminarios
 
Audicións
 
Concerios
 
Concursos
 

Colaboracións: Semana da Música Latina. Concerto rrnís^ca de Tangos. Atáiádn dos alumnos de 
piano, Grupo de jazz &arxfa de gaitas. Conxunta de valíns e Conxunto de darinetes 
Audición de alumnos de musicoterapia; "Música y poesía" 

' AULA DE JAZZ E MÚSICA MODERNA: 5eminarios, Concertos, Festivais...
 
' Programa Descubrir !a Música: Concertos didácticos
 
' Escola de Práctica Orquestral (Orquesira Xove da OSG)
 
' Coro da OSG e Nenos Cantores da OSG
 

Fonte: Concellaría de Cultura do Conceilo da Coruña. Memorias Anuais 2001 e 2002. 
http://www.aytolacoruna.eslcuftura. Elaboración propia. 
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Segundo estes datos, a nosa impresión xeral é positiva. Resulta índubidable que 

estamos ante un quefacer que, de por si só, merecería un estudo moito máis ampto e 

pormenorizado, debido ao seu caudal informativo. Analizar polo miúdo o número e a 

extensión dos programas que se desenvolven dentro dos diversos ámbitos das artes 

escénícas e musicais dende a Concellaría de Cultura, así como dos departamentos 

municipais que implica, os espazos escénicos que se empregan, as diferentes iniciatívas 

para públicos específicos -"cada área destas esixe estratexias distíntas" (AM)- etc., 

sobordaría con moito os obxectivos desta nosa investigación. Mais si cómpre facermos 

certas consideracións de tipo xeral a respecto destas actuacións na acción cultural local por 

parte da concellaría coruñesa. 

Cómpre salientarmos, en primeiro lugar, a variedade de ámbitos e de estilos que 

conforman a programación en artes escénicas e musicais. Aténdese, a través do formato de 

ciclos, mostras e festivais fundamentalmente, ás diversas demandas e gustos dos 

espectadores. Son actuacións que están dirixidas do público entendido ao máis profano, do 

máis cativo ao familiar, do que gusta dos produtos de masas ao seguidor das denominadas 

novas músicas ou minoritarias. Neste sentido, parece que o público inflúe en gran medida na 

conformación de parte da oferta municipal, segundo nos asegura o concelleiro: `ó público 

estable tamén diferencia e critica e fainos saber: mal, ben, si ou non'; "no mundo das novas 

músicas, pop, rock, hai unha parte xa comercial que se contrata a artistas que están en xira [...], 

un negocio distinto onde perdemos sempre economicamente pero onde servimos a públicos 

novos, universitarios e onde as regras do xogo, desgrazadamente, está [todo] moi 

comercializado"(AM). Por contra, de seguido, sinala o mesmo responsable político: 'no mundo 

da música culta somos moitísimo máis esixentes, pois aí marcamos nós un listón moi alto [...], 

no que vai asociado a ela -música de cámara, ópera-, buscamos altísima exce/encia"(AM). 

Dous feitos principais semellan repercutir na calidade e na variedade da oferta 

escénica e musical: por un lado, o concello -en concreto, o Forumetropolitano e o Teatro 

Rosalía de Castro- forma parte de dúas redes -Red española de teatros e auditorios e rede 

galega de teatros e auditorios-, estratexia que rendibiliza custos e permite acceder a 

información selectíva sobre grupos e intérpretes tanto nacionais como estranxeiros e a un 

amplo abano de posibilidades na escolla; por outro lado, conta o concello con persoal 

cualifícado na xestión e na programación cultural. Se ben o edil responsable da Concellaría 

de Cultura desta cídade entende as vantaxes de formar parte deste nodo comunicativo e 

programador a nivel nacional, ten os seus receos a respecto do funcionamento da súa 

homóloga galega: "a Rede de Teatros e Auditorios de Galicia é moi feble, moi feble, non 
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funciona, comparada coa Rede Española, é unha reunión de amigos" (AM). Nós, quizais 

botemos en falta unha política de dinamización das prazas e das rúas por medio da 

programación -ou permisividade cos intérpretes e grupos teatrais, musicais, circenses, de 

danza etc, que así o soliciten- de espectáculos na e de rúa. Unha maneira máis de 

normalizar as artes escénicas e musicais na cotidianeidade da cidade, así como de 

converterse nun factor, entre outros, de atractivo turístico e de revitalización do espazo 

público. Ao longo de toda a xeografía urbana mundial, sabemos de numerosos exemplos de 

como esta estratexia funciona ante os obxectivos que se procuran. 

En terceiro lugar, cómpre destacarmos a profusión de iniciativas e de programas 

que con diversas estratexias tentan establecer interdependencias entre as políticas de 

consumo cultural para o público en xeral -goce e visionado pasivo de obras, concertos etc- e 

as propostas educativas de achegamento e de coñecemento didáctico a estes xeitos de 

expresión cultural. Nesta perspectiva podemos citar programas como "Descubrir a música", 

"Descubrir o teatro", "Concertos Didácticos", "Música en familia", "Clásicos en ruta" etc., 

xunto a outras propostas que se basean na implicación activa dos participantes: Escola de 

Práctica Orquestral, Aula de Jazz e Música Moderna, Obradoiro e club de teatro do Forum 

etc. Para desenvolver unha maior complementariedade entre as actividades de difusión e as 

de promoción cultural de base, tanto o IMCE como os servizos e departamentos municipais 

afins, tratan de transversalizar e coordinar a súa oferta, mediante a diversificación e a 

descentralizacíón. Diante deste obxectivo, bótase man dalgúns dos contedores específicos 

e polivalentes do municipio -Pazo da Ópera, Coliseum, Teatro Rosalía de Castro, audítorio e 

salas de cine do Forumetropolitano- como dos locais das entidades culturais de base, 

centros de servizos sociais, colexios etc, e mesmo, no verán, do concretos en espazos 

públicos -praza de María Pita e praza das Bárbaras-. 

Achamos como chave do posicionamento para un quefacer con visos de certa 

eficacia social e prospectiva entender a necesidade dunha maior converxencia entre as 

políticas culturais e as políticas educativas, que se complementen cun mapa de 

equipamentos de proximidade accesibles e dignos, así como cunha política de prezos da 

cultura estratéxica, que favorezan e axuden a normalizar o acceso a unha oferta cultural por 

parte da cídadanía máis nova. E nisto, o responsable político da Concellaría de Cultura e 

Benestar do Concello da Coruña, ten camiño andado e criterio propio: `Yuxir 

permanentemente de quedarse nas elites. Estas non nos necesitan, xa saben onde e como 

consumir cu/tura e, por contra, estar moi pegados ao que son os novos públicos. Nalgunhas 

cuesfións esto é moi complexo, por exemplo, a dimensión didáctica, a dirixida aos 

estudantes máis novos; obríganos a ter departamenfos especializados"(AM). 
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Abrir expectativas suxestivas e vizosas en termos de opción aos cativos e á 

mocidade para que o acceso á cultura sexa doado, r,otián e libre, require, como diciamos 

noutro apartado do informe, articular unha política baseada en: crear as estruturas 

orgánicas necesarias; dotalas de recursos humanos cualifícados: desenvolver programas 

estables e a longo prazo; implicar na tarefa a outros axentes socioculturais -na procura de 

apoiarense preferentemente na familia e na escola-; asumir formulacións pedagóxicas que 

visualicen ao municipio como axencia educativa156 e que utilícen a ASC e o 

desenvolvemento comunitario como opcións abertas ao quefacer educativo nas políticas 

culturais (Caride, 2005) e, por último, comprender as dificultades inherentes para este 

propósito. Algúns edís reflexionaban a respecto da súa problemática afín: "o prob/ema é que 

os estudantes funcionan a través de mediadores, por tanto, hai que facer un produto para os 

estudantes pero se nón contamos coa implicación e colaboración dos profesores, temos 

problemas" (AM); "non é doado. Eu son profesora, por iso podo criticar aos nosos 

compañeiros. Depende moito en mans de quen caiga [a oferta]" (ST); `Non temos Servizo 

Municipa/ de Educación, con todo o que conleva de dificultade para implementar políticas 

culturais e educatívas" (PB). 

Do mesmo xeito que citabamos boas prácticas na cidade herculina, outras cidades 

como 5antiago de Compostela realizan numerosas actividades na mesma dirección, aínda 

que a iniciativa provén máis do ámbito educatívo municipal que da propia Concellaría de 

Cultura. Máis tímida e precariamente, outras urbes súmanse ao labor nesta liña básica de 

pedagoxía cultural: "si, si, nós metemos sempre na programación un par de exposicións 

pensadas para o público infantíl e mesmo no Festival `Are-More" iniciamos os concertos 

dedicados aos nenos e este ano inauguramos unha ópera para eles'" (VG); "a política 

educativa tamén ten que ver coa cu/tura. Por exemplo, tivemos un trabailo feito que se 

chamaba "Vivir nas Cidades Históricas" [...], e iso supuso que máis de seiscentos nenos 

participaran no coñecemento e valoración do que é a cidade" (LI). Cíta este último 

concelleiro outras experiencias semellantes co gallo da presenza na cidade de exposicións 

"Estación Ciencia", "Los olores del AI-Andalus"-, a Mostra de Teatro Clásico, ou os 

concertos didácticos coa Banda Municipal. 

Cómpre aclararmos que aínda que xurda no presente apartado que se refire ás 

artes escénicas e musicais, a necesidade de vincular as políticas culturais e as 

educativas cara á poboación, esta pretensión debe estenderse ao conxunto da acción 

'S6 Referímonos á filosofia e aos posícionamentos do movemento das cidades educadoras. Como dato, das sete 
cidades do noso estudo, unicamente Ourense e Lugo non pertencen a esta rede. 

346 



A Galicia urbana: caracterisficas dunha realidade socio-cultural diferenciada 

cultural local. Ante as nosas preguntas ao respecto, case a totalidade dos edís 

entenderon tal interdependencia case que exclusivamente como as colaboracións que 

establecen entre as concellarías de Educación e Cultura, cando, obviamente, isto debe 

ir moito máis aló. Como mostra do reducionismo ínterpretativo e da óptica prevalecente 

nalgunha cidade sobre tal asunto, citamos: "non hai ningún conflito entre [as 

Concellarías] de Educación e Cultura, porque fan moitas actividades culturais e sempre 

utilizan insta/acións de cu/tura... " (FB); 'partindo de que cada concellaría ten o seu 

propio concelleiro e persoal, aínda así, cando hai que colaborar sí co/aboramos, non en 

demasiadas actívidades, pero sí onde se propicia [...]. Por exemplo, o peso do Antroido 

lévao Cu/tura, pero esa actividade (refírese ao obradoiro de compadres e comadres que 

se fan nos colexiosJ, faina Educación" (OA). Algunha das outras concellarías que 

estudamos, recoñecen deficiencias neste labor, tanto en canto "aínda non elaboramos 

unha oferta anual [...], a que temos moi pouco desenvolvido son as actividades fóra do 

horario /ectivo" (PB), pero tratan de reparar estas carencias orgánicas -carecen de 

servizo municipal de educación- ou programáticas, por medio da actuaciónnun dobre 

sentido: por unha banda, promove activídades complementarias de carácter pedagóxico 

e transversal como educación vial, da saúde etc., e, por outra, xera actividades de 

carácter máis cultural, como son a promoción teatral de base, a animación á lectura, a 

danza e a músíca tradicional etc. 

Por parte do concello de Pontevedra, segundo o programa político que consultamos 

(BNG, 1999b), incide notablemente nas medidas para desenvolver cara á promoción de base 

das artes escénicas e musicais, e salienta que se implican 'bastante en programas dirixidos a 

escolares de carácter educativo e cultural [...], atraendo a moitos colexios de arredores do noso 

concello" (PB). Supoñemos que, á parte das razóns que cita, isto é así polos anos de retraso 

que leva o municipio -en accións e recursos destinados a estes fins-, se o comparamos coa 

Coruña, por exemplo. Por lóxica, asumímos que realidades distintas provocan necesidades, 

iniciativas e ritmos, é dicir, polítícas culturais díferentes para implementar. A priotr, tamén parece 

que partidos políticos diferentes colaboran en matizaren estas políticas. 

De todos os xeitos, cómpre significarmos que tamén Lugo, segundo consta no 

programa electoral consultado (BNG, 1999a), é deficitaria neste aspecto se a comparamos 

coas anteriores. Ante tal desfase temporal e na acción conseguinte, porén, non propón 

apenas medidas neste sentido como vimos, de aí que valoremos e salientemos moi 

positivamente o conxunto de propostas que se reflicte na documentación que manexamos 

nos casos tanto da vila herculina como na do Lérez. 
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CADRO NUM. ^ G 

Propostas cara á promoción das artes escénicas e musicais para 
o Concello de Pontevedra 

• Coordinación e apoio de todas as actividades de base con vistas á creación 
dunha Escola Municipal de Expresíón Dramática integrada polas escolas e 
grupos de teatro que actúen no concello. 

• Realizaranse campañas de teatro escolar cun enfoque pedagóxico [...], e con 
diferentes programacións segundo os destinatarios. 

• Promoverase a reatización dunha programación continuada -fins de semana- de 
espectáculos teatrais infantiles tanto en espazos abertos como no Teatro 
Principal e a inclusión de espectáculos teatrais infantiles no ciclo festivo. 

• Impulsar e apoiar a celebración dunha Mostra Internacional de Teatro na Rúa. 

• Creacíón da Escola Municipal de Música, Banda Municipal de Música e Bandas e 
Escolas de Música nas parroquias. 

• Solicitar da Xunta de Galicia a construcción dun novo Conservatorio de Música. 

• Programación de espectáculos musicais e de danza, tanto no Teatro Pr7ncipal, 
Auditorio, como en espazos non convencionais -prazas, claustros, igrexas-: tal 
programación ha de responder a criteríos de calidade [...], continuidade [...], e 
variedade. 

Fonte: Programa electoral do BNG nas eleccións municipais de 1999 para o Concello de 
Pontevedra. Elaboración propia. 

No caso da cidade pontevedresa, cómpre destacarmos as diferentes liñas de acción 

que se pensaban implementar dende o goberno local a prol das artes escénicas e musicais 

en caso de conseguir esta posibilidade nos comicios electorais de 1999, como así ocorreu 

finalmente. As bases da política cultural que serven de alicerce deste proceder, relátaas o 

propio edil da área: "...os tres piares [formación, promoción de base e difusión cultural], 

teñen moito que ver entre sí, se retroalimentan e promoven, fidelizan públicos de teatro. 

Esto queríamos estabilizaio no futuro, non tanto como compañías residentes, senón como 

un grupo de persoas, de co/ectivos que traballan co teatro na cidade. E esto quenámolo 

facer no ámbito da música tamén. Non son accións ou programacións con tanta repercusión 

mediática, pero para nós son fundamentais, pensando en termos de medio prazo. De feito, 

xa vemos resu/tados. Hai unha evolución moi interesante"(PB). 

Mais, a continuación, o mesmo edil realiza algúns comentarios sobre aspectos 

que interfiren ou critican, ao seu xuízo, esta política: "no caso da programación [de 

teatro], temos unha específica para ensino primario, outra os domingos para todo 0 

público e togo a programación máis profesional, aínda que hai compañías afeccionadas 

e de fóra. Neste aspecto é onde chocamos co que ofrece Caixanova [entidade 

financeira que, na súa acción social, desenvolve ciclos arredor das artes escénicas e 

musicais, así como actividades plásticas tanto en Pontevedra como noutras cidades e 

vilas galegas], habería que buscar fórmulas complementarias [...], temos críticas de que 
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o concello non ten programación cu/tural. Son persoas que teñen a concepción da 

cultura como un grande espectáculo: pagan, séntanse e aplauden. Nós, buscamos un 

sistema de traballo moito máis rico" (PB^. No cadro núm. 17, reflectimos a programación 

que desenvolveron nos anos de referencia do noso estudo neste ámbito. 

CADRO NUM. 17 
Programación de artes escénicas e musicais da Concellaría de Cultura 

e Festas do Concello de Pontevedra 

3.1.1 Programación de espectáculos profesionais: 
' teatro: 

Compariía Regenta Teatro Compañia Teatro Pararáo 
EI Teatro del Finikito Teatro do Noroeste 
Chévere Sarabela Teatro 
Compañía Miro Maraguiños Uvegá Teatro 
Cía Lope de Vega Teatro Akatro 
Teatro do Aqui Migallas Teatro 
Teatro Bacana Grupo Sardina 
Teatro del Norte Compama La Machína 
Compañía Tres Lobos Teatro Buratini 
Compañrá Teatro Xenio Compañía Quarto Escuro 
Teatro Negro de Praga Factoría Teatro 
Matarife Teatro Teatro da Lúa 
Nordesía Producións 

` títeres: 
Armando Morales Papilu EI Retablo 
La Gotera de Lazotea Piz2iatto Arbolé 

` música clásica: 
Concerto da Reaf Filarmonía de Galicia 
Orquestra de Cámara Concertgebouw de Ámsterdam 
Concerto da ^rquestra Sinfónica de Galicia 
Concertos didáctícos 
Gala Lírica das Letras Galegas. 

' pop/rock: 
Stoned Fish Strawberry Barón Rojo 
Morerock Pugio Marea Fe de ratas 

' danza clásica: Ballet da Opera Nacional de Kiev 
' danza contemporánea: Mostra Intemacional de Danza 
' étnica: 

Concerto de lsmael L6 Márttiná Sharon Shanon 
' música/canto/danza tradicional: Milladoiro 
' ópera:

Ei 8arbero de Sevilla. Ópera de Cámara de Varsovia Tosca 
' jazz: Festival de Jazz Seminario Permanente de Jazz 

3.1.2 Programación de Teatro afeccionado: IX Mostra de Teatro Ateccionado 
3.1.3 Certames teatrais e/ou musicais: 

Festiclown Feira do Humor lll CeRame Musical Ben Veñas Maio 
IV Festival Internacional de Titeres de Pontevedra `'Galicreques 2002" 

3.1.4 Promoción teatral específica: 
' Intancia: 

Cursos de expresión dramática Teatro para escolares
 
Domingos do Principal Abril dos Libros (')
 
A hora do conto () Á procura do tesouro (')
 
Conto Viaxeiro (')
 

' Mocidade: Aula Municipal de Teatro para a Mocidade. 
' Interxeracional: Pontevedra como escenarío 

(') Iniciatívas de animacion a lectura que botan man do teatro e da animación teatrai como 
recurso comunicativo e dinarnizador. 

Fonte: Entrevista ao Concelleiro de Cultura e Festas do Concello de 
Pontevedra e BIPO (n° 0-7). Anos 2001-2002. Elaboración propia. 
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Ao fío dos cadros precedentes, quixeramos comentar brevemente algúns aspectos. 

Acométese na programación as seccións que se mencionan ou os ámbitos que se refiren ás 

artes escénicas e musicais, mais botamos en falta, por seren moi correntes, actuacións de 

música de banda, aspecto que mencionaba como deficitario o mesmo programa electoral do 

grupo de goberno. A promoción musical de base, por outra banda, parece deficitaria, cando 

menos, se a comparamos co labor voluntaríoso que se desenvolve a prol da promoción 

teatral e a fidelización de públícos novos, cos diversos programas e iniciativas que se 

vinculan aos máis novos, a pesar de non contar cun servizo municipal de educación que 

posibilite un maior traballo transversal nestas iniciativas cufturais. 

Destacamos tamén como positivo, quizais moi ligado ao interese do goberno 

municipal por recuperar e potenciar o casco histórico da cidade, a utilización do teatro como 

vehículo de expresión e goce interxeracional, por medio da posta en marcha de iniciativas 

como o"Festiclown" ou a"Feíra do Humor", propostas que xa aparecían recollidas dalgún 

xeito no programa electoral (BNG, 1999b). 

Así mesmo, achamos salientable a experiencia de dinamización teatral infantil 

denominada "Domingos do Principal", "encargada a xestión da actividade a un grupo de 

teatro local, que programa, difunde e promociona" (PB). Esta é unha alternativa un tanto 

diferente a das compañías residentes (Vieites, 2001b), para xestíonar e dinamizar un 

equipamento cultural municipal a través dun grupo de teatro da localidade. Esta 

sensibilidade por apoiar e potenciar o traballo das entidades cívicas resúmese en 

posicionamentos como "nos barrios e parroquias, fomos Jevando programación coa 

colaboración coas entidades de base, teatro afeccionado e moito trabaNo por parte do 

persoa/ municipal"(PB). 

En canto á programación de espectáculos de danza, música e teatro, considerámola 

suficiente mais un tanto obvia. Posiblemente, isto débese a que, cando desenvolvemos esta 

investigación, tan só o espazo escénico do Teatro Princípal formaba parte da Rede Galega 

de Teatros e Auditorios que depende do Instituto Galego das Artes Escénícas e Musicais 

(IGAEM), así como á feble dotación de persoal cualificado que se centraba na 

programación. Este feito, con certeza, réstalle posibilidades de maior diversifícación do 

abano de obras e concertos ofertados á cidadanía. Ao fío dos datos que manexamos, talvez 

a presenza de grupos e de intérpretes de música galega resulte moi escasa, o que 

sorprende a teor do programa político e das propias declaracións do concelleiro da área, en 

todo momento a prol da cultura galega. Segundo isto, intuímos que tal carencia é, 
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probablemente, máis produto da escasa documentación que nos aportaron na concellaría 

que dunha característica da propia programación. 

A seguir comentamos a oferta en artes escénicas e musicais das restantes cidades, 

pola que presentamos cadros relativos a dúas delas como exemplos. Con máis ou menos 

profusión de actos e vizosidade de artistas, intérpretes, grupos ou de iniciativas de 

promoción sociocultural, o certo é que, en xeral, o labor é parecido. É este, sen dúbida, un 

dos sectores da acción local onde máis se entregan as concellarías de cultura: ao dotar de 

diferente contido os contedores culturais creados a tal efecto, ao utilizar os escenarios 

existentes nos equipamentos públicos polivalentes, ao animar prazas e rúas en festas 

patronais ou efemérides cíclicas como o verán, o entroido ou a semana santa..., o certo é 

que responsables políticos e técnicos afánanse por programar, iso si, baixo diversos 

criterios, unha variedade de actos musicais e escénicos para todos os públicos "ao 

programar, hai que programar para todos os cidadáns [...], indubidablemente, non vale 

pensar no que me gustaría a min" (LI). Mais quizais sexa este criterio xeneralista o que 

impida maiores cotas de innovación e de risco na programación que resulta: detectamos 

lagoas importantes en canto a atender as propostas emerxentes e as novas tendencias nas 

artes escénicas e musícais, como performances, músicas electrónicas, composición 

contemporánea, teatro experimental, circo de rúa etc., ou mesmo algún xesto máis cara aos 

públicos potenciais do norte de Portugal, sobre todo, nas cidades limitrofes co país veciño, 

nomeadamente Vigo e Ourense. 
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CADRO NUM. 18 

Programación de artes escénicas e musicais da Concellaría de Cultura e Campus 
do Concello de Ferrol. 

3.1.1 Programación de espectáculos profesionais: 
* teatro: 

Balea Branca 
Talía Teatro 
Produccións Librescena 
Teatro da Lúa 
Teatro do At/ántico 
Ados Teatroa 
Teatro de/ Temple 
Abofé Teatro 
Bartoleta Teatro 
Metátase 
Produccións Librescena 

* títeres: 
Trompicallo 

* teatro de rúa : 
Sarruga 

* música clásica: 
Agr. Lírica Ofelia Nieto 

Manivela y Galería 
Ollomottranvía 
Yllana 
Maltés Teatro 
Clown Alex Navarro 
Laví e Bel 
Ad Libitum 
Carpe Diem 
Fridom Spik Teatro 
Teatro Bucanero 

Tanxarina Teatro. 

N.S.M. Teatro. 

Prague Strauss Orchestra 
Concerto Música Doméstica Concerto de F Hernández 
10° Festival da Música: 

Zarzuela; Compañía Lírica Española
 
A Música Popular. Real Coro Toxos e Frores
 
Orquesta Filarmónica de Budapest 
Xabier Pique e Selva Bíg Band 
Ciclo Lied. Outono Lírico 

Ciclo Música nos Barrios 
Coro de Cámara Madrigalia 
Orquestra de Cámara de Galicia 
Cuarteto con Soprano "Puccini" 

Concertos na Catedral 
Orfeón Terra A Nosa 

Grupo de Metais Santa Cecilia
 
Coro de Cámara de A Coruña
 

Coro Padre Fanego 
Xornada Musical na honra á Virxe de Chamorro 
III Ciclo de Xóvenes Intérpretes en Galicia
 
Ciclo Primavera Musical
 
Encargos de Composicións Musicais:
 

"Ferrol entre Mares" Alegría de Naufraxios 
Ferro/ Musical Homenaxe a Carballo Calero 

* pop / rock:
 
Festival Pop Rock "Galicia Cidade Única":
 

Vargas Blues Band Rosendo 
Papá Levante Los Enemigos 
Manolo García La Oreja de Van Gogh 
La Cabra Mecánica 

ACTUAL II panorama de músíca
 
' danza clásica:
 

Ballet Nacional de Kiev Ballet de Jesús Quiraga 
* étnica: 

Cic/o de Música Raíz 
* banda: 

Concertos da Banda Ferrolá de Música 

* música/canto/danza tradicional: 
Na Lúa 
Luar na Lubre
 
Susana Seivane
 
Fiadeiro Musical:
 

María Manuela Paloma Suances 
C/audia Campos Julie Guravich 

* outros: 
1° Ciclo de Maxia e Humor (Ferrol, Capital Máxica):
 

Juan Tamariz, Pepe Regueira, Mago Pablo...
 

3.1.2 Produción ou co-produción de espectáculos profesionais: 
Rodaxe da Curtametraxe: "INÚTIL" de Francisco Rañal. 

3.1.3 Programación de Teatro afeccionado: 
Escola Municipal Obradoiro de Miño 
Teatro Amistad 
`Domingos á escena" (Programa para teatro afeccionado da comarca de Ferrol) 
Emeigua/ teatro 

3.1.4 Concursos e premios de creación en artes escénicas e musicais: 
XI Concurso de Gaita Galega "Constantino Bellón"
 
XVII Concurso Intemacional de Piano Cidade de Ferrol
 

3.1.5 Certames teatrais e%u musicais: 
11 Certame de Corais na Zona Rural 

3.1.6 Promoción teatral específica: 
* infancía: 

- Tanxarina teatro (títeres)
 
- Falcatrúa Teatro (títeres)
 
- Trompicallo (títeres)
 

Fonte: Entrevista ao Concelleiro de Cultura e Campus do Concello de Ferrol e achegas 
documentais da propia concellaría. Anos 2001-2002. Elaboración propia. 
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CADRO NÚM. 1^Ŭ 

Programación de artes escénicas e musicais da Concellaría de Cultura 
do Concello de Santiago de Compostela 

3.1.1 Programación de espectáculos profesionais: 
' teatro: 

Teatro Guirigay Albena Teatro 
Lola Herrera Comediants e Cía Acrobática de China 
Teatro de Atlántico Tanttaka Teatroa 
Juan Luis Galiardo San&San 
Compañia Nats Nus Bacana 
Teatro Baratto Teatro La Arena 
LluLlu Teatro Uvegá Teatro 
Teatro do Morcego Teatro do Noroeste 
Espel/o Cóncavo Librescena 
Manivela y Galería Compañía Mariposa Marrom (Brasil) 
Els Joglars Teatro del Temple 
Ollomoltranvía Teatro da Lúa 
Teatro Libre Sarabela Teatro 
Compañía Lírica Española Balea Branca 
Teatro de Ningures Teatro Galileo 
Teatro 8ruto Talía Teatro 
Teatro Negro de Praga La Factoría Teatro 
Teatro do Aquí Teatro do Morcego 

' títeres: 
Trompical/o Títeres Cascanueces
 
Daniel di Lorenzo Monicreques de Kukas
 
Festival Internacional de Títeres:
 

Anima Sonho (Brasil) Arbolé (Zaragoza) 
Cachirulo (Galicia) Guaira Castilla (Ancentina) 
Plansjet (Bélxica) Saltímbanqui (México) 
Tanxarina (Galicia) Yeung Fai, China 

música clásica: 
Concertos didácticos Real Filarmonía de Galicia 
Martes Musicais:audicións. lll Ciclo Novos Interpretes 
Orquesta Hummel Conxunto Instrumental de Girona 
Orquesta Sinfónica de Galicia Coro da Sinfónica de Galicia 
In Itinere Concertos de Primavera 

Alumnos do Conservatorio Superior de Música de Liceo de Barcelona 
' pop / rock: 

Companyia Eléctrica Drama (Rock mediterráneo)
 
Dismal + Sugarless + N. D.NO.
 
Embrace Me Ocean + Coilbox
 
MClan
 
Mago de Oz
 
Ismae/ Serrano
 

' danza clásica: 
Ballet Studio (Conmemoración de Día Internacional da Danza) 
Druída Danza 

" danza cont.: 
Colaboración no 6° Festival Internacional de Danza "En Pe de Pedra" 

" étnica: 
Las Hijas del sol 
Concerto Cesárea Évora 
lll Ciclo de Tribos Ibérica: Músicas de Raíz na Península Ibérica. 

banda: 
Banda Municipal de Música.
 

`Concertos dominicais"
 
'^oncertos didácticos
 
'^oncertos de rúa"
 

Banda Juvenil Primitiva de Lliria 
" música/canto/danza tradícional: 

Milladoiro
 
Pal/amallada
 
Na Lúa
 
Susana Seivane
 
Mercedes Peón
 

' ópera: 
Opereta: La Bel/a Helena 

' jazz:: 
Concerto didáctico (Dentro do programa o';lazz ó teu alcance') 
Ciclo Galicia Cinco Estreajazz: ("Los Reyes del K.O. ° Jam Session) 

' outros: 
Pepín Tre Académica Palanca
 
Certame de Tunas Festa do Circo. (3a Edición)
 
Os Contracontos O Jarbanzo Negro
 
Ciclo Música en Imaxes Música de autor
 
"Sar/O 1 " Música Electrónica
 

3.1.3 Programación de Teatro afeccionado: 
Grupo de Teatro de mulleres do Liceo de Noia
 
Aula de Teatro da Universidade de Santiago
 
Festival Internacional de Teatro Universitario
 
Teatro intercentros
 

3.1.4 Certames teatrais e/ou musicais: 
Certame de tunas
 
Colaboración na Feira do Teatro de Galicia
 
VI Certame de Teatro Intercentros de Composte/a
 
lll Festival Internacional de Música de Galicia
 
I Festival de Zarzuela de Santiago
 

3.1.5 Promoción teatral específica: 
' infancia: 

Cía. Mariantónia Oliver (Palma de Mal/orca)
 
Teatro para escolares
 

Fonte: Entrevista á concelleira de Cultura do Concello de Santiago de Compostela e achegas 
documentais da propia Concellaría. Anos 2001-2002. Elaboración propia. 
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Algunha das programacións precedentes reflicten, como non podía ser doutro xeito, as 

peculiaridades de cada gobemo local -en termos de número de concellarías e de competencias 

que asumen cada unha delas, de dispoñibilidade de persoal técnico cualificado, de orzamentos 

etc.-, as realídades infraestruturais que se destinan a uso cultural e as dinámicas socioculturais 

propias de cada cidade. Gobernar en solitario ou en coalición mesmo pode determinar a maior 

ou menor dispoñibilidade de espazos, tanto na acción cultural como de equipamentos para 

posibilitala: `as actuacións de nía dependen ás veces dunha [da Concellaría de Centros 

Socioculturais e Festas] e, ás veces, doufra [Concellaría de Cultura]" (ST). 

De aí que, achamos en falta nestas programacións un maior número de actos que 

estivesen vinculados á ópera, ao jazz ou ás músicas máis minoritarias, unha 

descompensación entre a presenza de teatro local e mais afeccionado fronte a compañías 

nacionais e internacionais -ao respecto, parécenos moi positivas e interesantes as 

propostas do Concello de Ferrol a prol do teatro amador que se denomina "Domingos a 

escena" ou "Actual", para promocionar a música clásica de autores contemporáneos-, 

mesmo se reclamamos unha maior ligazón entre as intervencións culturais que se realicen e 

as desexables propostas educativas, ou se vemos unha carencia dunha maior oferta de 

iniciativas de promoción de base cara a públicos específicos como a terceira idade ou a 

mocidade etc., como é o caso das presentes, poida deberse, en certa forma, a 

circunstancias de orde política ínterna. Lembremos, como exemplo, que unha concelleira 

centraba o seu quefacer fundamentalmente en dar volume ao contedor cultural que Ile 

toucou xestionar: "unha das miñas prioridades é ter aberto o Teatro [Principal] todo o ano" 

(ST), deixando ao criterio e ao labor doutras concellarías, moitas das accións que, a priori, 

nós estimamos como propias dunha área municipal desta natureza. 

Se de verdade se pretende propiciar a segmentos poboacionais amplos, o contacto 

coas formas culturais máis esixentes só se dará pola vía de favorecer, en primeiro termo, un 

acceso doado e cotián a estas formas como espectadores. En segundo lugar, e en paralelo, 

terá que incidirse en posibilitar a práctica teatral, da danza e da musica polos interesados no 

seu tempo de lecer, tal e como aseguraba un dos concelleiros: `a nós o que nos preocupa 

tanto nisto [no teatro] como na música, é conseguir máis púbtico, iniciar no goce deste tipo 

de manifesfacións culturais a máis público" (LI). O capítal educativo e cultural necesario 

para gozar das formas máis lexitimadas e lexitimantes da expresión cultural -a música culta, 

a ópera e a danza...-pasan por asumirmos unha política activa a respecto da actividade 

complementaria á programación habitual. Cumpriría, xa que logo, dispor dos obrigados e 

necesarios equipamentos polivalentes e a súa dinamización a través de escolas municipais, 

obradoiros, aulas de teatro, de danza e de música, delegacións de conservatorios ou 
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convenios con pequenas salas privadas. Esta última posibilidade, moi de moda nas grandes 

capitais do Estadot57, é utilizada tamén, segundo nos consta, en Santiago de Compostela 

por parte do municipio. 

Sexa como for, insistimos na importancia dunha ordenación política consonte á lóxica 

da acción cultural dun gobemo local: ao apostar pola centralidade e a transversalidade da 

cultura nas políticas municipais, mais tamén, se se opta por unha organización sectorial dos 

servizos á cidadanía, ao racionalizar a distribución de competencias e recursos e cooperar entre 

si e con outros axentes locais. Defendemos aquí unha acción cultural global que signifique 

realmente unha politica cultura Ŭ de cidade, que non estexa só á xestión de grandes 

acontecementos de suxestión mediática ou de imaxe para consumo interno. 

Ao fío, cómpre relatarmos a predisposición dalgún edil de contar na súa programación 

con eventos orixinais que singularicen a oferta que deseña a concellaria da súa 

responsabilidade, aspecto que nos parece, en principio, positivo, mais sempre e cando non caia 

nun chouvinismo esaxerado e mais localista, e solvente a complementariedade programadora 

coas demais urbes, sobre todo pensando no público educativo foráneo: "Ferro/ ten que ofertar 

cousas distintas e novas que teñan moito que ver coa tradición, [...], temos unha tradición 

musica/ moi importante" (FB). Unhas propostas semellantes a que apuntábamos co caso do 

Concello da Coruña e o seu Festival Mozart tamén pode verse en cidades como Lugo `Yemos o 

Festiva! de Teafro C/ásico [...J, no que Lugo é lider de todo Galicia" (LI), de Ourense `este 

concello ten un Festival de Jazz nos meses de abril e maio que o sabe todo Galicia"(AO) ou de 

Vigo °o Are-More é o me/lor festiva/ de voces que se fai hoxe en España [...], nós fixemos unha 

aposta moi intelixente, puxemos a competir a Caixavigo [refírese á actual Caixanova] e Caixa 

Galicia e hoxe temos a mellor oferta cultural de Galicia" (VG). Como apuntamento final, 

curiosamente, débese salientar que os últimos concellos que citamos, non utilizan as 

posibilidades programadoras -a ningún dos seus contedores culturais, aínda que Vigo non 

posúe un teatro ou auditorio público, agás o de Castrelos, que é exterior- que se derivan da 

participación, cando menos, na Rede Galega de Teatros e Auditorios. 

7.1.3.5. Programación de actividades de artes plásticas e vísuais 

Unha comunidade avanza equilibrada e cohesíonadoramente no social e no 

económico se tamén o fai no ámbito do cultural, como xa declaramos. Este desenvolvemento 

cultural pasa, entre outras condicións, por favorecer e por normalizar o acceso da cidadanía 

t57 Véxase: "Teatro para andar por casa", EI País. 2 de abrii de 2005:21. 
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aos bens e aos servizos culturais, así como aos produtos que os creadores xeran. A arte, en 

todas as súas linguaxes, é patrimonio común, alén de condicións sociais, identitarias ou de 

xénero, é un factor favorecedor da percepción do contorno, xera dinamismo económico alí 

onde flúe158, resulta, en definitiva, un recurso que actúa, coa creatividade, como facilitador de 

solucións ínnovadoras fronte os problemas que xorden do vivir cotián. 

Así mesmo, a normalización política e cultural do Estado español, o auxe 

internacional do mercado da arte e o aumento da capacidade adquisitiva da poboación en 

xeral propician unha conxuntura favorable cara ás artes plásticas. En conxunto, velaí 

motivos de abondo, arrimados a outros de natureza talvez menos obxectiva, para que os 

munícipios aborden nas súas programacións iniciativas arredor das denominadas artes 

plásticas: aquelas actividades artísticas que producen obras de arte que conxugan 

singularidade creativa, valor simbólico, carácter único, produción de natureza artesana • etc., 

(Cuadrado e Berenguer, 2002). Trátase, en función do soporte expresivo, da escultura, a 

pintura, a fotografía, mesmo a arquitectura e todas as múltiples variantes ao carón das 

nomeadas: murais, graffitis, land art, banda deseñada, instalacións, performances etc., e 

cuxa promoción se realiza fundamentalmente a través da creación de museos, salas de 

exposicións e centros de arte15^ moderna e contemporánea, a organización de mostras 

temporaís, o apoio aos creadores emerxentes, a edición de publicacións de contido artístico, 

a adquisición de obra e a súa colocación no espazo públíco etc. 

Quixeramos comezar por facer unha breve referencia a isto último, pois cómpre 

sinalar o labor que desenvolverán os gobernos locais ao trenzaren o binomio arte e espazo 

público. Este proceder, sen dúbida, dignífica non só a quen crea unha intervención nese 

marco, case sempre urbano, senón sobre todo, a quen a promove -de aí o noso interese 

nesta investigación- e a quen a fai elemento do seu imaxinario afectivo: a cidadanía. A 

cidade require da función simbólica da arte, "necesita de formas e signos que a identifiquen, 

especialmente fronte ao caos e á proliferación de sinais e imaxes que uniformizan a cultura 

visual do actual mundo urbano" (Sobríno, 2000: 15). 

Con certeza que as artes plásticas poden supoñer un medio para tan racional e 

necesario obxectivo. Á marxe das simples funcións ornamentais que algúns xestores 

'^ Temos coñecemento de que hai moitos, mais quizais o último de que nos facemos eco sexa o barrio de 
Williamsburg en Brooklyn (Nova York-EUA), que se conforma na actualidade como un distrito teatral e das artes 
plfisticas (EI Pais, 17 de febreiro de 2005: 9). 

159 Parece existír certa confusión terminolóxica entre museos e centros de arte, tamén entre os concelleiros que 
entrevistamos na presente investígación. Talvez non sexa unha confusión no papel, nos estatutos destes 
equipamentos especializados, senón na súa práctica, en que a miúdo denomínase museo ao que non é tal. Non 
hai museo senón haí unha colección de certo nivel que se quere converter en punto de reterencia para algo. 
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políticos Iles poidan seguir atribuíndo ás obras artísticas coa anteposición a variable 

situacional á das características da propia creación. De aí que, para Sobrino (2000: 26), "en 

Galicia, o panorama da arte nos espazos públicos non é moi positivo nin alentador", a 

expresar críticas severas a respecto dalgunhas capitais e vilas galegas entre elas a certo 

proxecto neste ámbito que desenvolviu certa institución na cidade da Coruña. Resulta 

frecuente que os administradores locais opten por instalar determinada creación plástica 

nunha rúa, praza, rotonda, fachada ou entrada dun edificio público, feito que obedece 

moitas veces a factores casuais ou a partidas orzamentarias sobrantes. Un exemplo este da 

arte como guinda e non a obra artística como razón de ser fundamental dunha iniciativa. 

Todo isto débese quizais, a que a clase política non posúe unha sensibilidade e unha 

preparación en cultura contemporánea salientable, e malia que a súa función pasa por facer 

posible o desenvolvemento do potencial cultural endóxeno, adoita, con todo, usurpar o 

papel que Iles corresponde a expertos na toma de decisións neste sentido. 

Por outra banda, a preponderancia da "cultura-espectáculo" que se observa nas 

políticas culturais locais, onde o cidadán é visto fundamentalmente como cliente e 

consumidor e escasamente como axente activo, provoca que este tamén resulte alleo aos 

fenómenos que xeran a produción cultural nas artes plásticas. Así mesmo, a relación do 

cidadán-creador coa realidade queda excluída dos fundamentos das políticas culturais 

institucionais, xa que se baleira de contido o que constitúe a verdadeira cultura e se ofrece 

un produto que, aínda que posúa a etiqueta de "cultural", non fai máis que engrosar a oferta 

de actividades -lexítima; mais sesgadora- para o lecer (Pazo, 2000). Este feito tan cotián só 

se poderá correxir por medio da achega dos axentes creadores á propia sociedade, e coa 

necesidade de procurar o seu asesoramento e a súa participación no deseño da política 

cultural local, tarefa que se complica na praxe diaria da acción cultural cando se busca 

involucrar os actores dos que falamos: prexuízos e outras variables mesmo persoais o 

dificultan. Mais insistimos na virtude de vogarmos nesta dirección: na de articular un xogo 

local de escoita e concertación, capaz de xerar dinámicas contractuais e de 

corresponsabilidade coparticipada no desenvolvemento cultural urbano. 

A cultura na e para a cidade non sempre significa cultura de cidade. Esta só é 

posible cando se arrequecen os modos de vida cotiáns e, sobre todo, as canles 

participativas (Madureira, 1994). Intervir neste sentido, mais que a un esforzo de 

mercadotecnia cultural, trátase dun verdadeiro labor de facer cidadanía e pedagoxía cívico

cultural. Os creadores territorialmente actívos veríanse así convidados a pasar da posición 

clásica de simple consulta -cando se dá- ou de contestación -que si adoita producirse-, a 

358 



A Galicia urbana: caracteristicas dunha realidade socio-cultural diterenciada 

unha actitude de valoración mutua goberno local-creador, de implicación/negociación cara 

ao desenvolvemento de actuacións no eido das artes plásticas a nivel municipal. 

Mais, se damos paso ás realidades do noso estudo, tamén este aspecto é 

notablemente desigualentre cidades, tanto no posicionamento das respectivas forzas 

políticas como no exercicio da acción cultural que desenvolven. Así, resulta significativa a 

total inexistencia de referencias a este aspecto do quefacer cultural no programa electoral 

do BNG (1999a) para a cidade de Lugo, partido político ao que pertence o edil responsable 

da Concellaría de Cultura. Os casos do PSdG-PSOE (1999) da Coruña e BNG (1999b) en 

Pontevedra, son moi distíntos ao que mencionamos. A posta en marcha da nova sede da 

Fundacíón Luís Seoane no antigo cuartel de Maracanáz cun centro de cultura 

contemporánea, a recuperación da vívenda de Pablo Picasso cara a creación do Museo 

Picasso, son dúas promesas que están centradas nas infraestruturas por parte dos 

primeiros. Para o Concello de Pontevedra, os plans en artes plásticas e vísuais160, eran 

aínda máis ambiciosos, posiblemente porque Iles faltaba máis camiño por percorrer neste 

sentido, e aparecen formulados moito máís pormenorizadamente no programa electoral, tal 

e como recollemos no cadro núm. 20. 

'6o 
As artes visuais ou da imaxe, a miúdo. agrupan tamén aos creadores plásticos, e viceversa. De feito, a 

Asociación Galega de Artistas Plásticos e Visuais desenvolve o seu labor dende esta formulación. O cinema, a 
televisión, a radio, discos e semellantes, son os seus principais referentes, segundo Cuadrado e Berenguer 
(2002). No noso caso, faremos breve mención a como contemplan o labor ao redor do cinema, como oferta 
cultural e como plató, as sete cidades do estudo. 
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CADRO NÚM. 20 
Propostas de promoción das artes plásticas e visuais para o Concello de Pontevedra 

Se temos en conta a proxección da Bienal (de Pontevedra], o Concello de 
Pontevedra colaborará na organizacíón deste importante evento cultural. 

No marco do Verán Cultural, debe promoverse unha Mostra de Arte na Rúa, co 
obxectivo de tirar a arte dos museos e dos locais convencionaís e integrala nos 
espazos urbanos, para amosar ao vivo o proceso de creación artístíca. 

A creación do Museo-Centro Cultural Castelao debe ter como un dos seus 
obxectivos a creación dunha mostra permanente sobre o"Movemento Renovador 
da Arte Galega". Asi mesmo, serviria como núcleo-sede dunha Mostra 
Permanente-Museo do Debuxo Humorístico e da Caricatura. 

" O goberno municipal colaborará con todas as institucións e entidades públicas e 
privadas para unha mellor ordenación das exposicións, co obxectivo de racionalizar 
e rendibilizar ao máximo os espazos que se dispoñen e mellorar as canles de 
información e de publicidade sobre este tipo de actividades. 

" O concello colaborará coa Facultade de Belas Artes co obxectivo de promover unha 
maior integracíón e relación deste centro coa actividade cultural e artística do 
concello. 

' A contemplación critica de obras e espectáculos son necesidades e demandas 
sociais as que non debe ser allea a administracíón municipal por medio de 
programas formatívos e didácticos. 

' Convenio de colaboración co Cine-Club para a organización de ciclos de cinema 
para escolares, cinema ao aíre libre etc. 

' Inclusión de ciclos de cinema e video didáctico na programación dos centros cívicos. 

` Apoio á organizacíón de certames e concursos de fotografía. 

` Reivíndicación da implantación en Pontevedra da titulación de Comunicación 
Audiovisual, pola súa relacíón de complementariedade coa xa existente de 
Publicidade e Relacións Públícas e con especialidades de Belas Artes... 

Fonte: Programa electoral do BNG nas eleccións municipais de 1999 ao Concello de 
Pontevedra. Elaboracíón propia. 

Como se tratase dun decálogo de medidas de política cultural que está referida 

ao ámbito das artes plástícas e unha cala nas visuais -nomeadamente no cinema-, esta 

forza política con responsabilidades de goberno íntentaba con estas propostas 

abranguer diversos aspectos que están vinculados a este ámbito de acción cultural. 

Neste sentido, pola sensibilidade que amosan, son de destacar o apoio a iniciatívas de 

promoción artística xa instauradas como a Bienal de Arte de Pontevedra ou outras de 
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nova creación como o IFI -Festíval Internacional de Novas Tendencias de Galicia- e a 

institucións ou entidades que operan nese mesmo sector na cidade, tratar de 

desenvolver un traballo en rede na organización de espazos e publicitación expositiva 

dos mesmos, botar a andar novas actividades dinamizadoras como a Mostra de Arte na 

Rúa ou crear infraestruturas museísticas públicas que palíen o déficit da cidade neste 

sentido, mesmo observamos un posicíonamento expreso de política educativa municipal 

diante da complementariedade de titulacións referidas ás artes audiovisuais existentes 

no concello. Propoñen, no mesmo texto electoral, outra serie de medidas de carácter 

máis social, así como unha batería de propostas que están dirixidas ao fomento da 

creatividade na cidadanía e ao apoio explícito os creadores máis establecidos, que 

abordaremos noutro apartado posteriormente. 

Porén, a pesar de estar, en xeral, moí orgullosos dela, nomeadamente dos seus 

cascos históricos, achamos en falta, tanto nos programas que analizamos como nas 

programacións que virán de seguido, unha referencia ás potencialidades da cidade como 

plató tefevisivo e cinematográfico, é dicir, contemplar o propio marco da cidade como 

ferramenta colaboradora no desenvolvemento local. Falamos da experiencia das 

denominadas Film Comissions (Carrera, 2003), orixinarias dos Estados Unidos de América 

e do Canadá, de onde se estendendou a outros países da órbita occidental. En definitiva, 

son unhas oficinas especializadas en dar servizos á produción: localización de exteriores, 

préstamos de recursos ínfraestruturais e humanos municipais, cortes de tráfico para a 

rodaxe de escenas na rúa, acordos con establecementos hostaleiros etc. Obviamente, pode 

entenderse que estes servizos redundarán nunha maior, coidada e acotío espectacular 

proxección exteríor da cidade, así como en conseguir ingresos directos ou promover os 

indirectos etc. Timidamente, algún edil comeza, dunha forma máis ou menos planificada, a 

visualizar as potencialidades desta vía: 'puxemos en marcha unha política de promoción da 

industria audivisual, sendo o único concello [galego] que financiou películas, exactamente 

catro pelícu/as en dous anos"(VG). No bienio temporal de referencia da nosa investigación, 

tan só o Concello de Santiago dera pasos concretos neste sentido coa creación da 

Compostela Film Comission (Carrera, 2003). 

Da análise das manifestacións dos responsables políticos, así como das 

programacións desenvolvidas polas respectivas concellarías, a respecto do ámbito que 

nos ocupa, quixéramos subliñar catro aspectos. Primeiramente, o número e a tipoloxía 

das infraestruturas expositivas que dispoñen os distintos gobernos municipais para 
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desenvolveren un labor no sector das artes plástícas e visuais, é moi dispar dunha cidade 

a outra. Se A Coruña, que ten camiño andado e conta cuns cinco espazos expositivos 

diversificados: "temos varias salas de exposicións e establecemos unha certa xerarquía. 

Dígamos que hai salas de referencia para artistas consagrados ou que nós cremos que 

van consagrarse [...] e sa/as reservadas para artistas que están aínda nun nivel de 

formación [...], iso sempre foi ben aceptado e comprendida polo propio sector" (AM), 

ademais de empregar aos propios Museos Científicos ou mesmo ao Arquivo Municipal 

como equipamento circunstancial para exposicíóns temáticas -cartelismo, fotos antigas, 

mapas etc.-, ou Santiago de Compostela, coa política de apoiarse nas numerosas salas 

doutras institucións que están presentes na cídade -a universidade, a Xunta de Galicia, a 

Fundación Caixa Galicía, a Fundación Granell etc.- para satisfacer a demanda neste 

sentido. O Concello de Ourense conta tan só co que denominan Museo Municipal, mais 

"non é ta/ museo, senón unha sá de exposicións, aínda que se lle puxo ese nome e 

seguímosllo conservando" (OA); a Concellería de Cultura de Lugo dispón unicamente da 

primeíra pranta do "Centro Uxío Novoneyra" -"aínda estamos en período de inicio de ver 

como se fai para tratar de darlle unha normativa á propia sá, no sentido de que son dúas. 

A nosa pretensión é nunha ofrecer exposícións de a/ta calidade e outra deixa/a para 

artistas locais" (LI)-, e o Concello de Pontevedra programa mostras no "Pazo de 

Mugártegui" ou no Pazo da Cultura e Exposícións. Ferrol dispón do "Centro Torrente 

Ballester" -"un centro-museo de artes plásticas [...], xa a xente se pelexa por vir a 

expoñer" (FB)- e do "Centro Carvallo Calero" -"unha sá magnífica [onde] programamos 

exposícións incluso de xente moi valorada" (FB)-. Por último, o Concello de Vigo recén 

estreaba -en novembro de 2002-, o seu Museo de Arte Contemporánea (MARCO) 

°col/emos a mellor zona da cidade, a calle Príncipe, unha rúa que ten unha media de cinco 

mil viandantes diarios e no medio, onde estaba o cárcere e os xulgados, colocamos o 

MARCO. Que buscamos? Achegar a Arte ao cidadán, que a cidadanía se mobilice en 

torno á Arte" (VG)-, ademais de xa contar coas salas expositivas que están situadas na 

"Casa das Artes" -'para todos os públicos, basicamenfe con contidos locais" (VG)- e na 

"Casa Galega da Cultura". 

En segundo lugar, este número e esta tipoloxía de contedores culturais, sen dúbida, 

posibilitan ou impiden unha determinada oferta expositiva. Ao observarmos as diversas 

programacións -achegamos as de catro cidades do estudo a modo de exemplo-, 

detectamos unha omnipresenza de obra plana, nomeadamente de pintura e fotografía, así 

como unha especial querencia por programar mostras de carácter temático, que se dirixen a 
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un público amplo, pouco entendido en arte actual e si afeccionado á espectacularidade da 

natureza, ao coleccionismo máis diverso, ao anecdotario histórico etc. Un exemplo claro 

disto é a exitosa exposición na Coruña, en termos de asistencia de visitantes, sobre a 

emperatriz austríaca coñecida coloquialmente como "Sissi". 

En termos xerais, observamos unha falta de pluralismo de tendencias, de formas, 

de técnicas e mesmo de modalidades de intervención plástica. Escasean as propostas 

programáticas de escultura, a videocreación, as instalacións efémeras e performances, a 

artesanía de autor, a profundización en novas propostas estéticas que interrelacionen entre 

si ou as iníciativas de trascender o límite físico-espacial das salas: "quená poñer/les [refírese 

os veciños do Ensanche santiagués], unha exposición de escu/tura moderna na rúa, podená 

ser unha cousa interesante que nunca se fixo" (ST). A ilustración de banda deseñada, agás 

en Ourense -por iniciativa da Casa da Xuventude e apoiada dende o concello- ou na 

Coruña, onde a aposta por esta modalidade artística está contrastada, resulta difícil vela na 

listaxe de exposicións. Na cidade herculina, o debuxante e guionista Miguelanxo Prado é o 

máximo responsable do Salón do Comic "Viñetas desde o Atlánticó', nunha iniciativa 

municipal descentralizada por diversos contedores culturais de periodicidade anual, que 

está a xerar un plus de atractívo cultural aos veráns coruñeses. 

En canto ao gravado, apenas achamos labor expositivo nas programacións que 

consultamos, e resultan, se couber, máís chamativa nos casos dos concellos de Pontevedra 

e de Ferrol, -cidades que convocan un premio anual-. 

As declaracións ao respecto dun edil de cultura permítenos abordar, brevemente, 

outro aspecto de interese, como son os premios, certames, bienais e festivais de artes 

plásticas, mesmo para poñer de relevo a nula coordinación institucional tamén neste 

ámbito da acción cultural urbana: "nestes momentos, tanto en Galicia como na provincia 

da Coruña, respecto do gravado, hai dous polos: Ferrol, cunha tradición de máis de vinte 

anos facendo o premio de gravado máis importante, e 8etanzos. A comunicación entre 

ambos os conceilos, dende que cheguei eu, mellorouse, mais non abonda. É dicir, 

despilfárrase. Pódese facer unha soa cousa, sen ningún problema, [...], dúas sedes en 

vez dunha pero o mesmo premio" (FB). E prosegue con outro exemplo: "eu vou facer 

agora, no mes de xullo, unha exposición de escultura dos vinte me/lores escultores 

galegos actuais. O/óxico é que non se fixera noutro sitio. Se esta se poidese trasladar a 

outras cidades de Galicia... " (FB). 
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Non acostuman ser hábito frecuente no proceder das cidades galegas a co

produción de exposícións entre municipios que aborden modalidades e a obra dos artistas 

máis minoritarios ou de vangarda, as charlas cos creadores, a estabilidade das visitas 

guiadas para adultos, escolares e grupos dos colectivos máis desfavorecidos socialmente, a 

coordínación programática e publicitaria entre contedores expositivos da mesma localidade 

etc., e, con certeza, coidamos que mellorarían o labor dinamizador neste sentido. En 

definitiva, aínda que observamos que a tendencia é ir a mellor, a aposta pola arte 

contemporánea nalgunhas realidades do estudo parece lonxe de acadar os niveis que 

dende hai tempo conseguiron outros sectores da difusión artística. Neste sentido, a arte 

máis actual continúa sendo, en boa medida, unha materia pendente das políticas culturais 

municipais e do seu carácter mediador, unha materia en que, cando menos, deberían 

procurar obter unha mellor cualificación que un simple aprobado (Guntín, 1998). 

CADRO NÚM. 21 

Programación de artes plásticas e visuais da Concellaría de Cultura e
 
Campus do Concello de Ferrol
 

3.2.1 Exposicións en centros expositivos propios: 
" fotografía: 

- Xll Edición Galicia en Foco 
" píntura: 

- Miradas Virxes: Vicente Blanco, Arturo Fuentes, Álvaro Negro.,. 
- Rafael Úbeda 
- Berta Cáccamo 
- Roberto Matta 
- Tomás Barros 
- Loureiro 
- Xoxardo 

' escultura: 
- Paco Pestana
 
- Caxigueiro 199D-2000
 

" temáticas: 
- Reatmente? (Varios Aufores)
 
- Arte Nos 8arrios: Nélida López Mirás, Julia lzquierdo...
 
- Irrupcións: Carmen Bellas. Pauta Aneiros, Díego Vázquez... 
- Colección Fundación ARCO 
- XV Premio de Gravado Máximo Ramos 
- Segura Torrella e o femíníno 

3.2.2 Co-produción de exposicións: 
- Exposición de "Galicía en Foco" 

3.2.6 Concursos e premios: 
- XV Premio de Gravado Máximo Ramos 

Fonte: Entrevista ao concelleiro de Cultura e Campus do Concello de Ferrol e achegas 
documentais da propia concellaria. Anos 2001-2002. Elaboración propia. 
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CADRO NUM. 22 
Programación de artes plásticas e visuais da Concellaría de Cultura e Festas 

do Concello de Pontevedra 

3.2.1 Exposicíóns en centros expositivos propios: 
' fotografía:
 

- As Cores do Mar de Galicia
 
- Imaxes Maiores
 
- Fotografias de Galicia no Arxíu Mas
 

' pintura: 
- Lopotdo Nóvoa 
-"Saturación"Alumnos da Facultade de Belas Artes 

' escultura: 
- Brumario. Antonio Crespo Foie 

' gravado: 
- Tamayo. Cofección da Obra Gráfica da Fundación La Caixa 

' temáticas: 
- Fantasias dende a nada para facer arte que arfe. As Vodas de Pompas e 

Burmeigas 
- Arquitecturas 
- Entroidos tradicionais de Galicia 
- Historia de Galicia 
- Figuraciones desde Galicia 
- A Aventura das Vangardas 
- Exposición Colectiva Muileres arlistas 
- Padre Sarmiento 
- Xlll Edición Circuitos de Ades Plásticas 
- Mostra Artesanal de Contos Escenificados en Trapo 
- Provisión de Desvelos e Vixilias 
-"D traxe tradicional galego" Colección P. Montenegro 
- Mariquita Pérez y su época 
- Xéneros e Tendencias nos Albores do Século XXI 
-"Unha Visión da Arte Contemporánea Galega" 

3.2.3 Exposicións en centros escolares, locais veciRais...: 
-'Sempre en Ríanxo. Sempre en Galiza"
 
- `A Pontevedra do Padre Sarmiento"
 

3.2.4 Cicios de cine/video/curtometraxes: 
- Ciclo terriático Francotiradores, "Hana-Si"
 
- Festival de Cine ^lladas do Planeta"
 
- Ciclo de Cíne Oriental
 

3.2.6 Concursos e premios: 
- Premio Nacional de Gravado 

3.2.8 Iniciativas de apoio á Promoción das Artes Plásticas e Visuais: 
- Bienal da Arte 
- IF1. Festival creativo aberto a todo tipo de público e tendencias arifsticas 
- Mostra `Arte Pontevedra ll" 

3.2.9 Iniciativas cara a promoción das industrias culturais do sector: 
- Destile de moda ''Pontus Veris" 

Fonte: Entrevista ao concelleiro de Cultura e Festas do Concello de Pontevedra e
 
BIPO (n° 0-7). Anos 2001-2002. Elaboración propia.
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CADRO NÚM. 23 

Programación de artes plásticas e visuais da Concellaría de Cultura 
do Concello de Vigo 

3.2.1 Exposicións en centros expositivos propios: 
* fotografía: 

- Xulio Vilariño. "Crónicas viaxeíras"
 
- Arquivo Lianos. 'O que Vigo tle debe ó mar"
 
-'A terra vista desde o ceo"
 
-"Transversais" Exposlción cotectiva en torno á fofografía
 

* pintura: 
- O Legado de Policarpo Sanz 
-'^0 Anos de Pintura" Francisco G. Lagares 
- "No Camiño."Antonio Abad 
-"IV Premio de Pintura Eixo Atlántico" 
- Colección Laxeiro. Exposición Permanente 
- Colección Torras. Exposición Perrnanente 
- Antolóxica. Mario Rodnguez 
- Antón Pulido 
- "Laxeiro... et Eterno Retorno" 
-`'Paisaxes Europeas e Cubanas do Século XVII ó XX" 

' escultura: 
-"Diátogos° Esculturas de Ánget Garraza e Miguel Vazquez 

* gravados: 
- 'Persoaxes". Gravados de Laxeiro 

' video-creación: 
- Exposición Net-Art 

" temátícas: 
- ''Mulleres"
 
-"O Cristo da Victoría. No Arquivo Ltanos"
 
-"MOTOS: Unha visión da motociclera antiga en Galicia"
 
-"WOOD SLOOD" Instalación de Carmen Chacón
 
- Colec,ción Torras. Exposición pem^anente
 
- "Palabras para un País"
 
- XV Concurso de Carteis do Eniroido"
 
- Exposición "O Universo e a Conquísta do Espacio°
 
-°Indios e Esquimais. Cutturas lndíxenas de América do Norte"
 
- Exposición de Proxectos para o Palacio de Congresos
 
- Emilio Guerreiro, 100 anos de Historia"
 

3.2.4 Ciclos de cine/video/curtometraxes: 
- Ciclo de Cine "Dereitos Humanos" 
- "Ciclo Temático da Mutter" 
- Cicto "O Universo no Cine" 
- Ciclo de Cine ó aire libre. 

3.2.6 Concursos e premios: 
- Conarrso de Vídeo-creación. Festivat de Video de Vigo. 
- tV Premio de Pintura Eixo Atlántico
 
- V Concurso de Carteis "Festas do Cristo da Vistoria"
 
-'XV Concurso de Carteis do Entroido"
 

Fonte: Entrevista ao concelleiro de Cultura do Concello de Vigo e contribucións 
documentais da propía concellaría. Anos 2001-2002. Elaboración propía. 
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CADRO NÚM. 24 

Programación de artes plásticas e visuais da Concellaría de Cultura e Benestar 
do Concello da Coruña 

3.2.1 Exposicións en centros expositivos propios: 
' fotografía: 

BG Wildlife photographer of the year 2001 
"As cores do mar de Galicia" 
"La tierra vista desde el cielo" 
Concurso de Fotografía "Luz en la ciudad" 

' pintura: 
"Henri Manguin - Retrospectiva 1890-1949" 
"Feito. Obras 1952-2002" 
"Eduardo Naranjo. Realismo, Sentimiento y Sueños" 
Jaime Cabanas 
Gerardo Porto 
Elena Corredoira 
"Vl/ Mostra de pintura y escu/tura Unión FENOSA" 
'Antón Lamazares: Un saco de pan duro" 
José Ramón 
"Eugenio Granell. EI arte de la conversación. EI ú/tímo surrealista español" 
"Manuel Facal: caixas negras" 
"Ma José de la Chica" 
Nitodavila. "Veinticuatro meses" 
Marta Villoslada 
Jano Muñoz 
Dolores Guerrero 
Mary Carmen Calviño 
Consuelo Liñeira 
Sara Blanco 
José Teijeiro 
Ana San Román 

^ escultura (esmaltes): 
"Aqua" de Julia Ares 

' video-creación:
 
"Baixo as ondas das rías"
 

' comic:
 
Salóns do Cómic "Viñetas desde o Atlántico" 

' temáticas: 
"Trans SexualExpress"
 
Premio "Laus 00"
 
"Rompe-la memoria, dispositivos de temporalídade e posta en escea" 
"Á imaxe e semellanza" 
"Pablo Iglesias, Los socialistas y el Movimiento obrero en Galicia" 
"EI Republicanismo coruñés en la historia" 
"Monasterios y Lamas del Tibet" 
"Isabel de Austria: Sisi" 
"La Meteorología a través del tiempo" 
"Editorial Galaxia 1950-2000: Palabras para un país" 
"África. EI legado eterno. " 
"Diseño de Vanguardia"... 
"Iribarren. Ingeniería y mar" 
"Arte Emergente" 
"Fundación 10 de Marzo: D ensino na ll República" 
"Antonio González García. Crónica de La Coruña" 
"Premios Laus de Diseño gráfico" 
"EI voto femenino en España" 
"Cerdá: Ciudad y Territorio" 
"Una experiencia litográfica" 
"Mujeres de/ mundo cara a cara" 
"Romper la memoira. Dispositivos de temporalidad y puesta en escena" 
"Con las mujeres avanza el mundo" 
"EI Santo Sudario de Oviedo" 
'A propósito de la Prehistoria".Gravados.Ta/ler Liria 
"Antonio Pa/acios, constructor de Madrid" 
"Cartografía de Galícia ss. XVI-XIX. La batalla de Elviña" 
"Faros" 
"Victorino Collantes" 
"Arte y ciencia en la Biblioteca de la Casa del Consulado" 
"Vitolfília Española" 
"Dolores Fernández España, ^Dónde nacen las hadas?" 
"Cincuenta años de ópera" 
"Los unformes en la Guerra de la lndependencia" 
"Presentación Artística Colectivo ArtuaP' 
'Jose Maria Escrívá. Vida, mensaje y herencia" 
"Coruña en femenino" 
"Na veira do mar hai moito que ver" 

3.2.4 Ciclos de cine/video/curtometraxes: 
- Navidad - Tierra Americana
 
- Camino de Oriente - Retazos de Mujer
 
- Emerge - Baúl de Sastre
 
- Humphrey Bogart - Viaje a Portugal
 
- Estrenos Mejicanos - Woody Allen
 
- Dos Comedias - Homenaje a Rafa Barez
 
- Estrenos en V.O. - Gary Cooper
 
- Amores fuera del armario - Fellini y Pasolini de nuevo
 
- Terror y Ciencia Ficción - Cosecha Españofa
 
- EI rostro de la muerte - Estrellas del cine francés
 
- Metis/Mestizos - 2002 un ano para a paz
 
- Buen rollo - Seis Cuentos Morales
 
- Itacas - Ganímedes
 
- Nuevas de Oriente - Renoir
 
- Chabrol - Las dos orillas
 
- Dueto Kubrik - Kazan - Lynch en V.O.
 

3.2.5 Charlas dos creadores: "Facal por Facal" 
3.2.6 Concursos e premios: 

1 Concurso de Fatografía "Mirando al Mar" 
Concurso de Fotografía "Luz en la ciudad" 

3.2.8 Iniciativas de apoio á promoción das Artes Plásticas e Visuais: 
Vll Mostra de píntura e escultura Unión Fenosa (préstamo equipamento) 

Fonte: Concellaría de Cultura do Concello da Coruña. Memorias Anuais 2001 e 2002. 
http://wvvw.aytolacoruna.es/cultura. Elaboración propia. 



A Galicia urbana: características dunha realidade socio-cultural diferenciada 

Por último, o cuarto aspecto que debemos comentar fai referencia á presenza dunha 

das modalidades das artes audivisuais na programación municipal, o cinema. A linguaxe 

audívisual, tan protagonista na sociedade actual, parece un contido que debería gozar de certo 

peso na oferta cultural municipal como recurso de lecer interxeracional, para educar na cultura 

cinematográfica, mesmo como desculpa para un foro onde abordar as diferentes problemáticas 

sociais e complementar as opcións máis comerciais da industria privada. 

Neste sentido, algunhas programacións que consultamos reflicten con maior ou 

menor profusión de actividades, case sempre no formato de "ciclos" para visionar, o labor 

nese ámbito da acción cultural municipal. Son anecdóticas as propostas de videocreación 

ou de curtametraxes para aproveitar a polivalencia de teatros, de auditorios en centros 

socioculturais e cívicos públicos ou o feito de dispoñer -no caso do Forumetropolitano na 

Coruña- de salas específicas de cinema; referímonos especialmente as áreas de Cultura da 

Coruña, Pontevedra, Vigo, Pontevedra, Ourense e 5antiago de Compostela. Estas dúas 

últimas, ademais, acumulan xa bastantes edicións de outros dous festivais cinematográficos 

con certa traxectoria e renome. Desta forma, no caso do Concello de Ourense, optaron por 

derivar a organización do Festival de Gine de Ourense nun consorcio en "que, aparte do 

concello, está tamén a Deputación [de Ourense] e hai un importante apoio económico da 

Consellarlá de Cu/tura [Turismo e Comunicación Social da Xunta de Galicia]" (OA). Pola súa 

banda, a Concellería de Cultura do municipio compostelán promove un festíval de cine "que 

xa leva quince edicións e cada vez vai mellor. Agora fixemos un premio CineEuropa..."(ST). 

Estos son exemplos de politicas culturais sectoriais que veñen a complementar unha oferta 

de por si xeneralmente feble ou a satisfaceren unha necesídade que está absolutamente 

esquecida nalgunhas das nosas cidades. 

7.1.3.6. O feito diferencial galego: lingua galega, a promoción da creatividade e o 
apoio aos creadores locais 

As peculiaridades de Galicia como posuidora dunha cultura propia e diferenciada do 

resto das demais comunidades autónomas que conforman a plural realidade xeográfica e 

política española, parecen razoadas de abondo por diversos historiadores e politólogos 

(Nogueira, 2001; Barreíro, 2004; Villares, 2004). Existe unha cultura galega que está 

conformada por unhas pautas de conduta e unha maneira de ver o mundo, cunha lingua, 

unhas tradicións, un folclore, unha gastronomía..., e que foi construída colectivamente co 

transcorrer do tempo, o que deixa a súa impronta na fala, na literatura, na música, na 

arquitectura, no cíne, na moda e en tantas outras e múltiples manifestacións onde aniña a 
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creatividade. Unha singularídade cultural en permanente convulsión, diálogo e mestizaxe, 

no gume dos lindes do propio -o local- e das influencias do outro -o universal- por suposto, 

mais cos suficientes trazos propios que a determinan idíosincraticamente como 

diferenciada. Falamos pois, dun feito que cómpre termos presente no exercicio da acción 

cultural pública, e que, se se aproveita de xeíto racíonal, pode xerar múltiples e vízosas 

posibilidades dinamizadoras. 

O reto para as administracíóns locais devén, en prirneiro lugar, en ser consciente da 

plusvalía patrimonial deste trazo identitario, onde a lingua galega resulta ser un dos seus 

principais activos. En segundo lugar, en atínar a incorporar Galicía, á súa poboación, á 

cultura e ao pensamento europeo e universal, dende a súa especificidade, mais sendo 

permeables a contemplación do pasado, non como adival limitador, senón como proxección 

de futuro (Seoane, 1995), é dicir, por medio da consciencia do devir discursivo do pluralismo 

cultural sen porlle cancelas que a reduzan. Como sinala Barreiro (2004: 249), "o que 

necesitamos é facer a cultura galega de hoxe, a que traduce o noso xeito de ser e de vivir 

na sociedade actual, e a que nos enfronta ao reto de dialogar con outras culturas dende un 

plano de respecto e ígualdade". Noutro texto, recollemos que "pensar Galícia supón analizar 

a nosa realidade sociohistórica, económica e política, mais sen perder de vista esoutros 

horizontes peninsulares, europeos e uníversais que tiveron e terán un papel fundamental no 

noso desenvolvemento como colectividade" (Fundación Iniciativas 21: 138). 

En canto ao último dos desafíos, no obxectivo de abonar a creatividade e apoiar os 

creadores locais -entre os que se inclúen os/as que residiron ou residen, crearon ou están a 

crear no territorio galego principalmente, abranguendo así a artistas históricos, que están 

consolidados ou en proceso de emerxencia-, os municipios poden xogar un papel 

determínante no intento de evitar un maior reducionismo cultural sumamente empobrecedor 

"confundido a cultura galega coa cultura feita en galego" (Ibídem: 231). 

Consonte á primeira das cuestións que referimos, a importancia concedida á cultura 

galega e particularmente á lingua propia, tanto na súa vertente comunicadora como un 

elemento de gran valor cultural, as díversas realidades municipais que estudamos 

manifestan outro tanto nivel de disparidade no seu posicionamento político ante este 

aspecto. Se dende o punto de vista sociolingiiístico, Galicia é moi heteroxénea'6', a maneira 

de enfocar o binomio política cultural e cultura e lingua galega nas cidades da mostra, 

resulta tamén diversa. 

'fi' http:!lwww.ige.xunta.es. Enquisa publicada en 2004 sobre datos recollidos no 2003. Segundo este estudo. en 
Pontevedra, Ferrol e Vigo 0 50°^ó da poboacíón di ter problemas para falar o galego e case un terzo en 
comprendelo. En Lugo, Ourense e Santiago hai máis competencia que uso. Na Coruña, case que un de cada 
catro habitantes é galego falante. 
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Desta forma, as achegas dos programas electorais que analizamos sobre esta 

cuestión son moi significativas, posto que, se nun caso non aparece mención algunha referida 

á lingua galega e mesmo o documento está integramente redactado en castelán (PSdG-

PSOE, 1999), tamén as memorias da concellaría que consultamos desa cidade, nos outros 

dous casos sí recollemos manifestacións explícitas ao respecto, que delatan unha postura moi 

inequívoca: 'ñunha Nación como a galega, con unha cultura propia que non tivo unha 

evolución normal, é prioritario e imprescindible defender, para a mesma existencia do pais e 

para o noso futuro como pobo, unha política cu/tura/ clara e profunda, dende a nosa realidade. 

Débese va/orar e reforzar todo o que faga que tomemos conciencia do que somos e 

representamos como galegos e galegas, e tamén a nosa propia creatividade" (BNG, 1999a: 

21), `defenderemos unha acción política dentro do concello que contemple a normalización 

lingiiística en todas as actividades poiíticas, administrativas e sociais da vida municipal como 

cuestión básica e promoverá o funcionamento e as dotacións, tanto administrativas como 

orzamentarias da Unidade de NormaFización Lingíiística" (BNG, 1999a: 22), "dar a coñecer a 

positividade do que fomos e somos, do que podemos chegar a ser como cultura diferenciada 

no mundo, non reportará máis que beneficios colectivos" (BNG, 1999b: 1) ou "o feito de que a 

cultura ga/ega non tivese un desenvolvemento normal e autónomo fai absolutamente 

necesario articular dende os concellos unha política cu/tural definida a partir da nosa realidade 

lingŬística e cultural, unha política ga/ega e en ga/ego que teña como obxectivo a construción 

e afirmación da identidade galega, a través das súas diversas manifestacións: idioma, 

patrimonio histórico e natural, festas, tradicións, creatívidade artística etc. Esta orde de 

prioridades non pode nin debe ser obstácu/o para que se promova, a partir do recoñecemento 

e valoración da propia, un diálogo permanente e aberto con outras identidades culturais" 

(BNG, 1999b: 1). Son citas textuais que trasladamos en toda a súa extensión debido a que 

reflicten uns posicionamentos moi decidídos a prol da promoción da cultura e da lingua 

galega, sen desbotaren a súa interación con outras. Podemos entender estas dúas posturas 

como de natureza transversal, no sentido en que non están vinculadas política, operativa e 

unicamente ás áreas de cultura municipais. 

Se voltamos á primeira das referencias, para o edíl responsable de cultura que 

entrevistamos, "esta é unha cidade que, en Galicia, é a menos galego-falante e máis 

castelá-fa/ante [...]. Hai un nivel cultural importante, de formación suficiente, todas as novas 

xeracións foron alfabetizadas en galego e, xa que /ogo, a lingua non ofrece prob/emas de 

comprensión nin de fala. Logo está a práctica social. Entón, a partir de aí, o Concello é 

fundamenta/mente castelá-falante, temos bastante medido ese pu/so da cidade [...]. En 

Cultura, a situación é distinta. Probablemente o sector cultural é o máis ga/ego-falante, 
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desde logo, máís que a media da cidade e ademais, máis activo, máis militante nesta 

cuestión [...]. O que si temos é a vantaxe de non ter ningún conflito, máis aló do conflito da 

toponimia A Coruña-La Coruña que, como tndo o mundo sabe, é un conflito moi rendible" 

(AM). Noutro momento da entrevista, quizais co propósito de suavizar precísamente unha 

postura que provoca non poucas polémicas mediáticas e legais, declara: "nós marcamos 

dende o principio unha pauta de vida cultural moi aberta, máis cosmopolita. Nós ímoslte 

facer a exposíción aquí que non tle vai facer ninguén aos grandes artistas galegos, mais 

tamén imos traer aos artistas de fóra que non trae ninguén. E ese tema, a estas a/turas [...j, 

xa é unha liña de identidade, o que nos obriga a producir materiais nas dúas linguas 

segundo o caso: catá/ogos, folletos etc."(AM). 

Por unanimidade, todos os concelleiros da mostra manifestaron a predílección do 

idioma galego como lingua vehicular na información cultural á cidadanía por parte da 

concellaría en cuestión, mais caben matices de diverso callado ao respecto: "agora está de 

moda, íillo [o galego]. No Concello a lingua oficial é o galego. Iso non impide que poidas 

utilizar o castelán. Eu personalmente non son nada dogmática [...j, paréceme lóxico que o 

Concel/o teña como lingua oficíal o galego e que se potencie entre toda a administración, 

pero sempre dando opción" (ST); "a lingua oficial deste concello e desta área é o galego, e 

as comunicacións fanse en ga/ego. En galego e en ing/és" (VG). En canto a iniciativas en 

concreto de promoción da lingua galega, as concellarías de Cultura que analizamos 

amosaron, porén, un labor feble. Ou escudáronse en que non eran a súa competencia 'a 

promoción da lingua galega faina a concellaria creada para tal fin" (VG), ou as súas 

programacións apenas reflicten quefacer en tal sentido, agás as iníciativas "Entre nós, en 

galego", "A túa cidade na túa lingua". "Xogas? En galego podemos", "Obradoiros Máis alá! 

De lingua e sociedade" e"Ciberlingua", "un programa de achegamento ás novas tecnoloxrás 

por medio do galego e pensado para a mocidade" (PB), todas ou gran parte delas foron 

desenvolvidas en dúas das cidades do estudo. 

Cando preguntamos sobre como determínan ou cal é a presenza da cultura Iocal na 

programación municipal, polo xeito de abordar a súa resposta, podemos inserir varias 

lecturas. Por unha banda, que a intencionalidade e comprensión da cuestión que formulamos 

non foi correctamente entendida: 'practicamente todas as actividades culturais que se fan na 

cidade, sempre o Concel/o da/gún modo está detrás delas: todas as axudas que nos piden, 

sempre teñen unha reportación económica municipal" (OA). E por outra, cando menos, que 

aquela foi sesgada ou limitada: `nós estamos pola recuperacíón do galego [...j, agora, 

indubidablemente, tamén somos conscientes que a nós tenos que chegar cultura noutros 
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idiomas. No Festiva/ de Teatro Clásico as obras veñen de fóra e son en castelán. A xente ten 

que gozar do aspecto cu/tural e nós ser coñecedores de non quedarnos nunha gaiola, non?" , 

`hai un interese por difundir todo os bens que temos, que son moitos e descoñecidos [...], todo 

o que supón restos romanos estase comezando a coñecer" (LI). 

Nos restantes casos, apélase á pluralidade como principal criterio, non exenta de 

dificultades: `programamos un pouco de todo, noso e de fóra" (VG), '7emos unha visión moi 

plural, atacada nalgúns momentos publicamente polos nacionalistas, pero bueno, o espirito 

da acción cu/tura/ é en galego e p/ural [...], procurando que teña tamén unha visión 

internacional. É dicir, que non é nacionalista, nin moito menos, pero sí respectando as 

caracterisficas do noso país [...], e con respecto á orientación, dende /ogo non é 

egocéntrica nin fo/clórica. Hai actividades folclóricas, pero moi poucas" (FB). 

Parece evidente que o noso propósito coa formulación desta pregunta aos 

entrevistados, devén do obxectivo de coñecermos as tanxencias na acción cultural máis 

obvia, así como recoller a posible sensibilidade diante da promoción das propostas 

artísticas que xurdiron en Galicia. Asumir, xa que logo, que un amplo sector da produción 

artesanal e artística segue facéndose como expresión de culturas nacionais ou 

autonómicas e circula case que exclusivamente dentro duns lindeiros xeográficos e 

idiomáticos precisos (García, 2000), significa vivenciar unha realidade que exixe o deseño 

dunhas políticas culturais que, recoñecemos, sobordan sobradamente as capacidades de 

manobra dos concellos. Moitas prácticas simbólicas requiren investimentos altos -tv, 

discos, vídeos, óperas...- e son organizadas baixo a lóxica globalizada dos mercados 

comunicacionais, o que repercute tanto na demanda da cidadanía como na oferta cultural 

municipal. Mais só as sociedades que dispensan o debido respecto e recoñecemento aos 

seus creadores, acrecentan o patrimonio cultural propio (Pose e Salcines, 2005). Porén, 

aquelas comunidades que obvien conscientemente a aqueles, achanzan o camiño ao 

empobrecemento e á colonización cultural. 

Unha política local para a difusión e a promoción da creatividade, toda vez que se 

interiorice o contexto anterior, iría dirixida a obxectivos máis humildes pero non por iso 

menos importantes e con expectatívas de efectividade. Achamos que debe existir un certo 

plus de compromiso das cidades e dos municipios galegos cos produtos culturais que xera o 

noso país, á marxe daquelesoutros máis coñecidos e alleos que evite, en parte, o desangue 

que supón a fuxida de creadores. Ata onde alcanza este compromiso é un tema para 

discutirmos, mais é indubidable, ao noso parecer, que existe esta responsabilidade, como 
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tamén para algún dos edís "eu non podo facer unha programación puramente comercial nin 

quero, non podo nin quero [...], para min [o teatro] é fundamental para a cultura do país e da 

xente. Eu sigo empeñada en poñer teatro en xira e teatro galego e que teña público" (ST). 

De aí que veñamos a soster -xulgamos que argumentadamente- tanto nesta investigación 

como noutros foros (Pose, 2003a), que a administración local galega, dende as súas 

posibilidades e os seus recursos, é quen de contribuír á promoción da creatividade na 

cidadanía e ao apoio aos creadores profesionais locais, quer dende a programación cultural 

quer dende medidas paralelas doutra índole. 

Por este motivo, detivémonos nos programas políticos a que tívemos acceso e o 

resultado das nosas pescudas volve ser moi desigual. Se nun caso a sensibilidade a favor 

desta cuestión é manifesta, como veremos decontado, noutros as referencias son moito 

menores: "Casa da Creativídade'fi2 no antigo edificio da cadea ;"continuar co programa 

de circuitos cu/turais en todos os barrios" ou "sa/as de concertos e ensaios para os grupos 

musicais coruñeses" (PSdG-PSOE, 1999: 2) ou apenas teñen presenza nos devanditos 

documentos e/ectorais: "organización de itinerarios intermunicipais para dar a coñecer e 

favorecer a expansión das distintas actividades como teatro, música, cinema" (BNG, 

1999a: 22). 

A estas alturas da nosa investigación e se nos referimos aos programas electorais 

das distintas forzas políticas, cómpre aclararmos unha cuestión sobre a nosa propia 

percepción. Entendemos o contexto en que se enmarcan, a linguaxe xeneralmente un tanto 

simplista utilizada e a ampla audiencia poboacional á que van dírixidas as propostas. Xa 

que logo, somos conscientes desas simplificacións -por cuestións de espazo, vontade de 

síntese etc.-, e dunha certa carga demagóxica que poidan conlevar por achárense 

introducidos nunha contenda electoral. Mais, a miúdo, son altamente esclarecedores dunha 

sensibilidade e dun quefacer determinado, anterior ou de propostas para o futuro, tanto 

para os que desempeñan o poder municipal como para os que aspiran a el. En ambos os 

casos, porén, entendemos necesario estudar o seu contido e detectarmos a existencia ou 

non de iniciativas que amosen os posicionamentos ao respecto. 

E avisamos que, no tema que nos ocupa, non parece unha desculpa válida o feito 

de non afondar nas medidas para desenvolver por levar cinco lexislaturas 

ininterrompidamente no goberno dos designios da cidade en cuestión (PSdG-PSOE, 1999), 

'6Z Cando redactamos este informe, neste edificio municípal desafectado non se desenvolvera ainda ningunha 
íniciativa neste sentido. 
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nin o pretender acceder por vez primeira ao goberno local (BNG, 1999a). 5e hai labor que 

se realiza, que no caso da cidade herculina, si o hai, cómpre sermos proactivos e 

reflexionarmos sobre isto para o mellorar. Pola contra, se non o hai por carecer de 

responsabilidades políticas ata a data, tampouco é motivo para non propoñer iniciativas 

anovadas. E neste sentido, centrámonos e valoramos especialmente as múltiples propostas, 

tanto de ton sociocultural para o fomento da creatividade na cidadanía, como aquelas que 

están dirixidas ao apoio expreso -creación, produción, difusión...- dos creadores 

profesionais locais, por parte dun dos partidos políticos que acabarían accedendo ao 

goberno municipal nos comicios electorais de 1999 e que recollemos no cadro núm. XXX. 

Estas intencións explícitas tradúcense en medidas concretas que trascorren do recurso 

manido dos obradoiros, aulas e escolas, do soporte ás iniciativas da base asociativa e que 

atenden ás diversas modalidades artístícas ata aquelas que apostan por novas vías de pulo 

e colaboración cos creadores: un Centro de Recursos e Experiencias Artísticas -CREA-, a 

sensibilidade programadora cara o teatro galego, as exposicións etc. 

CADRO NÚM. ZrJ 

Promoción da creativídade e apoio aos creadores no Concello de Pontevedra 

' Escolas de expresión: realización de cursos e obradoiros de íntrodución ás 
linguaxes audiovisuais e a creación de obradoiros estables nos centros 
escolares. 

' Apoio ás actividades de creación e exhibición videográfíca, tanto ás que existen 
certame de vídeo escolar-, como a outras que xurdiren do movemento asociativo 
e de iniciativa cidadá. 

' En colaboración con outras institucións, creación dun Centro de Recursos e 
Experiencias Artísticas, ampliando progresivamente a súa actividade mediante a 
organización de cursos e obradoiros -pintura, gravado, artesanía...-, seminaríos, 
encontros, intercambios etc. 

' A programación do Teatro Principal e do Auditorio debe íncluír unha oferta 
atractiva de teatro en que haxa unha presenza notable do teatro galego. 

" Creación dunha Escola Municipal de Expresión Dramática integrada polas escolas 
e grupos de teatro que actúan no Concello. 

' Creación da Escola Municipal de Música e construción dun novo conservatorio. 

` Apoio aos grupos de música e danza do concello, mediante o apoio técnico e a 
cesíón de locais, unha convocatoria pública de subvencións e proxectos a 
actividades, e por medio de conveníos para a súa participación na programación 
cultural e festiva. 

Fonte: Programa electoral do BNG nas eleccíóns municipais de 1999 ao Concello de 
Pontevedra. Elaboración propia. 
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Somos conscientes da carga intanxible do centro de interese que agora estamos a 

abordar no noso informe. A creatividade ten que ver co que non é, co non establecido e 

inusual. De aí que, para a súa promoción cidadá, cómpre redobrar voluntariedade e folgos, 

mais tamén reinventarmos estratexias, asumirmos riscos por medio da revisión da tipoloxía 

e da xestión dos equipamentos socioculturais públicos, dármoslle voltas a unhas ofertas 

culturais para que sexan máis intelixentes, actualizarmos as ordenanzas subvencionadoras 

e as demais liñas de axudas a persoas físicas ou entídades xurídicas do sector etc. 

Precísase vontade e certa coraxe política para ser quen de innovar e superar a obvíedade 

pusilámine da acción cultural, mesmo aquela que ten éxito neste sentido. Urxe o estudo, a 

investigación dende universidades e os observatorios que propoñan vieiros novidosos. E 

faise necesario apelarmos á responsabilidade doutras instancias implicadas e dos mesmos 

creadores para que establezan a sinaléctica nestes derroteiros. Recoñecemos que para a 

administración, acotío a rebufo do obrar e das demandas da sociedade civíl máis dinámica, 

non resulta tarefa fácil facer camiño nesta dirección. 

Por outra banda, estámonos a referir ao que resulta un labor complexo, que está 

necesariamente compartido, horizontal, transversal e a longo prazo entre diversos axentes e 

entes. Así, unha enquisa que desenvolveu a SGAEt63 como documento preparatorio do III 

Encontro nacional de creadores (Barcelona, 2005), recomendaba para a promoción da 

creatividade, políticas que primasen accións como: 

• unha maior presenza das disciplinas artísticas no ensino primario e secundario 

obrigatorio; 

• a dotacíón axeitada de recursos e de contidos para as infraestruturas culturais; 

• a necesidade de crear programas específicos de apoio os creadores 

emerxentes; 

• e, por último, conceder a importancia debida á industria cultural privada no 

fomento da cultura. 

Consonte con isto, algúns dos parámetros que deberían cicelar a política cultural 

das cidades no ámbito do que falamos, "para non quedarse "apolillada" por incapacidade e 

impotencia para percibir aos creadores e as condicións e condicionantes deses creadores" 

's'' Plan Integral dei Autor. http://www.encuentrodecreadores.com 
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(Fernández de León, 1999: 126), son a cooperación entre administracións, institucións e 

axentes sociais e culturais públicos e privados con presenza na cidade, o díálogo e a 

procura do consenso sobre políticas culturais para desenvolver entre responsables políticos, 

técnicos municipais e creadores locais, as contribucións académicas en termos de 

investigación aplicada, as políticas culturais integrais que conleven formación, creación e 

difusión, a interdependencia entre íniciativas culturais e educativas de base para a 

educación e a fidelización de púbticos, asumir a arte como un elemento máis da 

rexeneración estética e uso do contorno urbano e o produto artístico local como factor de 

suxestión para o turismo cultural -a experíencia dos "Proms" en Londres, a programación da 

Capital Cultural de Cork etc., como exemplos disto último- etc. 

Se somos xustos coas realídades que estudamos, tamén nas entrevistas 

detectamos algunhas iniciativas nesta liña, e quixéramos traer a colación aquelas que, 

mesmo por procurar obxectivos como os argumentados anteriormente, acharon serias 

dificultades para ser implementadas: "o que si falta é unha factoría cu/tural, pero falta en 

Galicia. Eu quería que viñese para Santiago [...], porque iso ten que ser un proxecto cun 

acordo máis amplo co goberno municipal. [...], con esa historia da Cidade da Cultura, se 

cargaron o da factoría porque entenderon [a Xunta de Galicia] que era unha montaxe 

nosa para... estúpido! É unha cousa completamente distinta [...], é un "semilleiro" de 

artistas, unhas instalacións para que traballen" (ST). 

Outras experiencias, quizais por non teren que depender orzamentariamente 

doutras administracións, si recolleron a viabilidade necesaria, para se converteren en feitos 

de certa estabilidade: "Miradas virxes", "Irrupcións" e mais "Domingos á escená' en Ferrol, 

"Actual", "Circuitos Culturais", "Escola de Música", "Aula de Jazz e Música Moderna", 

"Premios de Innovación Educativa", "Rockmarino" e"Nordés Coruña" -este último, deixouse 

de celebrar no 2001- na Coruña; e"Pontevedra como escenario", "Arte Pontevedra II" ou 

"CREA Pontevedra, que busca traba/lar no ámbito da formación e promoción basicamente. 

Pretendemos desenvolver programas que permiten apoiar os creadores nos distintos 

ámbitos pero sobre todo nas artes visuais. Estab/ecemos colaboracións con centros 

educativos e universitarios -Escota de canteiros de Poio, Escola de restauración de bens 

culturais, Facultade de Belas Artes...- e creamos fórmu/as de apoio a artistas que poidan 

desenvo/ver determinados proxectos" (PB) en Pontevedra. Todas elas, iniciativas con máis 

ou menos calidade e éxito de participantes, aínda que tímidas a respecto das experiencias 

de autoxestíón de equipamentos públicos por parte de artistas ou os viveiros de creadores 

das diversas artes e que xa comezan a achar xemelgaxes con nomenclaturas parecidas -as 
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incubadoras de empresas creativas- cara á promoción da cultura, da creatividade e da 

actividade empresarial que se basea naquelas como ferramentas de desenvolvemento local 

integral (Cyberkaris, 2005). 

Unha vez que xa enumeramos algúns exemplos, quizais novidosos na nosa 

comunidade autónoma cara a estimulación creativa, mais que xa non o son tanto noutras 

latitudes tanto europeas como españolas, e que tentan afastarse como case única vía 

promocíonal dos habituais concursos, certames, premios -en metálico e coa pertinente 

publicación- de índole literaria, escénica, musical, plástica ou visual que podemos observar 

indístintamente nas nosas cidades con máis ou menos profusión e reigame. Ao respecto, 

parece que algunha concellaría é moí proclive a acudir a unha política de apoio e de difusión 

artística de ton competitivo, como pode ser a de Cultura e Festas en Ferrol, onde 

contabilizamos a convocatoria de sete premios anuais entre as diversas artes. 

Xulgamos desexable que se procure unha atención ao maior número posible de 

modalidades artísticas, preferentemente a aquelas máis minoritarias e para os creadores 

emerxentes ou en vías de profesionalización (Guntín, 1998) como arte electrónica, banda 

deseñada, grafitti, novas músicas, danza contemporánea, deseño gráfico, moda, artesania 

etc. E, así mesmo, coidamos que determinar a quen enfocar estes apoios, ás veces, 

ocasiona certas dúbidas aos responsables municipais: 'aquí hai que distinguir entre os 

clásicos e os novos. Hai maior relación cos novos, no sentido que teñen unha visión moi... 

antiga, pero...bueno [...], incluso xa tevamos catro antolóxicas de persoas que pasan dos 

oitenta anos" (FB). A proximidade da administración local cos seus administrados, tamén 

cos artistas locaís, provoca certas tensións inherentes á aquela e ao ámbíto que nos ocupa. 

Aludimos tanto á arte emerxente como á xa non tan inicíática, de artistas, intérpretes 

ou grupos que non só por ser da localidade ou comunidade autónoma en cuestión, para 

algún concelleiro, haxa que apoiar e difundir: `o xeito de ser de aqui; galegos, do país, para 

nós, non dá unha patente para nada. [...] Non abonda con ser unha compañía teatral galega 

para que a contratemos. Contratámolas -penso que máis que ningunha outra cidade de 

Gaticia-, pero tratándolles de facer ver algo que o teatro galego abandonou hai tempo.^ o 

respecto ao púbtico [...], un tema que, en grandes números, debe facernos reflexionar sobre 

o que estamos a ofrecer" (AM). Unha outra maneira diferente de velo exprésao así outro 

edil: "vanse centos de millóns [de pesetas] en traer produtos de fóra que carecen de 

calidade, de valor, en detrimento do que facemos aquí e non confribúen a desenvolver os 

creadores de aquí, ás nosas propostas" (PB). Estas opinións dos políticos con 

responsabilidade na acción cultural municipal compleméntanse e mesmo destapan un 
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debate que está tanto nos foros técnicos -Feíra do Teatro do IGAEM (2004)- como nos de 

reflexión dos críticos e de creadores cando algún deles, e a propósíto da xeografía como 

adxectivo da creatividade, sostén que a arte [plástíca] galega só existe como concepto 

administrativo e institucional, non como concepto estético (Seoane, 1995). 

Por último, se mantemos como criterio xeral desexable que as administracións 

públicas, nomeadamente a local, necesita, interésalle e alenta a participación dos axentes 

da comunidade, cómpre favorecermos a participación dos colectivos, das entidades ou das 

asociacións de creadores, das escolas de arte etc., con presenza e incidencia na cidade. É 

recomendable establecer algún tipo de plataforma de diálogo e de colaboración entre 

municipio e artistas, que asesoren a aquel nas súas políticas de apoio e de difusión artística, 

e estes, á súa vez, participen en programas e actividades municipais segundo os seus 

coñecementos e as súas experiencias. O mecanismo que se artelle debería servir de ponte 

entre produtores e cidadáns, para incentivar o interese da cidadanía polo feito cultural en 

xeral e a sensibilidade artística en particular. Intimamente ligado a estes asuntos 

localizamos o importante labor de educación artística e de fidelización de públicos, o que se 

percibe claramente no seu comportamento colectivo nas funcións e espectáculos. 

Avogamos por repensar a maneira máis ídónea de incorporar os creadores organizados ás 

estruturas de xestión a través dalgunha vía moito máis participativa e vinculante das que se 

veñen dando nas realidades que foron obxecto da nosa reflexión. Nesta liña, un estudo'sa 

que analiza as características das conexións entre política cultural e sociedade civil en nove 

estados europeos, revela que algúns destes países desenvolveron procesos de 

participación: os Consellos das Artes en Gran Bretaña, o Consello da Cultura nos Paises 

Baixos ou a Unión do Consello de Artistas en Letonia e Eslovenia. En España, tan só, e moi 

recentemente, Cataluña deu pasos neste sentido. 

Así mesmo, nas cidades, os contactos e as relacións que se manteñen co sector 

dos creadores danse tanto a nivel individual como colectivo, a teor das declaracións que 

recollimos como 'estou en contacto con etes pois teñen unha Asociación de Artistas 

P/ásticos e Visuais. Lévome estupendamente con eles. Estaban comigo na batalla da 

Factoría Cultural [...]. Fíxenlles unha exposición en Santo Domingo [de Bonaval], facemos 

exposicións no auditorío e, ben, cando queren algo, falamos"(ST), `Yemos unha relación coa 

maioría, importante e con froitos, sobre todo cos artistas p/ásticos. Aparte das moitas 

exposicións que se teñen feito no museo con importantes catálogos, xa co grupo de 

Ilczuk. D. (2001): Cultural citizenship. Civil Society and Cultural Policy in Europe. Boekmanstichting and CIRCLE, 
Ámsterdam. 
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escultores no ano i99&, asinamos un convenio para aproveitar que en Ourense hai quizais 

un dos grupos máis amplos de escultores de renome que propiciou que das cincuenta 

escu/turas que hai por toda a cidade, vinte e catro se colocaron nos últimos seis meses [de 
2002]. Ese é un dato rotundo e significativo. A nosa intención é seguirrnos mantendo ese 

contacto e ese convenio en que o Concella se compromete a designar todos os anos unha 

cantidade para mercar esculturas e eles a cedelas en boas condicións. Cos escriiores 

tamén temos moitísimas colaboracións. .. " (OA), "o MARCO foi feito da man de AGAV... " 
(VG). Ao respecto, tan só sinalar que, aínda que estas colaboracións se deron, semella que 

a súa percepción non é coincidente coa dos aludidostó5 

7.1.3.7. Pre2os da cultura 

Xulgamos que levamos argumentado de abondo ao longo deste informe a clara 

interrelación entre cultura, educación, artes, comunicación, economía e territorio, dándolle o 

sentido principal á acción cultural municipal. Somos conscientes, así mesmo, da importancia 

adquirida pola dimensión económica tanto da cultura como da súa xestión. Os produtos e os 

servizos son compoñentes esenciais da materia prima do desenvolvemento cultural dunha 

comunidade e, xa que logo, as decisións sobre os mesmos teñen, con certeza, repercusións 

tanto redistributivas como discriminatorias nos administrados deses municipios. 

Tamén recoñecemos que a cidadanía dispón de cada vez máis criterios e mais 

oportunidades onde elixir e exise aos administradores, máis e mellores prestacións culturais. 

Xerarlle a aquela as expectativas co propósito de as satisfacer é parte do quefacer, entre outros, 

de responsables políticos e técnicos locais. E entre estas responsabilidades atópase a de 

estableceren unha política de prezos de acceso á cultura pública. 

O prezo dun produto cultural ten moito que ver co custo da súa produción e o grao 

habitual de uso do mesmo. É evidente, pois, que unha disposición limitada de recursos 

económicos inflúe no acceso a determinadas expresións culturais; de aí que se artellen 

medidas compensatorias e de promoción por parte das diversas administracións, tamén a 

local. Estas medidas precisan tanto duns criterios que deseñen a política de prezos como do 

desenvolvemento de estratexias de mercadotécnia. Así, nun dos programas electorais 

propón o establecemento da 'Yarxeta Coruña-Card subvencionada para acceso a museos" 

(PSdG-PSOE, 1999: 2). De novo, a política cultural intervén, perante recursos limitados e 

destinos alternativos, para decidir que producir, que prestar e para que públicos. 

165 Véxanse ao respecto as críticas que verqueron tanto sobre a política de esculturas no espazo público ca cídade 
de Ourense como o proceso que desenvolveu o Concello de Vigo arredor do Museo de Arte Contemporánea 
(MARCO). Sinal, n° 0. AGAV, pp. 14 e 26. 
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En canto ao primeiro tipo de iniciativas, as respostas máis habituais que vimos neste 

informe dos xestores políticos das áreas de cultura, transitan entre a externalización ou a 

xestión indirecta de servizos, o patrocinio de entidades bancarias e empresas privadas, a 

aportación municipal -que tende a ir perdendo protagonismo (Gómez de la Iglesia, 1999)- e a 

autofinanciación por parte dos usuarios. As razóns e a contía do que aporta directamente a 

cidadanía, suscita non poucas e moi díversas reflexións aos edís. Se para uns "[a xente] ten 

unha pequena participación no custo. Progresivamente, na cultura estamos tratando de fuxir 

da gratuidade en certas cousas': (AM), `por norma, somos contrarios á gratuidade" (PB), para 

outros non se cobra" (FB), non adoitamos poñer prezos [...], e se hai son case anecdóticos" 

(OA), 'non podo cobrar a entrada do teatro para facer cartos" (ST), " prezos moi baratos, tres, 

seis euros...a cu/tura, o seu consumo, ten que ser subvencionada [...], porque o obxectivo da 

cu/tura é facer un pouco máis felices aos seres humanos. Se vostede deixa a cultura ao prezo 

do mercado, os pobres nunca serían felices"(VG). 

Entre medias, os mesmos concelleiros achegan diversos razonamentos para 

procederen deste xeito, e aducen dende posícionamentos políticos ata a carencia de 

contedores culturais dignos "a falla de infraestruturas fai que case todas as programacións 

sexan pouco lucidas. Por exemplo, a Banda Municipal toca na catedral [...], o teatro vai nun 

auditorio que ten 197 butacas. Hai cola e se cobra, pero nos especfáculos musicais, non. 

Primeiro, porque non é de recibo, creo. Cando exista o Teatro Jofre, si, ou cando exista o 

auditorio. A cultura custa cartos. Despois, hai motivos técnicos: a igrexa non deixa un local 

para que se cobre" (FB), `Ŭon gratuitos servizos como exposicións, bibliotecas, etc., pero as 

actividades que teñen un cupo de participación porque ten que haber números clausus, 

normalmente introducimos un biltete de prezo político, social, para acostumar á xente que 

son actividades onde eles van a se deixan de asistir, están prexudicando a quen queira ir e 

quedan fóra por falla de prazas" (AM). 

Cando se fala de prezos socais ou políticos da cultura, Gómez de la Iglesia (1999: 

33), entende por tal "o facer máis accesible a oferta cultural aos sectores economicamente 

máis desfavorecidos e non usuarios habituais da mesma, posibilitando unha maior 

igualdade de oportunidades no acceso ao consumo e á produción cultural entre a 

poboación". Mais, acto seguido, o mesmo autor repara nalgúns efectos que, a miúdo, 

deparan esta política xeneralista: "subvencionar a cultura das capas máis favorecidas e 

inquedas culturalmente, as de maior predisposición ao pago [...] e, xa que logo, non xerar 

oferta cultural axeitada para os indiferentes e hostís, que non o son tanto por razóns 

económicas senón por razóns de formación e interesé' (Ibidem). 
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Deste comentario, que coincide con outros autores (Fernández de León, 1999), 

podemos dicir que a gratuidade ou o prezo político non garanten a xeración de expectativas 

de utilidade e de uso. Este mesmo autor, citando un estudo de Phil Walls, afirma que para a 

maioría abrumadora da poboación, a decisión de non asistir a unha oferta cultural, o 

rexeitamento, é algo absolutamente previo ao coñecemento do prezo. É máis, "mesmo para 

os asistentes, o prezo ten máis que ver coas expectativas do beneficio que perciben que co 

valor neto económico do prezo que se establece" (Ibid: 128). 

Se ligamos este aspecto coa segunda cuestión á que nos referímos parágrafos 

atrás, a ineludible tarefa de artellar estratexias de promoción de base e de mercadotécnica, 

intuímos que o verdadeiramente importante é ter a capacidade e a decisión de xerar e de 

transmitir valor, de racionalizar os custos e asignar redistributivamente os prezos que 

favorezan o autofinanciamente da cultura. Eis os desafíos para os municípios e para os 

seus xestores políticos e técnicos. 

Certamente, algunhas das razóns que se manifestaron e que impulsan aos 

devandítos responsables políticos da mostra a implementar unhas determinadas políticas de 

prezos da cultura nos respectivos municipios, seméllanos dunha febleza discursiva e 

argumental notable. Fundamentalmente, isto débese a que detectamos importantes eivas 

que sería imprescindible dilucidaren no proceso de toma de decisións a respecto. Por unha 

banda, para fuxir de criterios apríorísticos e pouco fundamentados, para non confundir, 

talvez, o favorecemento do acceso universal á cultura coa total ausencía de coparticipación 

cidadá no gasto e si amosar un maior rigor nas contas públicas (Álvarez Corbacho, 2004). 

Evitariamos así feitos tan comúns como o `de que non se collan entradas sen /ogo asistir" 

(LI), "por non correr o risco de que moita xente, por non pasar polo despacho de billetes non 

vaia, non cobramos" (OA}. Por outro lado, cómpre acudír moito máís a elaborar estudos 

segmentais sobre os públicos, as súas demandas, hábitos, gustos, etc. Por último, quizais 

sería convinte facer labor de pedagoxía cultural `nas programacións para colexios, sempre 

cobramos [...], os nenos, nesa aprendizaxe como público, deben coñecer que a cu/tura 

custa. E que a valoren" (PB}. 

Os ingresos por tributos propios, así como as transferencias e as subvencións, 

conforman practicamente o orzamento dunha administración local. Coñecer e superar esa 

minusvalía financeira esixe analizar seriamente se estes ingresos abondan para dar unha 

calidade de servizos públicos segundo os tempos actuais. Entendemos que non. 

Directamente vencellado a esta realidade atópase a política de prezos que estableceron as 
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concellarías da mostra. Unha política, en xeral, que, sumándonos a unha reflexión de 

Fernández de León (1999: 130), cuestiona "a posibilidade de que algunha vez a cultura 

explote en toda a súa potencia transformadora, cre novos hábitos, dirima conflitos, se 

incorpore ao discurso do desenvolvemento comunitario, ademais de ao sistema de 

produción e consumo colectivos; que a cultura, en resume, produza riqueza simbólica e 

riqueza material". 

7.1.3.8. Índices de asistencia 

Non imos estendernos en demasía neste apartado do informe, fundamentalmente 

por unha razón: as contribucións documentais que obtivemos, agás no caso da Concellaría 

de Cultura e Benestar do Concello da Coruña -en cuxas memorias amósanse protocolos 

estatísticos e información abondosa sobre índices de participación, mais non así nas demais 

cídades-, e mesmo nas manifestacións que recabamos a través das entrevistas aos edís, 

deíxan pouca marxe para inserir consideracións fiables e de certo interese. E iso que, 

coincidindo con Pascual (2002), -de aí a súa introdución como ítem na presente 

investigación-, a participación, tanto activa como pasiva, dos cidadáns e cidadás nas 

actividades culturais é un indicador máis de cohesión social dunha comunidade. 

Os servizos culturais e as oportunidades que se propoñan dende eles, xunto con 

estratexias e iniciatívas educativas para o fomento de prácticas culturais e a fidelización de 

públicos dende o municipío, conforman unha alianza para a redistribución do coñecemento e o 

consumo cultural. Un consumo sobre o que é vital indagar, coñecer os gustos, as afeccións, os 

intereses e as pautas de condutas culturais das persoas, así como a sondaxe das necesidades 

e das demandas que a cidadanía expresa a respecto da oferta cultural. Da súa lectura global, 

haberá que ínserir as conclusións debidas e ver de tratar de satisfacer estas solicitudes, dende 

unha óptica anovada da acción cultural local. Porque a expresión dese sentir cidadá sobre da 

cultura refírese, en certa maneira, ao diagnóstico que fan do desenvolvemento cultural da súa 

comunidade, a qué reclaman aos ámbitos institucionais de decisión e xestión cultural, a qué 

suxestións aportan para superar deficiencias, etc. (González Rueda e outros, 2003). 

Avogamos por investigar sobre un aspecto da realidade para coñecermos mellor os 

destinatarios da oferta que se deseña. Propomos avaliar o que se realiza para corrixir, 

mellorar e tratar de obter niveis óptimos de eficacia social no esforzo para investir; dende o 

dobre obxectivo de rendibilizar economicamente os recursos que se empregan e minimizar 

as posibilidades de fracaso, en termos de receptividade do público cando menos, das 
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programacíóns culturais que se ofertan. Eis argumentos de suficiente peso como para 

termos debidamente en conta as variables de ímplicación dos usuarios, a asistencia a actos 

e a fidelización de públicos. 

E sempre, dende unha lectura ampla e renovada do binomio cidade e acción 

cultural, segundo ás características do fenómeno urbano actual -tamén do galego-, que 

asume a súa influencia no consumo cultural dunha diversidade cidadá que habita, moita 

dela, alén dos lindeiros adminístrativos municipais, mais que comparte a satisfacción 

daquel con outros concellos límítrofes, axentes e industrias culturais. Para que esta actitude 

se de, defendemos e propomosr a aplicacíón sistemática de procedementos de 

investigación social para valorarmos a conceptualización, o deseño, a implementación e a 

utilidade de servizos e de programas culturais, co fin de optimizarmos recursos, 

satisfacermos debidamente carencias e demandas da cidadanía e procurarmos a 

sostibilidade da acción cultural local. 

Algún dos concelleiros, segundo o que manifestan, semella que entenden a 

importancia vital de coñeceren a magnitude destos aspectos poliédricos do seu Iabor e área 

'a cultura ten que obedecer á demanda dos cidadáns. [...] Facemos outra cousa moi 

importante que é crear as condicións da demanda [...], é dicir, a consecución de público 

suficiente para que cada actividade, en termos moi xenéricos, sexa rentable [...], en canto 

que o número de asistentes xustífique o gasto da actividade [...], que garanta a fidelización 

do público, Nós non queremos dar un concerto de jazz ao ano, queremos que haxa 

afeccionados ao jazz. Porque se facemos iso, á volta de dúas ou tres xeracións, ese sector 

sosterá a actividade e dirálle ao goberno de quenda, propóñame actividades de jazz" (AM), 

"intentamos, dentro das nosas posibilidades, dar calidade e, sobre todo, abrír un abano [de 

público] máisgrande"(LI). 

Por outra banda, ningún dos concelleiros recoñece ningún descontento polos índices 

de asistencia ás actividades que, en xeral, programan nas respectivas cídades; moi ao 

contrario, a sensación é de certa euforia. Velaí algunhas declaracións que así o demostran: 

'estamos tendo cifras históricas" (AM), "moi a/ta [...], case todas as actividades enchen" (FB), 

"a área municipal que máis se incrementou [en termos de público] foi a de Cultura" (VG), 'nas 

propostas dirixidas ao público infantíl a asistencia é total, mesmo masiva" (PB), "estamos moi 

satisfeitos [...], a actividade que se fai ao aire libre... abonda con poñer unha silla para que a 

xente se sente e pregunte logo qué vai haber.[...] Tamén no Museo municipal, a sá de 

exposicións é das máis visitadas de Galícia.[...] Non temos nada que non estea enganchando 

á xente, dende festas populares ata as Festas de Corpus" (OA). 
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Reiteramos, de novo, a nosa queíxa por non dispoñer de datos reais que permitan 

contrastar as opiníóns que recollimos. Tan só a Concellaría de Cultura e Benestar da cidade 

herculina reflicte nas súas memorias anuais, con todo tipo de táboas, cadros e gráficas, os 

índices de participación por contedores, servizos e programas. As cifras que alí se expoñen 

avalan as declaracións do edil responsable, posto que comparando as porcentaxes de 

asistencia de público que se acadaron en 2001 e 2002, 'Poderíamos facer máis con máis 

recursos, pero non creo que poidamos seguir medrando" (AM). 

Quixéramos chamar a atención do lector, como impresión recorrente nalgúns dos 

entrevistados, sobre a dispar percepción de que, do que programan, para uns, é o teatro 0 

que ten máis problemas de cubrir mínimos de asistencia: "de feito, este outono penso facer 

unha campaña de publicidade ou a/go porque hai pouco público para o teatro. Non sei 

como, pero eu intento conseguir que a xente vaia ao teatro" (ST). Mesmo para algún edil, o 

problema recae máis especificamente no teatro profesional galego: "no teatro afeccionado 

que actúa na súa parroquia, a asistencia é masiva. [...] Na música [galega], depende do 

grupo ou da promoción do intérprete. [...] "Houbo un momento de recuperación, pero nestes 

intres hai unha situación bastante mala. Teñen a competencia do teatro foráneo. De novo 

aquí temos o elemento distorsionador de Caixanova que. cando trae un espectáculo con 

intérpretes ou actores moi coñecidos, a asistencia é moi concurrida" (PB). Porén, para outro 

dos concelleiros, a situación a respecto do teatro na súa cidade é diametralmente oposta: 

"hai moita afección ao teatro, e pola Semana do Teatro Clasico o auditorio está sempre 

cheo con xente de todos os níveis sociais e cu/turais" (LI). 

Obviamente, resulta complicado e mesmo perigoso para non errarmos na lectura 

adecuada das súas causas, tirarmos conclusións se carecemos de máis e de mellores fontes 

documentais. Sexa como for, pensamos que fidelizar públicos, é dicir, "saber chegar a eles 

segundo o seu interese, é chave" (AM) -nesta ocasión, para as artes escénicas-, leva toda 

unha serie de estratexias paralelas e estables de programación, de prezo, de comunicación, 

de participación activa a través de iniciativas de animación teatral, de procura de novos 

públicos e a longo prazo, que produzan a imprescindible normalización do feito teatral na vida 

cotián da cidadanía (Pose, 2000b; Mendoça, 2001; Vieites, 2001 b). Se non se producir de tal 

xeito, a flutuación de público nas salas e auditorios, variará segundo as modas ou a proxeción 

mediática do artista ou grupo en cuestión, o que deíxa pouco pouso cultural e unicamente 

satisfará a vanidade de xestores políticos e técnicos, ao ver longas ringleiras de público á 

entrada do teatro, o que será foto segura de capa nos medios de prensa locais. 
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As programacións que se derivan de determinadas estratexias de difusión cultural "só 

son sólidas se estas acontecen nun terreo axeitado no cal sexa posíble trascender os simples 

ritos de consumo pasivo" (Bouzada, 2001 a: 80). De aí que, ante a máis que probable indución 

mediática destes consumos, resaltemos a importancia das metodoloxías da ASC como 

complemento necesario na acción cultural local, que se concretízan en iniciativas que mesturan 

entre os seus obxectivos a educación e o fomento de públicos e que, por fortuna, xa se están a 

desenvolver nalgunhas cidades galegas. Por non ser reiterativos, lembramos programas como 

"Horas punta", "Sen Numerar", "Mostra de Teatro Independente", "Mostra de Teatro Escolar", 

todos eles na Coruña, "Domingos do Principal" ou "Pontevedra como escenario" en Pontevedra; 

"Domingos á escená' en Ferrol, etc. Estas son propostas a medio camiño entre a difusión 

cultural e a promoción cultural de base, entre o lecer activo e a estimulación creativa. En 

correspondencia con esta lóxica discursiva, debemos insistir na importancia, como alicerce da 

acción cultural local, da sociocultura como referente metodolóxico e de iniciativas que precisan 

integrar diversas estratexias e procedementos de pensamento e acción, onde a Pedagoxía-

Educación Social pode aportar teoría e praxe (Caride, 2005). 

7.1.3.9. Cultura e universidade 

As sete cidades que vimos analizando na súa acción cultural, posúen ensino 

universitario xa que, ou dispoñen de campus propio, ou son subsedes das tres 

universidades galegas. As potencialidades desta circunstancia semellan nídias, como sinala 

Castells (2000: 5): "as universidades son un motor de crecemento económico, tecnolóxico e 

empresarial, mais tamén, son un factor de creación de cidade [...J, un elemento esencial de 

dinamización do tecído urbano, á vez que un elemento esencial da produción de man de 

obra cualificada, de innovadores e de persoas con ideas novas". Xa que as tendencias da 

economía urbana galega pivotan en gran medida sobre os servizos, e estes están moi 

vencellados á investigación, o desenvolvemento e a innovación, a vinculación entre cidade 

e universidade debería ser coidada. Ademais, a comunidade universitaría, nomeadamente o 

alumnado e os docentes, e as actividades afíns ao seu quefacer laboral e académico, mais 

tamén as caractertísticas que definen o seu tempo de lecer, hábitos culturais, etc., 

antóllansenos factores de interese e de carácter produtivo en termos culturais e de 

innovación para o ámbito de estudo que nos ocupa. 

Ademais, o mesmo autor sinala a importancia da localización do campus urbano 

como elemento de dinamización "e de absorción de ideas dun tecido social máis amplo que 

o da propia universidade" (lbrdem). Os campus universitarios vistos como espazos que 

acubillan investigación, innovación, atractivo e tamén cultura, educación e colaboran na 

386 



A Ga/icia urbana: características dunha realidade socio-culturat diterenciada 

calidade de vida, de aí que a relación cidade e universidade, quixeramola ter en conta como 

ítem para coñecermos as respectivas realídades nas cídades da mostra. 

Consonte a este primeiro aspecto da situación dos campus, o seu enclavamento 

físico nas nosas cidades é dispar, mais predomina, -especialmente nas universidades máis 

novas coma a da Coruña e Vigo, tanto nas cidades de orixe como nas súas extensións, é 

dicir, Ferrol, Ourense e Pontevedra-, unha focalización afastada da cidade máis compacta. 

De feito, algúns concelleiros argumentan este aspecto como un factor negativo que dificulta 

conseguir un maior grao de relación, en termos de participación cultural, entre a súa área e 

a comunidade universitaria: "Estase producindo unha situación onde todos falamos da 

universidade e o interesante que é, pero na práctica están alí arriba no campus e non hai 

contacto" (AM), "esta é unha cidade moi grande. Estudantes hai dez mil; habitantes, 

trescentos mil, e dilúense. Ademais, o Campus está a dez quilómetros, o que fai que se 

dilúan máis" (VG), `eu non percibo o ambiente universitario [...], o Campus de Ferrol é 

bastante floxo [...], moi pouco activo na cidade" (FB). 

Mais, cal é a impresión máis común nas realidades que estudamos sobre esta 

cuestíón? Que valor se Ile concede á circunstancia de posuír universidade e universitarios na 

cidade dende as concellerías de cultura locais? Vese reflectida a súa presenza na política 

cultural municipal? Como sempre, a realidade, ademais de complexa, é moi dispar. Se para 

un edil 'non facemos unha programación específica para os universitarios, como tampouco 0 

facemos, poñamos porcaso, para os deportistas"(OA), porén, para outro "é unha relación moi 

importante [...], a re/ación do concel/o coa universidade é grande, en todos os actos estamos 

presentes, sabemos o que se vai facer [...], tivemos que cambiar algunhas datas en función 

dos exames universitarios" (LI). Se nos cinguimos ao que recollen os programas electorais 

sobre este ámbito, a percepción sería moi pobre, posto que tan só o BNG (1999b: 5 e 8) da 

cidade pontevedresa, declara algúnhas intencións ao fío. 

Esta disparidade de procederes perante a institución académica que se localiza no 

territorio municipal, reflíctese tamén nas impresións dos diversos edís a respecto das 

relacións que dela se insíren. De novo, cada quen opina segundo a experiencia propia: 

"Ma/as, por que coa universidade non temos relación. Eu non sei o que fai cu/turalmente a 

universidade nin e/es me veñen a pregunfar" (VG) `á presenza da universidade na cidade 

non dou de si todo o que podería agardarse [...], puxemos en marcha algunhas actividades, 

mais non hai bos resultados. Temos esa carencia, imos facendo algo, Festival de Cine por 

exemp/o. Aí hai moito por facer" (PB), "eu creo que a universidade vive no seu propio 

mundo, consume a cu/tura que produce, xa que /ogo, produce pouca e consume pouca. Ese 

é o resultado de dez anos de Universidade en Coruña" (AM). A reflexión que deseguido fai o 
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concelleiro merece introducírse en toda a súa extensión: `a nosa é unha universidade 

moderna -coma ocorre en Vigo e noutras cidades-, xa non teñen ese carácter de alma mater 

que tiñan antigamente para os estudantes. Séntense obrigadas a ter unha programación 

cultural propia forte, asumen que teñen un tipo de estudantado que unha gran parte de! vai 

fundamentalmente á procura dun título e non para vivir unha experiencia formativa, entón 

profesores e órgaos directivos, etc., fóronse instalando nese tipo de hábito. Eu visito ás 

veces ás facultades [...], e a actividade cultural é menor da que hai anos víamos noutras 

universidades máis consolidadas. Iso indica que hai menor oferta e menor demanda" (AM). 

O mesmo edil aporta algunha solución que troque esta tendencia: "É un público con 

capacidade de crear opinión, e iso interésanos moita, mais os profesores tampouco son un 

colectivo que estea especialmente preocupado pola cultura e producindo iniciativas e iso 

dificúltanos ter inter/ocutores [...], nunca chegan aquí propostas da universidade, nunca. [...] 

Eu creo que aí nós temos que avanzar máis e, por parte da universidade, ten que haber 

unha canle, ese é o prob/ema, que non t^ai unha canle comunicativa" (AM). 

Porén, non deixa de resultar ata un tanto sorprendente o caso do municipio de 

Ferrol, que mesmo denomina unha das súas concellarías como de Cultura e Campus, con 

gran profusión de iniciativas: "teño convenios coa universidade, máis de trinta ao ano, 

facemos actividades coa UNED etc." (FB), parte das cales podemos ver no cadro núm. 

Cadro núm. 26 e que o responsable político manifeste a súa incredubilidade e o seu 

desencanto a respecto destas posibles relacións e sospeita dos investimentos que o 

municipio realiza tanto na institución como na súa dinamización: `a presenza da 

universidade na cidade non se nota [...], a maioría do profesorado non vive en Ferrol e a 

maioría das actividades sociais da universidade fanse cunha partida importante do concello, 

mesmo os premios da Universidade os paga o cen por cen o concelio. [...] Ferrol é unha 

das cidades, dende sempre de GaGcia, que máis apoio dá á universidade [...] e o Campus 

de Ferrol, dende o meu punto de vista, está estancado, porque no seu día, o claustro ou 

quen fose. non sei quen foi nin me interesa, decidiu que tiña que haber unha serie de 

titu/acións que non teñen futuro, como é Humanidades" (FB). 

Se acudimos aos feitos, á marxe das axudas económicas a través de convenios, 

cesión de terreos e infraestruturas, a actividade cultural entre municipios e vicerreitorías de 

extensión cultural, case todo o común quefacer circunscríbese a accións que se vinculan ao 

teatro, á música ou á exposicións. Por cítarmos algúnhas: "VII Festival Internacional de 

Teatro Universítario" e a"Mostra de Teatro Universitario", o"Lugo cultural" en Lugo; o 

"Festival Internacional de Teatro Universitario" e o apoio á"Aula de Teatro da Universidade 

de Santiago de Gompostela", o"Autorretrato de Compostela" nesa cídade; as "VIII Xornadas 

de Teatro Universitario" na Coruña; a"Mostra de Teatro Ibérico" e a"Aula Literaria" en 
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Ourense; a colaboración sobre unha exposición arredor da obra do arquitecto Enric Miralles 

en Vigo ou as "IV Xornadas Comarcais sobre Estrutura e Acceso ao Sistema Universitario 

de Galicia" en Pontevedra. 

CADRO NÚM. Zó 

Iniciativas da Concellaría de Cultura e Campus do Concello de Ferrol 
cara á Universidade 

4.13 Iniciativas culturais especiticas cara a Universidade: 
' Editicios e Apoio ó Estudo"e "Talleres Tecnolóxicos"
 
' Amplíación da UNED
 
` Bolsas novas en "Biblioteconomia" e`'Xestión do Patrimonio"
 
' Colaboración e patrocinio de Premios, Simposios, Cursos de Verán, Congresos 

e cursos de Enxeñerías Técnicas, Antrolopoloxia, Humanidades (Filosofía da 

Ciencia, Pensamenfo Actuaf). Enfermería, Graduados Sociais... 

' Premios de investigación coa Universidade da Coruña "González Ltanos"de 
Enxeñería Industriat e"Antonio Usero" de Area de Saúde e Relacións L. 
` Regularización da aportacián á Fundación da Universidade Coruña 
`Regutarizacián da aporiación á Escota de Retacións Laborais 
` Homenaxe a Uxio Novoneyra e Gonzalo Torrente Ballester 
' Proxecto de Residencia de Estudiantes en Esteiro (en eshrdio) 
` Congreso sobre a obra de D. Gonzato Torrente 8allester 
' Xornadas Mercado de tratrallo para diplomados en Siblioteconomía e D." 
` Bono-bus universitario e Bono-bus urbano 
' Xornadas de "Numanismo Contemporáneo" 
' Xornadas "La filosofía de LLakatos. 25 años después" 
' Prácticas alumnado de Licenciatura de Humanidades 

'`Simposio Carvatho Catero: Memoria dun Século" 
' Convenio subvención nominativa. Escola Relacións Laborais. 
' Seminario "No Camiño: Cuttura e Patrimonío" 
` Simposio "Escultura e espacio: diálogos para un encontro" 
' Vtl Xomadas de Orientación Universitaria e Profesional 
` 1 D Actuacións da Tuna Universitaria 
`Exposición Realmente? 
`Curso ^'Retos da sociedade da información: Ética, documentación e politica nos 
medíos de comunicación" 
` ll Xornadas sobre variedades de explicación cientifica 

` I! Xomadas: "Humanismo contemporáneo" 
' Cursos de Verán 2001 
' Curso teórico-práctico de análisis térmico 
' V Congreso galego de estat^Ŭtica e investigación de operacións 
' 3 Cursos do Departamento de Enseñería Industrial If 
' Aulas no Camiño: Un diálogo cultural europeo
 
'`Mar y Patrimonio" Cátedra Jorge Juan
 

Fonte: Entrevista ao concelleiro de Cultura e Campus do Concello de Ferrol e contribucións 
documentais da propia concellaría. Anos 2001-2002. Elaboración propía. 
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7.1.4. Cultura e Desenvolvemento Local 

A cultura como apéndíce simplemente ornamental no actuar dos gobernos locais, 

nomeadamente naqueles menos conscientes das diversas potencialidades daquela, semella 

tender a abandonar tales derroteiros para ir gañando centralídade nas políticas municipais. 

Declaracións, axendas, programas electorais, proxectos urbanos e múltiples iniciativas en 

vilas e cidades, amosan a cultura como descutpa inspiradora e centro de interese para o 

desenvolvemento local e rexional (Silvanto, 2005). Entendemos que se vai asumindo, e 

tratando de obrar en consecuencia, que as políticas de desenvolvemento só poden ter éxito 

se tiveren en conta o propio desenvolvemento cultural (Laaksonen, 2005). Noutras palabras, 

nos últimos anos, "a cultura recuperou o camiño que a leva de volta cara ao territorio" 

(Bouzada, 2001 a: 7), nunha clara tendencia municipalista. Os gobernos locais máis 

sensibles e proclives a velo así afánanse no desenvolvemento do sector cultural, 

incrementan a calídade e a variedade de propostas e de servizos propios, así como 

estimulan a aparíción de empregos e empresas vinculadas aos sectores afíns á cultura. 

Deste xeito, tales posicionamentos diante da cultura a nivel local, deron pé a 

dinámicas emerxentes de corte laboral e profesional, de rexeneración urbana, de imaxe de 

cidade como destino atractivo para as novas demandas turísticas (The Internationa/ Journat 

of Cu/tural Policy, 2004). A través ou como desculpa desta, procúrase unha maior 

conectividade entre as cidades e a participación en redes; de intentar converter ás cidades 

en suxestivos enclaves para a localización de empresas de servizos e industrias de 

contidos. Axudou neste intento, a renovada lectura e o focalizado interese sobre o 

patrimonio cultural endóxeno, que inspiran numerosos proxectos en vilas e cidades. 

A literatura especializada foise facendo eco destas tendencias e das posibilidades 

derívadas da dimensión económica da cultura, da conformación do binomío cultura e 

desenvolvemento local, e das experiencias levadas a cabo ao redor destas dinámicas 

(Bianchini e outros, 1988; Bassand, 1992; Bianchini e Parkinson, 1993; Bouzada, 2000; 

Silvanto, 2005). E é que se a economización da cultura adquiriu relevancia na década dos 

90, aínda co risco de deixar nun segundo plano a dimensión máis socíal desta, a UNESCO 

recolleu o mellor desta formulación e impulsou a multidimensionalidade da cultura. Deste 

xeito, entende esta como un factor de arrequecemento persoal, de cohesión social e de 

identidade colectiva, de rexeneración urbana e de proxeccíón exterior que aproveita as 

potencialidades endóxenas e, en xeral, mellora a calidade de vida da cidadanía. Unha 

achega centrada no que a propia Axenda 21 da Cultura (2004), asume, defende e promove 

en díversas partes do seu contido. 
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Consonte a este enfoque, termos convertidos en adxectivos e predicados tales 

como motor de desenvolvemento, factor estratéxico, recurso para a inclusividade social, 

promotora dos recursos locaís, integradora e sostible etc., concédenlle á acción cultural 

anovados significados e unhas potencialidades que, de xeito crecente, municipios e cidades 

son quen de ler e actuar en base a tal re-lectura. Unha semántica que vén nomear un 

proceso de secularización da cultura e que instrumentaliza esta ao servizo da economía e 

do emprego, da identidade, do desenvolvemento local ou do turismo (Bouzada, 2001 a), 

paralelamente ao camiño cara á terciarización polo que optaron -ou polo que tiveron que 

tomar obrigatoriamente- moitas cidades, tamén as nosas. 

O percorrido que de seguido propoñemos no noso informe, trata de coñecer o 

pensar dos responsables políticos e o actuar das respectivas concellarías de cultura ao 

redor destes asuntos. Intentamos analizar en que medida os gobernos locais perciben o 

carácter patrimonial da cultura e a capacidade desta para producir valor económico baseado 

no aproveitamento racional dos recursos de seu; fornecer a identidade cívica; íntegrar 

minorías e desfavorecidos; líderar e implicar outros axentes en proxectos de cidade; 

establecer vínculos relacionais e de interese enire urbes e redes de cidades; xerar atractivo 

turístico ou proxectar unha imaxe positiva dun territorio para, en conxunto e en definitiva, 

mellorar a calidade de vida dos residentes. 

E quíxeramos comezar facendo unha breve mención a unha cuestión concreta que 

formulamos aos entrevistados da presente investigación. Obviamente, esta ten que ver co 

sesgo económico e produtivo da cultura, non tanto dende o punto de vista da programación 

municipal -que tamén, posto que pode colaborar en favorecer a aparición de empresas de 

servizos socioculturais de distinta magnitude e natureza, como veremos-, senón da riqueza 

en termos de empregos directos e indirectos que aquela xerou a nivel local. Malia o noso 

lexítimo propósito, cómpre significar unha cuestión ao respecto. Un estudo recente sobre 

políticas culturais urbanas en Europa (Sílvanto, 2005) recoñece a complexidade de 

visualizar os vínculos entre cultura e cidade dende unha perspectiva económica, diante de 

factores como a inexistencia de estatísticas culturais urbanas, o feble costume de avaliar o 

desenvolvido ou a escaseza de indicadores e de metodoloxías fiables de recollida de 

información ao respecto. E referímonos a indicadores e non tanto a estatísticas, posto que 

os primeiros implican algo acerca dun fenómeno e as segundas simplemente o describen, 

de aí o noso interese preferible por aqueles. Aínda así, engadimos como dato referente que 

en Europa, sete millóns de empregos están vinculados ao sector cultural (Fonte: Eurostat, 

maio de 2004). 
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Asumindo o anterior, mais tamén sendo conscientes da non xeneralización entre os 

entrevistados da mesma sensibilidade diante destes asuntos, recollemos algunhas opinións 

que deseguido amosamos: "non, non temos datos recotlidos" (OA); "non, non hai nada" 

(FB); `notamos que hai máis grupos de xente que se dedica á programación, a todo o que é 

infraestrutura e actos culturais" (LI); "lamentablemente, no ámbito da cultura en Galicia non 

hai practicamente empresas desta índole. Algunhas das que existen, mesmo foron creadas 

por instancia nosa" (AM). Diante de tales percepcións e realidades, resulta doado inserir un 

déficít na importancia que se Ile concede á cultura como factor de promoción económica, 

cando menos, na sistematización da recollida da información ao respecto. 

Por isto, ata resulta esperanzador ver como algúns dos propios xestores polítícos da 

mostra -e recollémola como simple anécdota-, vai comprobando, no exercicio das súas 

responsabilidades, o valor do quefacer na área que xestiona, non só en termos electorais, 

senón de implicacións mesmo, como neste caso, no laboral. No transcurso da entrevista 

desenvolvida, cando xa estabamos abordando outro aspecto, manifestou un edil: `ben, o 

que ten retación coa pregunta que facías de postos de trabatlo vencellados á cultura...si é 

certo que nestes últimos anos empeza a haber empresas como "Coa/a" e outras que se 

dedican ou dependen da programación do Concelto que outras administracións /le poidan 

solicitar. Ese programa "Cu/turcívitas" espera que abra unha vía nese sentido" (OA). Esta 

quizais tardía pero interesante reacción, permítenos tratar brevemente, a modo de link coa 

acción cultural local, outro aspecto do noso interese na presente investigación: a 

importancia que se Ile concede á presenza das sete cidades que estudamos en programas 

europeos e a súa participación en redes de cidades. 

A Unión Europea (UE), concretada nos seus órganos de goberno e nas díversas 

institucións dependentes dela, ten a cultura como un aspecto relevante dentro dos seus 

principais ámbitos de acción para a construción europea. O artigo 128 do denominado 

Tratado de Maastricht dalle un dos últimos avais lexislativos. A través dos programas, das 

liñas de axuda e dos distintivos que concede -Cultura 2000, Caleidoscopio, Rafael, Proder, 

Leader, Urban, Capital Cultural Europea, etc.-, vense significando dende hai décadas, como 

un importante ente conciencíador de valores como a solidariedade, a sensibilización 

patrimonial, a integración e a promoción da diversidade cultural. Deste xeito, veu 

significándose como fornecedora de mentalidades europeístas, mais sobre todo, un potente 

valedor económico para proxectos sociais e culturais transnacionais nos que poden 

participar actores diversos (Bouzada, 2002). 
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Os municipios, entre outros destinatarios das súas políticas, coñecen as 

posibilidades emanadas da vía fundamentalmente subvencionadora dos programas 

europeos para desenvo Ŭ ver planos e iniciativas que doutra maneira, dificilmente serían 

capaces, cando menos, de sufragaren por si sós. Ademais, no caso da Comunidade 

Autónoma de Galicia, por estar declarada Rexión Obxectivo 1 para os efectos de asignacíón 

de fondos europeos, conta cun plus de garantía para se beneficiar das liñas e dos 

programas que se ofertan dende a UE. Neste sentido, resulta sorprendente e esclarecedor 

comprobar como tan só un dos tres programas electorais analizados, fai mención expresa a 

este potente recurso. Para ver do seu aproveitamento, propón a"creación dunha unidade 

especializada para a tramitación de solicitudes e a búsqueda de socios noutros países e 

cidades" (PSdG-PSOE, 1999: 1). Entendemos que a necesidade de procurar recursos 

económicos e de establecer vinculacións duradeiras, sobre todo entre cidades periféricas 

máis afastadas das centralidades económicas e culturais, debería ser unha prioridade en 

todo goberno local. 

Consonte ao dito, as cidades que estudamos aquí, viñan optando a este tipo de 

axudas e programas europeos de diversas maneiras. Conxuntamente con municipios 

limítrofes nuns casos: "estase traballando na/gúns p/ans de carácter comarcal -Proder-, que 

contemp/an as posibilidades do patrimonio histórico como fonte de recursos e emprego" (PB); 

ou con outras cidades de semellantes características e problemática: 'somos líderes dun plan 

da Unión Europea que facemos con catro cidades "Patrimonio da Humanidade" [...], 

denominado "Cuttura 2000° co obxectivo de promocionar as catro cidades e facelas 

interrelacionar" (LI); centrados en ámbitos moi concretos coma a educación: "hai programas 

que levo eu... por exemplo, "Coñecer as cidades Patrimonio da Humanidade'; estou como 

Concelleira de Cu/tura porque o levan as concellerías de cu/tura" (ST); o emprego xerado polo 

sector cultural: "Ourense é a única cidade galega que neste momento está no programa 

"Culturcivitas" [...j, esa é unha decisíón importante que ao Concello lle está custando unha 

parte dos seus recursos e que espero que teña resu/tados positivos" (OA); a cultura: "fomos 

Capita/ Cultural Europea no 2000" (ST); ou o urbanismo: '7emos tamén o programa "Urban° 

pero a Concellería de Cultura tivo algunha participación pero pouca"(OA). 

Por outra banda, manifestamos en diversas ocasións no noso informe, a 

oportunidade e as plusvalías en termos de desenvolvemento local, de proxección exterior 

etc., de establecer maiores doses de conectividade (Borja e Castells, 1997), de cooperación 

e de interdependencia entre cidades medianas ou intermedias, nomeadamente para o 

ámbito do sector cultural. A mesma Axenda 21 da Cultura (2004) fai fincapé nesta 
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conveniencia. Pois ben, a realidade das nosas principais cidades ao respecto da súa 

participación nalgún tipo de rede autonómica, nacional ou internacional, é escasa. Na data 

de desenvolver o presente estudo, a súa implicación era moi desigual, e limitabase á das 

federacións galega e española de municipios e provincias (FEGAMP; FEMP) e ao Eixo 

Atlántico. Así como entre as cídades galegas non existe rede ningunha, parte destas si 

aparecen participando en outras de carácter nacional ou internacional específico e que son: 

"KaleidosRed", "Cidades Educadoras", "Rede galega e española de Teatros e Auditorios", 

"Cidades Patrimonio da Humanidade" ou "Cidades Hístóricas". 

7.1.4.1. Patrimonio cultural endóxeno 

En capítulos anteriores, defendemos unha visíón de patrimonio cultural, máis ampla, 

moderna e menos restritiva do que viña sendo habitual ao redor do termo patrimonio 

histórico-artístico, por unha banda, e patrimonio r^atural, por outra, aos que, coincidimos con 

Prats (1997), abrangue aquel. Referiamonos, dende a aludida concepción contemporánea, 

máis democrática e dilatada, en sintonía coa maioría das leis de Patrimonio Cultural, a todo 

aquilo que reflicte a singular ídentidade cultural dunha comunidade, sustentada esta en bens 

mobles e inmobles, tanxibles e intanxibles, dignos de conservar e difundir e que permite a 

unha colectividade recoñecerse a si mesma. 

Dende unha igrexa a unha praza; un cantar, un cadro, un val ou unha lenda; a súa 

gastronomía, a vexetación autóctona, a fala e os costumes festívos..., unha vizosidade de 

elementos herdados ou actuais, cuxa plusvalía non só reside na súa existencia, senón no 

acceso, no coñecemento e no goce destes por parte da cidadanía. Mais, deseguido, tal e 

como nos lembran Leira e Méndez (2002), nunha sociedade tan mediática coma a nosa, o 

patrimonio cultural ten moito que ver na súa configuración coas influencías díversas que 

proveñen do patrimonio cultural universal, tamén obrigados a conservar e difundir (Axenda 

21 da Cultura, 2004). Cómpre, xa que logo, resituarmos a concepción de culturalmente noso 

e formular a necesidade do innovador, aquel que crea novas formas expresivas que se 

converterán probablemente, co paso do tempo, nunha parte integrante dese mesmo 

patrimonio. 

Inherente a todo isto situamos fenómenos coma o turismo cultural, a revítalización 

identataria, a rendibilización económica e a promoción do local, e que axudaron a achegar 

valoracións descoñecidas ata o momento (Méndez, 2000). Deste xeito, patrimonio, territorio 

e memoria semellan elementos ligados entre si. Estamos a falar do valor social do 

patrimonio cultural así como dunha parte indispensable do que hoxe en día entendemos por 
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calidade de vida: unhas condicións, as mellores posibles, para toda a cidadanía e non 

unicamente o feito de pensar naquela como elemento competitivo entre comunidades, na 

liña das políticas máis neoconservadoras. Iso non quita que recoñezamos o matiz 

económico que contén o patrimonio cultural local, posto que na actualidade gravitan sobre el 

os eixos de moitas polítícas turísticas: atractivo, imaxe, xacemento laboral, solaz, inspiración 

creativa... aspectos inherentes a este nas sociedades avanzadas. Ante tal cúmulo de 

potencialidades, semella razoable e de necesario cumprimento, a atención da acción 

urbanística e cultural municipal, mesmo de xeíto transversal, sobre este ámbito. 

A amplitude e os recursos destinados a tales cometidos en cada cidade do noso 

estudo varía, dependendo da súa maior ou menor riqueza patrimonial. En xeral, as sete 

cidades posúen unha bagaxe patrimonial notable, maís talvez Santiago de Compostela, 

Pontevedra, A Coruña, Ourense e Lugo son de salientar: "Lugo está por revalorizar, o Lugo 

romano, o medieval, o do século XVlll-XIX" ( LI)-, mais tamén, de novo, da sensibilidade 

política que amosan ante tal responsabilidade que non se circunscribe lexislativamente só 

aos propíos concellos. O marco normativo sobre o patrimonio pon máis énfase noutros 

niveis da Administración (Campillo, 1998; López de Aguileta, 2000), o que pode repercutir, 

así mesmo, nesa disparidade de vontades e labores político-municipais para observar. 

Sexa como for, estamos a falar dunhas realidades territoriais urbanas que posúen, 

todas elas, unha vizosa nómina de elementos patrimoniais de carácter histórico-artístico 

acumulado dende diferentes épocas-, sen esquecer eses outros compoñentes 

conformadores do carácter poliédrico do patrimonio e que fan as municipalidades en 

cuestión corresponsables na súa investigación, conservacíón e difusión: o paisaxístico

ecolóxico; a intanxibilidade da imaxinación literaria e creativa en xeral ou dos acentos na 

fala local; as receitas culinarias; as formas e as cores da artesanía; a memoria colectiva a 

través dos sucedidos, a tradición oral ou as imaxes volcadas na fotografía, etc., etc. 

Segundo o que levamos visto, a ligazón entre patrimonio cultural e 

desenvolvemento local semella alimentar un vínculo evidente, tamén para as distintas forzas 

políticas. Os programas electorais consultados reflicten, nalgúns casos con notable 

profusión de medidas, esta visión ao redor deste aspecto do labor municipal. Aos dirixentes 

políticos dunha ou doutra ideoloxía non se Iles escapa, cando menos en soportes e 

ocasións de natureza electoral, as posibilidades inseridas dun recurso endóxeno que gaña 

protagonismo cando falamos de acción de goberno municipal. Palabras e expresións como 

rehabilitar, potenciar roteiros, promocionar artesanías, recuperar e museoloxizar vivendas e 

espazos, posta en valor e aproveitamento turístico... son doadas de achar nos devanditos 

documentos políticos. 
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CADRO NUM.27
 

Iniciativas ao redor do patrimonio local para o Concello da Coruña 

• Potenciar as rutas turísticas para crear novos empregos. 

• Promocionar a artesanía. 

• Museo e Parque arqueolóxíco de Elviña. 

• Museos na Casa de María Pita e na Casa de Santiago Casares. 

• Museo Luís Seoane en Maracanaz. 

• Recuperación da vivenda e creación do Museo Pablo Picasso. 

• Proseguir a campaña de restauración de monumentos. 

• Incrementar a sinalización turístico-históríca da cidade. 

• Potenciar a iluminación artística de edificios singulares e monumentais. 

• Monumentos a Carlos V e Alfonso IX, 

Fonte: Programa electoral do PSdG-PSOE nas eleccións municipais de 1999 ao
 
Concello da Coruña. Elaboración propia.
 

En todos os programas electorais obsérvase a presenza de elementos singulares do 

seu contorno, nomeadamente persoeiros locais ou da cultura galega, o Castro de Elviña, a 

Muralla Romana, o casco histórico pontevedrés ou a riqueza etnográfica a carón do Lérez, 

centran o labor que se desenvolverá durante a lexislatura en cuestión. Son propostas loables, 

algunhas por inhabituais, en concreto aquelas sensibles coa cultura popular ou as festas, nun 

intento de revitalizalas e rescatalas do simple espectáculo contemplativo e consumista nuns 

casos e, noutros, cara á organización de novas iniciativas festivas que tivesen como centro de 

interese o patrimonio cultural local. Tamén son subliñables as que veñen a se percatar da 

necesidade e das potencialidades inherentes aos cascos históricos das respectivas urbes, 

xerme da cidade actual, para pensar na súa recuperación e revítalización. 

Noutros casos, algunhas das iniciativas que conseguen finalmente a atención da 

autoridade política local, estábanse a converter en débedas hístóricas que comezaban a ser 

demandas xeneralizadas da cidadanía, por exemplo: a recuperación e a posta en valor dos 

restos castrexos en Elviña e da denominada "Cidade Vella" na Coruña ou unha maior 

atención, e sobre todo, de recoñemento para a Muralla Romana de Lugo, que fínalmente se 

conseguiu. De novo, sinalamos como eiva a carencia, agás no caso de Pontevedra, dunha 

visión máis ampla tanto de patrimonio como de territorio de acción, falando de iniciativas 

non estritamente vencelladas ao patrimonio históríco-artístico, por un lado, e que 

trascenden ao propio municipio, por outro. 
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CADRO NÚM. 28 
Iniciativas ao redor do patrimonio cultural local para o Concello de Lugo 

• Recuperación e desenvolvemento de todas as manifestacións da cultura 
popular tradicional. 

• Actuacións sobre a Muralla [Romanaj de Lugo: 
• Plano de conservación con presenza das dístintas forzas sociais 
• Axilización dos trámites ante as Adminístracíóns central e autonómica para o 

seu traspaso cos orzamentos necesarios e establecemento dun convenio co 
Concello de Lugo para a súa conservacíón. 

• Continuación coa mobilización institucional e social ata conseguirmos que a 
Muralla sexa declarada Patrimonio da Humanidade, pois só así se acadará 
maíor protección e coñecemento desta. 

• Campañas continuadas en colaboración con outras adminístracidns, a nivel 
nacional, estatal e mundial, para dar a coñecer este monumento, como base, 
tamén, dunha maíor potenciación do turismo. 

• Creación dunha delegacíón encargada do control e da actuación directos en 
todo o referente ao Patrimonio Histórico-Artístíco do Concello, mediante: 

• Unha normativa que regule as excavacións arqueolóxicas co obxectivo de 
compatibilizar os intereses públicos e privados coa conservación dos restos 
arqueolóxícos de interese. 

• A creación dun Museo Arqueolóxico Nacíonal especificamente referido aos 
restos romanos. facendo de Lugo, a capital galega da arte romana. 

• Un estudo para a utilización e do uso dos diferentes edificios municipais, que 
incidan principalmente no Cárcere Vello, no Seminario e no de Quiroga 
Ballesteros, con base nas distintas perspectivas que se enunciaron. 

• Un plan de actuación sobre os monumentos da cidade e da zona rural para 
frear a súa destrución, o seu esquecemento ou a súa mala conservación. Tales 
planos refiriranse a: castros, mámoas, petroglifos, camiños históricos, igrexas, 
pazos, casas grandes, cruceiros, fontes, pontes, muíños e, en xeral, todo 0 
patrimonio de carácter etnográfico ou artístico. 

• En colaboración coa Xunta de Galicia, a actuación sobre o monumento de 
Santalla de Bóveda. 

• Un plan de delimitación, estudo, sinalizacíón e consen+ación do Camiño 
primitivo ao seu paso polo Concello de Lugo, que dea a coñecer nos distintos 
paises polos que pasa o Camiño de Santiago o interesanttsimo patrimonio do 
noso Concello e a súa capital, Lugo, como xeito, ademais, de potenciar a súa 
crítica economía. 

• Roteiros ben sinalizados e coidados por diversos ítinerarios do município. 

Fonte: Programa electoral do BNG nas eleccións municipais de 1999 ao Concello de 
Lugo. Elaboración propia. 

Nunha lectura dinámica da acción cultural tamén en Pontevedra, subliñamos como 

destacables e positivas, o intento de xuntar nun mesmo proceso de fornecemento da 

identidade local, a tradición e a innovación, na liña do que Leira e Méndez (2000) 

denominan a intención de articular a estabilidade -o pasado- co cambio que amosan as 

novas concepcións. 
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Tamén entendemos as virtudes de asumir como recurso patrímonial é, finalmente, 

turístico e de desenvolvemento'rs a iniciativa de artistas que aproveitan a plusvalía do seu 

ser, estar e crear nesa comunidade. A creación literaria resulta un pousu idóneo para iso, á 

vista dos casos implementados. Unha clara mostra do seu potencial é Ourense, -xunto con 

Santiago de Gompostela. posiblemente as cidades máis literaturizadas do noso paíst67- co 

roteíro ao redor da novela de Eduardo Blanco Amor "A Esmorga": unha iniciativa municipal 

debedora deste recurso, na liña de rutas literarías existentes en moitas outras cidades como 

Dublín, Lísboa, Madrid, Soria e un longo etcétera. Tamén, as publicacións que o propios 

municipios editan: en Ourense, coa Colección Auria, -que no limiar do seu núm. 6(p. 5), 

manifesta estar "dedicada á publícación de escritores ourensáns que son dalgunha forma 

emblemáticos pola súa calidade literaria ou polo seu interese intelectual ou documental", "e 

da cat me sinto moi orgulloso" (OA)-; ou en Lugo, coa Revista Xistral. 

Por outra banda, a proposta electoral de concederlle unha imaxe de marca común 

aos espazos museoloxizados de Pontevedra -véxase cadro núm. 29-, de se concretizar nun 

logo e organismo -cuestión que na data da entrevísta, non era así-. seguramente derive na 

maior optimízación dos recursos asociada á procura dunha xestión integral destes e unha 

máís eficiente proxeccíón cara ao exterior. 

Observamos, porén, algunha contradición nalgún dos devanditos documentos 

políticos e que traemos a colación polo que se pode inserir dela. Na mesma cidade de 

Pontevedra, o BNG (1999b) manifestaba a perentoria tarefa de recuperar a memoria histórica 

local a través da fotografía, tanto con exposicíóns como coa creación do Arquivo Fotográfico. 

O propio edíl dese grupo político dectara na entrevista que mantivemos, non abordar tal labor 

posio que o Museo de Pontevedra traballa moito e ben ese ámbito" (PB). Non importa a 

rectificación no dicir e no prometer electoral, cando prima a racional optimización dos esforzos 

para empregar e máis se xa existen recoñecídas instancias na cidade. 

Mais, preguntámonos: canto hai de planificación estratéxica, de cultura proxectual 

(Leira e Méndez, 2002), de acción transversal nesta mirada política sobre o patrimonio 

endóxeno? Onde se pon a énfase na intervención que se pretende? É o patrimonio local un 

xoguete máis en mans das autoridades municipais á falta de novas ideas de xestión local e 

por intereses non exclusivamente culturais? A reiterada vontade e innovación política que 

reclamamos para a administración local cobra tamén, neste ámbito da acción municipal, 

'^ ATLAS, a Asociación para a Educación en Turísmo e C^cio, celebra a súa t2' Conferencia anual baixo o título 
"Turismo, creatividade e desenvolvemento" na Universit2t de Barcelona do 2 ao 4 de novembro de 2005. Nela, 
abórdase a relacíón entre turismo e creatividade para explorar a posíble función do turista como estímulo para a 
creatividade. Véxase http:/íwww.atlas-euro.org/ 

1b7 Véxase a razón desta afirmación en Valcarcel, M. (2004): "Ourense, universo literarió'. Grial. Monográficó'A 
cidade e a palabra", decembro, pp. 49-55. 
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razón de ser e, de novo, unha profunda revisión e actualización no que se entende por 

patrimonio, así como nas metodoloxías para que se deben implementar para os seus 

múltiples aproveitamentos: educativos, culturais, económicos etc. (Pose e SalcineS, 2005). 

De todos os xeitos, é de xustiza sinalar a crecente sensibilidade que amosan os 

municipios e os seus xestores cara a un patrimonio local case sempre deteriorado e esquecido, 

sobre o que a Axenda 21 da Cultura (2004), no seu principio núm. 9 ou na recomendación núm. 

42, fai especial fincapé. O cadro núm. 29 é un exemplo deste significativo avance. 

CADRO NUM. 29 

Iniciativas ao redor do patrimonio cultural para o Concello de Pontevedra 

[Facer] unha política que, evitando a competencia con outras cidades, proporclone 
unha oferta cultural singular e diferencíada, e que permita posicionar a Pontevedra 
como punto de referencia en relación co patrimonio histórico, os museos, a arte, a 
festa, o teatro, a cultura tradicional, a mŬsica e a danza... 

[...] a xestión do patrimonro cuttural e natural, as actividades testivas, o turismo cultural 
fan do sector cuftural unha reserva de emprego con grande potencial de crecemento, 
polo que debe terse en conta na política de promocíón económica e do emprego. 

Promover a conservación, a promoción e a posta en valor do patrimonio cultural e 
natural [...j, a cidade histórica ten que ser [...] o principal reclamo do Goncello. 

Impulsar proxectos culturais innovadores, con grandes posibilidades de dinamízación 
socioeconómica e de proxección de imaxe de Pontevedra como cidade cuRural. 

Divers'rficar e renovar a oferta museística mediante a proposta de creación do 
organismo `TWuseos de Pontevedrá', que terá como función integrar e revalorizar o 
riquisimo potencial museístíco do que díspón o Concello. Dentro deste proxecto, o 
gobemo municipal porá todos os medios ao seu a^ance para que sexa realidade [...] a 
creación do Museo-Centro Cuttural °Castelaó'. 

Crear o"Parque Etnográfico e Cultural do Río Lérez-Xunqueíra de Alba". 

Promover a vinculación de Pontevedra coa arte e a creación artística. 

Impulsar o dinamismo social e cuttural das Festas cunha torrnulación lúdico-recreativa, 
participativa [...] e respectuosa coa tradición e identidade cultural. 

Recuperar a memoria e a historía da músíca en Pontevedra a través da promoción de 
estudos e investigacións sobre a historia da música e o patrimonio musical. 

Promover a recuperación da memoria gráfica do concello, para o que se prestará 
atención específica á realización de mostras sobre a historia local e á creación do 
Arquivo Fotográfico. 

Promover dende o Concello, mediante a coordinación entre as áreas de Cuttura. 
Turismo e Medio Ambiente, a realización de itinerarios ecoculturais e visitas didáctico
turísticas a paraxes naturais. No plano do fomento do turismo, prestarase atención á 
promoción de Pontevedra como centro de referencia dunha área con grande potencial 
de turismo cultural e de natureza, destacando, neste sentido, o atractivo da cidade 
histórica. 

. Apoiar o proxecto de creación do "Museo Etnográfico Liste". 

Fonte: Programa electoral do BNG nas eleccións municipais de 1999 ao Concello de 
Pontevedra. Elaboración propia. 

399 



Capítulo 7 

Estreitamente vínculadas ao patrimonio aparecen as polémicas derivadas das 

intervencíóns dos concellos sobre os cascos históricos, que adoitan alimentar os contidos 

tanto dos medios de comunicación como tamén da literatura especializada (Sobrino, 2000; 

Grial, 2002). O certo é que os problemas derivados de tales intervencións, por acción ou por 

omisión, parecen omnipresentes, tanto nas cidades que preteden recuperar "a súa parte 

vella" como nas denomínadas "históricas" ou Cídades Patrimonio da Humanidade coma 

pode ser Santiago de Compostela, por diversas razóns: criterios estéticos que se seguen, 

políticas dinamizadoras ineficientes, tematización ou folclorización de tales zonas (Méndez, 

2000), carencia dun plan sociocultural que os revitalice máis alá que puntos residencias de 

alto nivel, dificultade de conxugar os múltiples implicados e os intereses etc. Dous edís 

facían referencia a algún destes inconvenientes: "nós somos purito patrimonio, que diria un 

sudamericano [...], o problema é que Santiago é tan cidade histórica que o turismo tan 

masivo determina todo [...], que fas? Non podes pechar a cidade pero o deterioro é 

tremendo, o que non pasou durante séculos, estase deteriorando agora [...]. Outra cousa 

que queremos facer -pero `con la Iglesía hemos topado"- é o circuito das igrexas. 

Rehabilitas unha igrexa e pecha. Só a queren para que lles metas cartos, nada máis" (ST); 

"[sobre da cidade vella] estase agora nun proceso de restauración que vai moi lento; as 

axudas que houbo practicamente non tiveron demandantes, proba dun problema moi 

preocupante e é que non vai ser unha zona comercial nunca, senón estritamente 

residencial" (AM). 

Ao fío, cabe sinafar que algunhas cidades teñen centralizadas as actuacións sobre o 

patrimonio, ou en concellarías creadas ex profeso -Concellaría de Rehabilitación do Casco 

Histórico, no caso de Santiago de Compostela- ou na de Urbanismo e Obras -no caso da 

Coruña-: "o único patrimonio que depende de Cultura son os edificios nos que nós 

actuamos, cando son patrimoniais, é cousa nosa" (AM). Intuimos que nos gobernos destas 

urbes prevalece unha visión arquitectónica do patrimonio, moi centrada no construído, e 

nomeadamente nos núcleos antigos das cidades. Estes posúen uns atractivos suficientes 

como para se constituiren en piares fundamentais de estratexias de desenvolvemento local, 

e case a totalidade das cídades que estudamos díspoñen deste tipo de enclaves, así como 

de experiencias ao respecto. De aí que nos deteñamos en abordar brevemente algún 

aspecto sobre os mesmos. En primeiro lugar, se é certo o seguinte: "na actualidade se pon 

de manifesto a necesidade de intervir dun xeiio global e afrontar a supervivencia e 

conseguir a dinamización duns conxuntos orgánicos complexos" (Padró, 2002: 113), 

agardamos que os modelos organizativos que se citan para xestionar os cascos históricos 

das cidades, non sexan un impedimento para tal intervención integral que se aconsella. 
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En segundo termo, ante a posibilidade real da xentrificación ou tematización 

(Méndez, 2000; De Azúa e outros, 2004) de tales zonas de marcado valor patrimonial, 

estimamos fundamental desenvolver estratexias de mellora da calidade de vida dos seus 

residentes, en que estaría englobada a posta en marcha de novas ofertas e novos servizos 

culturais. Tal e como recomenda Padró ( 2002: 115), " hai que víncular as medidas de 

protección dos conxuntos históricos e da paisaxe urbana [...], á preservación da identidade 

local, a promoción do uso social do patrimonio e a súa utilización como motor de 

desenvolvemento económico e ocupacional". Nesta liña, o mesmo autor propón un modelo 

de presentación da cidade e dos seus recursos patrimoniais relacionado coa idea integral de 

paisaxe, ao camiñar cara a un concepto de territorio-museo ou museo aberto, onde a cidade 

pasa a ser percibida como un espazo turístico-cultural integrado (Ibid: 117). 

Á luz das declaracíóns dalgúns dos edís entrevistados, intuímos as dificultades de 

implementar a curto prazo tal percepción nas cidades galegas, superando os encorsetados 

marcos tradicionais existentes tanto na interpretación, como na xestión ou na dinamización 

do patrimonio cultural endóxeno, amplificándose, quizais, tales díficultades nas realidades 

polítícas gobernadas por dúas ou máis forzas políticas: "existe unha Conce/lería que se 

denomina do Patrimonio Histórico que xestiona o BNG [...], non a levo eu, po/o tanto, non 

falo; [Cultura e desenvolvemento local?J Eso depende da Concellerlá de Animación 

Sociocu/tural" (VG); "temos unha liña que teño que dicilo que nestes momentos está parada 

polo recorte por motivos políticos, [refírese á] conservación, restauración e compra de obras 

de arte. Hai unha serie de proxectos como [...], a rehabilitación da fonte máis antiga de 

Ferrol [...], o ano pasado empecei unha excavación na ll/a de Covas [...], temos varios 

monumentos na cabeza para restaurar [maisJ, non teño cartos porque esa partida 

elimináronma" (FB); 'programa [de dinamización], non. A/gunhas veces cousas así moi 

específicas, como o dos artesáns [...], hai unha experiencia única que é a vía Colón, onde 

se ubican tendas de artesanía dos propios artesáns" (OA). 

Mentres, aínda que non tan avanzados como os que falaba Padró, tamén cómpre 

salientar aqueles posicionamentos esperanzadores que parecen abrir vieiros neste sentido: 

"somos sensib/es e conscientes de levar os bens que temos, non aos museos, senón 

deixalos no propio sitio e que toda a cidadanía os poida visitar e ver, porque ademais o 

sentido que teñen os restos arquitectónicos é precisamente ve/os no seu contexto, non?" 

(LI); `nós temos unha concepción do patrimonio que poñemos ao mesmo nivel o natural 

que o cultural [...], estamos traballando prioritariamente no casco histórico con rehabilitación, 

promoción turística [...], e programación de verán [comoJ e/emento dinamizador" (PB). 
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Consonte a este pensar, organízanse no aludido casco histórico, como marco e como 

desculpa: festivais de música, teatro de rúa e na rúa, ou "facemos unha festa denominada 

"Feira Franca", tipo Festa da Istoria [de Ribadavia]" (PB). Esta ídea das celebracións 

medievais lúdico-gastronómicas e pretendidamente turístico-culturais, vén sendo un recurso 

moi socorrido en moitas poboacións; tanto que, ao noso entender, serían merecedoras de 

certa revisón organízativa e de contido para non caer fundamentalmente nun simple 

mercadeo de larpeiradas que satisface moito aos que as venden, algo aos que as mercan, 

pero pouco aos residentes deses espazos singulares da cidade. 

A"relación entre patrimonio e turismo non é un feito recente" (Prats, 1997: 41). As 

cidades con vestixios de certa antig Ŭ idade, sempre xeraron un plus de atractivo turístico 

innegable, ás veces, de tal magnitude que "chega a facer temer sobre a súa conservación", e 

mesmo se se pensa que o seu incremento proseguirá e a maior ritmo (Leira, 2004). Abonda 

con lembrar a preocupación da edil de cultura da cidade compostelá para comprender a 

problemática que se insire a este fenómeno sociolóxico e, máis que nada, económico. 

Esta crecente demanda por visitar e coñecer lugares de interese patrimonial deriva 

no diferente grao de motivación que amosan visitantes ou turistas urbanos16^. Unhas 

persoas acoden e viven tales enclaves de forma efémera, superficial e na procura 

fundamentalmente de recreación. Son os que veñen en masa e fan uso dos itinerarios 

programados por axencias de viaxe. O que agardan, xa que logo, destes destinos, é moi 

dístinto en termos de servizos e de produtos culturais da cidade do que solícitan outros 

veciños, usuarios e viaxeiros máis selectivos ou moito menos ocasionais. 

A oferta, consonte a este acontecer, debe acomodarse a un diversificado abano de 

íniciativas, que satisfaga as diferentes espectativas e sensibilidades. De aí que pareza 

aconsellable unha complementariedade e coordinación das políticas das diferentes 

administracíóns e demais axentes sociais, tal e como argumenta Leira (2004), na procura 

dunha mellor conservación, a vivencia de experiencias novas que incrementen a 

satisfacción dos visitantes, o aumento da autoestima identitaria, a calidade de vida e o 

benestar social da poboación local. A política cultural deseñada, en definitiva, debe 

harmonizar o desenvolvemento económico e a significación cultural do lugar. 

'^ Como consideramos que a influencía deste fenómeno é común ás cidades que estudamos, posteriormente 
abordaremos nun punto específico, ainda que brevemente, algúns dos efectos da industria turística sobre as 
economías urbanas e as políticas implementadas ao fío. 
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CADRO NÚM. $O 

Iniciativas da Concellaría de Cultura e Campus do Concello de Ferrol
 
ao redor do patrimonio cultural
 

1. Patrimonio Cultural: 

1.1 Adqulsición, conservación e/ou acondicionamento: 
• Rehabilitacíón de emerxencia do Centro Torrente Ballester. 
• Amoblamento e acondicionamento do Auditorio do Centro Torrente 

Baliester. 
• Contributo orzamentario e aprobación do convenio de colaboración 

Concello-Ministerio de Fomento do Teatro Jofre. 
• Proxeto de creación do Centro de Gravado e Arte (en execución). 
• Participación no Comité para a Exposición permanente da Tecnoloxía: 

"Edificio das Ferrarías". 
• Compra do Cristo da Tahona (hoxe no C. Torrente Ballester). 
• Proxecto de Restauración da Fonte de San Roque (adxudicado pola 

Dírección Xeral de Patrimonio Cultural). 
• Limpeza e posta en valor do cadro "Descendemento" de Agustín Robles 

(s. XVIII). 
• Restauración de 11 cadros pertencentes aos fondos do Museo Municipal 

"Bello Piñeíro". 
• Encargo do "Monumento á Tolerancia" (na honra de Jaime Quintanilla 

Martínez e outros) que se colocará en espazo público. Autor: Suso 
Basterrechea. 

• Compra de óleo de Jenaro Pérez Villamil. 
• Cesión do cadro ''EI Bosque" de Felípe Bello Piñeiro (Real Coro Toxos e 

Frores). 
• Doazón de 4 óleos de Felipe Bello Piñeiro. 
• Doazón de 1 acuarela "La Fábríca del Suizó' de Felipe Bello Piñeiro. 
• Doazón dun deseño de portada para o libro do periodista Basilio Álvarez, 

feito por Felipe Bello Piñeiro. 
• Rehabilítación do Teatro Jofre. 
• Rehabilitación do que foron as antigas Ferrarías de Carlos Iil, que vai ser 

o Centro Internacional de Industria Naval. 

1.2 Estudo e/ou investigación: 
• Catalogación defínitiva da doazón de Goy da Silva. 
• Informatización da catalogación eilnventario definítivo dos fondos de arte 

municipais que actualmente conta con preto de 700 obras. 
• Excavación arqueolóxica na Illa de Covas. 
• Excavación Arqueolóxica en Sta. Comba. 

1.3 DifusióNPromoción: 
• Conmemoracíón do Día das Letras Galegas dedicado a Manuel Murguía. 

1.4 Posta en marcha de infraestruturas museísticas: 
• Ultima fase do Centro Cultural Torrente Baliester. 

__ . -..._ 
Fonte: Entrevista ao concelleiro de Cultura e Campus do Concello de Ferrol e 

- - -- ---- - . _ _ ____ -- --- -

achegas documentais da propia concellaría. Anos 2001-2002. Elaboración 
propia. 
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CADRO NUM. 3^ 

Iniciatívas da Concellaría de Cultura e Benestar do Concello da Coruña 
ao redor do patrimonio cultural 

7. Patrimonio Cultural: 

1.1 Adquisición, conservación elou acondicionamento: 
• Castro de Nostián: tala, roza e límpeza da super(icíe do Castro. 

1.2 Estudo e/ou investigación: 
' Proxeto Artabria^. 

- Estudos bibliográficos e in situ de diversos casos de 
musealización de xacementos arqueolóxicos e museos de 
temática histórica-arqueolóxica. 
- Investigación sobre estratexias de musealizacíón do Castro de 
Elvíña. "Parque de Elviña. Unha proposta patrimonial". 

1.3 DifusiónlPromoción: 
" Arquivo Municipal: 

- Publicacións: 
Guia do Arquivo Municipal 200t. 

. Cartel - Fotografía do século XIX. Os Cantóns. 

. O republicanismo coruñés na historia. 
- Actividades: 

. Participación no Grupo de traballo de Arquivos de Galicia 
e na XVIII Mesa de traballo de Arquivos da Administración 
t_ocal. 
Colaboración no programa Educadores Urbanos. 
Colaboración coa Universidade da Coruña: programa de 

Cooperación educatíva. Prácticas do Doutoramento. 
Visita guiada de membros da asociación ASPANEPS. 
Curso na Facultade de Humanidades: O Patrimonio 
Documental Galego. 

` Museo Histórico-Arqueolóxíco: 
- Conferencias. proxeccións, exposicións. 

' Museos Cíentíficos Coruñeses: Casa das Ciencias, Domus e Aquarium 
Finisterrae: conferencias, exposicións, proxeccións, premios, xomadas, 
cursos, visitas escolares, concursos, Día da Ciencia na rúa, Semana 
Europea da Ciencia e a Tecnoloxia. 

1.4 Posta en marcha de infraestruturas museísticas: 
• Inauguración da Casa Museo Picasso. 

Fonte: Memorias da Concellaría de Cultura e Benestar do Concello da Coruña. 
Anos 2001-2002. Elaboración propia. 

Os cadros precedentes amosan o quefacer no ámbito que estamos a tratar en dúas 

das cidades do estudo, que quizais representen -cada unha por razóns diferentes-, o xeraf 

actuar das concellarías de cuttura neste sentido. Se nunha delas a falta das infraestruturas e 

servizos administrativos especializados reflicte unha acción que se caracteriza por certa 

enumeración voluntarista e dispersa, non por isto é desmerecedora dunha valoración 

positiva pola nosa parte. Insírese desta unha sensibilidade a prol do patrimonio cultural 
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endóxeno, nun afán por recuperar e pór en marcha diversos contedores culturais; restaurar, 

adquirir e catalogar obra para os fondos municipais de arte; realizar excavacións 

arqueolóxicas ou conmemorar o Día das Letras Galegas. 

Como diciamos, a carencia de instancias especializadas limita o número e a 

profundidade do actuar en certos aspectos. O mesmo responsable político recoñece que a 

ansiada disposición dun museo municipal podería paliar tales eivas: 'xa merquei varias 

coleccións particu/ares [de fotografía] para o Arquivo..., penso que vai axudar moito o tema 

da apertura do Museo Municípal que penso abrir en agosto ou setembro [de 2002]" (FB). De 

todas as maneiras, botamos en falta unha visión máis moderna do patrimonio -que 

abrangou o natural, por exemplo- e unha política máis activa en tarefas de difusión 

patrimonial; na promoción da arte en espazos públicos, ou dar carácter peonil a certas rúas. 

Parece como se existise, ao respecto destas dúas últimas cuestións, cando menos polo 

proceder dalgunhas cidades galegas, unha preponderancia a considerar en termos case 

exclusivamente funcionais, de paso para o automóbil, as rúas e as interseccións da cidade, 

cargándoas dunha anodina uniformidade. Quixeramos deternos brevemente neste aspecto, 

ao que tamén entendemos como ámbito da acción cultural municipal. 

A pírrica polivalencia do uso de prazas -para favorecer a actuación de artistas de 

rúa, a conversa e o encontro cidadá, por exemplo-, contrasta coa actitude positiva de 

entender todo o espazo público das cidades como un espazo cultural potencial. Asumimos 

que definir o espazo cultural urbano non é tarefa doada nunha sociedade onde prima o 

mercantilismo e o metro cadrado vale tanto ou máis que o tempo. Talvez unha maneira de 

facelo e que as cidades do estudo non desenvolveran é trazando un mapa da diversidade 

de espazos que complemente os xa establecidos e nos que poden ter lugar actividades 

culturais: dende espazos culturais ao aire libre, espazos temporais -por exemplo, nos 

rueiros para eventos comunitarios ou instalacións industriais en desuso-; espazos 

comerciais -galerías de propiedade privada, cafés-concerto etc.- ou marcos alternativos 

como lugares e clubs non comerciais e xestionados independentemente. Conviña estimular 

os seus xestores e ofrecer aos artistas e aos grupos comunitarios a información e a 

posibilidade de botar man desos espazos para proxectos e actividades culturais temporais e 

de curto percorrido (Axenda 21 da Cultura, 2004). Os resultados en termos de animación de 

rúas, convocatoria de públicos non habituados a certo tipo de oferta cultural -maxia de preto, 

clowns, jazz e músicas minoritarias, circo de pequeno formato etc.- e proxección dos 

propios artistas, sería evidente. Tamén aquí poderíamos ilustrar o que propomos con 

diversos exemplos urbanos. 
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Reclamamos, asi mesmo, a vontade política de dotar de dígnidade ao espazo 

urbano, a necesidade de crear obras de arte público e"ínsuflar o halo poético que ofrece a 

creación artistica á configuración de lugares" (Maderuelo, 2001: 18), na procura de certa 

excelencia estética, colaborando na educación artística cidadá ou poñendo en valor a 

creatividade local -por exemplo, colocando obra escultórica ou murais en rotondas, paseos, 

fachadas-. E para facer isto correctamente, hai que dispor de fondos orzamentais, de 

coordinación e de criterios (Sobrino, 2000)169 que se afasten da tendencia a caer no tipismo, 

a cursilería ou o pastiche (Maderuelo, 2001). As propostas ao redor deste ideal proceder 

son diversas e teñen que ver tanto co sentido e co carácter da denominada arte pública, 

como coas dinámicas máis habituais que dan pé a unha casuística moi variopinta. 

Dentro do extenso xénero das instalacións, dos críticos e dos didáctas da arte 

(Sobrino, 2000; Maderuelo, 2001; Calaf, 2003), propoñen aos gobernantes e axentes locais 

unha variedade de opcións, que van dende as site specific -pezas que só teñen sentido ao 

seren situadas nese lugar concreto-, ao land art -proxectos para recuperar espazos 

degradados-, pasando polo establecemento dunha estrita e rigorosa normativa sobre as 

insercións publicitarias polas rúas da cidade, que minimicen a súa estitización salvaxe. 

Recoñecemos que para gtan parte da cidadanía, a arte contemporánea é de difícil 

comprensión e un tanto críptica na súa simboloxía e mensaxe. Tal dificultade de comprensión 

-que o xestor político comparte ou coñece-, é esgrimida a miúdo, para os efectos de non 

implantar obras de arte contemporánea na cidade. Isto é así, mesmo "en cidades nas que, 

porén, os seus museos manteñen unha actividade expositiva aceptada e constante" 

(Maderuelo, 2001: 32). Aínda que este rexeitamento cidadán se deba a múltiples causas, o 

esforzo dos responsables políticos e dos propios creadores que interveñen no espazo público, 

debería ser sinérxico para romper esta percepción, procurando que a obra complemente o 

lugar de xeito natural, participando da natureza física, histórica ou emotiva deste. 

Se nos cinguimos á acción que desenvolveu a concellaría da Coruña, -con 

seguridade, a de maior amplitude e calado en canto a recursos e iniciativas ao redor do 

patrimonio cultural-, cabe significar, de inicio, a dísposición por parte desta cidade, de 

infraestruturas básicas vinculadas ao patrimonio máis obvio e que o propio edil da área nos 

presenta: "temos un Arquivo Histórico moi bo, con fondos moi importantes, moi ben 

xestionado. Entón, ao carón deso, situamos unha biblioteca especializada en temas 

1G9 Ao respecto do panorama da arte nos espazos públicos das cidades galegas, cómpre ver: Sobrino, M' L. 
(coord.) (2000): A arte nos espacios publicos. Relatorio de Artes Plásticas, Consello da Cultura Galega. Santiago 
de Compostela. 
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locais... Probablemente no futuro construiremos un edificio de referencia para xuntar toda a 

documentación da cidade. O Arquivo é o encargado de mercar a memoria documental. O 

Museo Histórico-Arqueolóxico [de Santo Antón], a memoria en soporte de pezas e obxectos 

e con todo iso faremos dous centros. Un referido á historia [da cidade] e outro á arqueoloxía 

no Castro de Elviña [Proxecto Artabria]" (AM). A este responsable político restoulle engadir 

a esta liña de traballo, o importante labor que tamén desenvolve a rede de museos 

municipais a través dos seus servizos e programas. 

Porque na cidade herculina congréganse na actualidade, entre museos e casas

museo, tanto municipais como doutras administracións e institucións privadas, ata dezaseis 

equipamentos relacionados dun ou doutro xeito co patrimonio cultural local. A aposta por 

este modelo de difusión cultural e de clara intencionalidade turística por parte do goberno 

municipal socialista, parece evidente co transcorrer das lexislaturas e mesmo aumenta, xa 

que, están previstas -segundo os datos e as declaracións que se achegan- tres novas 

infraestruturas museísticas: a Casa da Auga, a Casa do Libro e a Casa da Historia. O labor 

dinamizador dos respectivos departamentos pedagóxicos e do Servizo Educativo Municipal 

vai de acorde con tales formulacións: no diversificado programa "Descubrir...'; na 

programación de exposicións temporais; mesmo na política de prezos de acceso a estes. 

En moitas cidades da xeografía mundial, a vontade polítíca, a visualización da 

ciencia, ou do patrimonio cultural local como recursos para dar identidade e forma a unha 

cidade, maniféstase moi claramente na obra arquitectónica que se destina a museos, 

centros de arte, casas natais, parques temáticos etc. No extrarradio ou no centro urbano, 

botando man dun afamado arquitecto ou reclamando o maior rango de protección para un 

enclave singular, un espazo cultural destas características trascende a propia cidade e 

asume dimensións de símbolo ideolóxico, de representación colectiva ou de imaxe da 

mesma alén das súas fronteiras. O caso da Torre de Hércules, coa súa área escultórica 

circundante e a Domus na Coruña, ou a Muralla Romana en Lugo, son algúns exemplos, 

como recoñece o edil desta última cidade: "A Muralla non é de titularidade municipal, senón 

da Xunta de Galicia, mais, de todos os xeitos, todo o seu contorno a nós impórtanos moito e 

toda a súa promoción tamén. É un ben que vai facer desta cidade que sexa coñecida (...], 

mesmo dende o punto de vista económico" (LI ). 

Como remate deste apartado, cómpre aludir brevemente a dous aspectos, por 

acción ou omisión -lembremos que a non intervención tamén pode formar parte da política 

cultural (Gobierno Vasco, 2005)-, no quefacer dalgunha das restantes cidades. En primeiro 
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lugar, na liña do que certos municipios xa fan -con maior ou menor implicación e entusiasmo 

institucíonal, todo hai que dicilo-, con motivo da personalidade elixida para conmemorar o 

Día das Letras Galegas, cómpre mencionarmos a utilización de autores sobranceiros da 

cultura, como desculpa para celebrar toda unha serie de actos ao redor da súa figura e 

obra. Estamos a falar dos casos do Ano Sarmiento, Ano Bóveda e Ano Castelao en 

Pontevedra: `escollemos como imaxe o carbalto de Santa Margarida, centenario, para 

convertelo nun srmbolo de compromiso con ese patrimonio natural e cultural, [e vinculado a 

el] temos proxectos escolares sufragados polo municipio" (PB). A mercadotecnia aplicada 

ao sector cultural ten aquí un claro exemplo, timidamente se o comparamos co 

experimentando con éxito noutras cidades europeas e españolas, como son os casos 

recentes de Dublín co centenario da publicación do "Ulises" de James Joyce e de Barcelona 

co Ano Internacional de Gaudí en 2002. 

Así mesmo, en case todas as comunidades é doado atopar unha biografía de 

interese, un creador singular ou un quefacer que deixa pegada nesa localidade. O aprecio e o 

recoñecemento social do seu crear ou actuar por parte da veciñanza, adoita a chegar, a 

miúdo, tempo despois da súa desaparición. Este feito, moitas veces identificado como un acto 

de desagravio no nomenclator do rueiro local, pode xerar outras posibilidades vinculadas co 

patrimonio cultural endóxeno. En Vigo achamos un exemplo dese aproveitamento educativo, 

cultural e difusor da cidade, a partír dun fotógrafo local: 'o Arquivo Pacheco, un caso único no 

mundo, co que temos a posibilidade de facer un estudo antropolóxico, arquitectónico, 

social...da cidade [...], un arquivo de cento e pico mil imaxes, das cales en novembro imos 

pendurar na rede sesenta mil [...], un arquivo do máis potente como instrumento de imaxe 

fotográfica para a memoria /ocal de Europa"(VG). O feito de abordar a memoria local a través 

da recuperación e difusión de imaxes antígas, fundamentalmente fotográficas, é un recurso 

utilizado dende os concellos que estudamos, aínda que con desigual grao de profundización: 

'^aise o que se pode, exposicións de fotografía de Lugo antigo..." ( LI); `Yemos feitos 

concursos, mais nada" ( OA). Mais unha vez, a carencia de instancias e de persoal cualificado 

para tales iniciativas, minimiza a potencialidade implícita nestas estratexias de achegamento e 

preservacíón da memoria local. 

7.1.4.2. Cultura e cidade: algúns dos seus actuais predicados 

Incidiamos en capítulos precedentes sobre a idea de que a cultura podía colaborar 

activamente a dar resposta aos numerosos desafíos que xorden no seo das sociedades 

urbanas. Algunhas desas respostas cualificabámolas con predicados referidos ao suxeito 
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cultura. Esta, como xeradora de procesos que se insiren a partir dunha concepción ampla e 

máis moderna de seu -na liña prevalecente nos últimos tempos (Calvo, 2002)-, abrangue, 

por nomear algúns: a promoción de valores cívicos e da diversidade cultural; o fomento da 

identidade e da pertenza en relación con outras culturas; o pulo á creación e á produción 

cultural para o desenvolvemento económico; o fomento da participación cidadá; a xeración 

de atractivo turístico e a proxección exterior da cidade; ou o logro dunha maior inclusión 

social. Como non podía ser doutra maneira, a Axenda 21 da Cultura, concretamente no seu 

principio 12, explicita este asunto en termos parecidos. 

Neste sentido, todo parece indicar que estamos en tempos de procurar a 

coparticipación de diversos axentes do local cara a unha xestión urbana máis integral, 

íntegradora e sostible. Un tempo para un liderado sedutor e ilusionante por parte do 

municipio (Estévez, 2005a), e de redobrar esforzos sinérxicos para o desenvolvemento 

das cidades a partir dun proxecto consensuado e publicitado. Mais isto pasa 

forzosamente por visualizar as potencialidades da cultura como elemento central das 

polítícas locais, así como de entender, tamén de xeito inescusable, o municipio como un 

ente promotor, relacional e menos burocrático, cando menos, nos seus posicionamentos 

e nas súas iniciativas culturais. O potenciamento das interrelacións con múltiples 

axentes que tamén constrúen cidade e que fan cidadanía na procura dunha maior 

calidade de vida desta, está intimamente ligado ás plusvalías que xera unha acción 

cultural local vizosa e verdadeiramente eficaz, baseada tanto nas auténticas 

necesidades e demandas da veciñanza, como na renovada lectura do termo cultura e 

dos ámbitos que se derivan desta. 

Algún dos que poderiamos considerar como tales ámbitos innovadores, no que se 

refire á acción cultural das sete cidades da mostra, xa os levamos visto. De aí que 

quixeramos centrarnos deseguido noutros postulados convertidos nos denominados 

predicados ligados á cultura. Neles aniñan indicadores de tendencias cada vez máis 

presentes nas políticas culturais máis proactivas, que é preciso rastrexar, coma decote, nas 

declaracións, nos programas políticos e na documentacíón que se recolleron para a 

presente investigación. 

Certamente, na maioría da literatura especializada xa case semella un 

convencionalismo que a década que nos atopamos é a dos contidos, do entretemento, na 

súa dupla vertente da creatividade e da produción. Unha sociedade da información e da 
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comunicación como a imperante hoxe en día facílita uns procesos, mais tamén xera unhas 

necesidades, ora reais, ora máis fictícias, que afectan ao consumo cultural da poboación, 

no sentido máis economicista da expresión. No seu conxunto, provocan unha 

considerable demanda de servizos e de produtos lúdicos e culturais, con expresións moi 

visibles nos actuais e predominantes tempos de lecer e hábitos de vida; as tecnoloxías 

incorporadas ao fogar ou aquelasoutras que favorecen o acceso inmediato e case gratuíto 

a contidos musicais, cinematográficos, literarios, recreativos etc; no prolongamento da 

esperanza de vida, xunto co aumento do nivel educativo das persoas respecto ás 

xeracións pasadas etc. Tanto é así, que estudos recentes sinalan que hai máis de sete 

millóns de traballadores directos e indirectos empregados no sector cultural en Europa 

(Sílvanto, 2005). 

Posicionarse perante este fenómeno require, por parte das cidades e dos seus 

xestores, ser consciente do seu alcance para tratar de actuar en consecuencia. Por unha 

banda, ao recoñecer que na cultura existe un potente depósito de emprego e, por outra, que 

hábitos sociais, niveís educativos e culturais, esixencias formativo-laborais, opcións de 

lecer, modas e gustos..., están a mudar axiña na nosa sociedade e iso implica ter reflexos 

para argallar respostas axeitadas. Estas posibilidades pasan por apostar pola investigación 

e a promoción creativa local; a educación permanente e nas artes da poboación; favorecer 

a participación social ata o compromiso de deseñar unhas ofertas lúdico-culturais municipais 

en permanente revisión, -dende a consciencia de que estas non son as únícas nin as máis 

importantes as que acceden os cidadáns-, o que non quere dicir forzosamente fornecedoras 

de todo tipo de costumes e de consumos. As administracións públicas, nomeadamente a 

local, deben asumir coprotagonizar o actuar neste sentido. Acreditar na forza e na 

intelixencia da cultura menos banal e superflua, dende o alicerce da propia, pero abertos ás 

restantes, é unha actuación necesaria para o crecemento social e económico das 

comunidades locais. 

Nesta liña, estimular, producir e apoiar a arte como estratexia intrínsecamente 

boa, comeza a ser habitual nas cidades (Oakley, 2004). Por exemplo, o que recolle e 

propón o Plan Vasco de Cultura, ao respecto da actitude que debe seguir a Consejería 

de Cu/tura desa comunidade autónoma fronte a situación descrita, é significativa: 

"desenvolver un esforzo prioritario en recursos humanos, en nós mesmos; no 

coñecemento e na súa aplicación; na formacicín e na aprendizaxe; na especialización en 

creatividade e nos medios produtivos para aflorala, na emerxencia e na estima colectiva 
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tanto en xeral como da autoría en particular, xa se trate de ensaiar coa autoría novel na 

procura de novos valores, ou de proxectar a autoría consolidada" (Gobierno Vasco, 

2005: 54). 

Cabe pensar, xa que logo, en como as políticas culturais locais poden ofertar 

elementos suxestivos para o desenvolvemento de proxectos, o impedimento da fuga de 

cerebros creativos e a localización de empresas especializadas en produtos e servizos 

culturais, en xeral, e creativos en particular: na arquitectura, no deseño gráfico e na moda, 

na televisión, en películas, videos e outros soportes audiovisuais, na radio e nos contidos 

para Internet e a telefonía móbil -arte electrónica-, na música popular e no folc, no libro, na 

banda deseñada etc. 70 

En conxunto, os programas electorais e as programacións que consultamos non 

obvian, con desigual intensidade e profundidade, os principais aspectos que nos estamos a 

referir neste apartado do informe, mais si xulgamos que se quedan curtos á hora de dar 

conta de accións concretas. Partindo dunha tímida e iniciática aproximación á cultura na liña 

da que vimos presentando, recoñéceselle que propoñen diversas iniciativas no campo da 

estimulación e soporte á innovación creativa; no aumento do capital cultural da cidadanía; 

no fomento da participación social e na dinamización asociativa; na atención á diversidade, 

ás minorías étnicas e aos máis desfavorecidos socioeconomicamente etc. O cadro núm. 32 

pretende ilustrar isto que dicimos enumerando unha escolma das devanditas propostas. 

Mais na práctica, as deficíencias que achamos en canto ao uso e aproveitamento 

das novas tecnoloxías informáticas e comunicacionais por parte da maioría das 

concellarías; a inexistencia de departamentos, institutos, axencias ou estruturas parecidas 

que sirvan de soporte efectivo de acción ante a complexidade do mundo actual; a falta 

dunha maior visión da extensión educativa e cultural -e mesmo comercial, coa 

retransmisión, venda de dereitos, produtos multimedia etc.-, ou sexa, das potencialidades 

que se poderían derívar da existencia dunha Orquestra Sinfónica ou dunha Filharmonía, do 

Festival Mozart, do Are-More ou do Festiclown por nomear algúns, son significativas para 

concluir que resta camiño por percorrer. 

'"' Vinculadas a catas ideas, propomas a consulia en Internei de interesantes foros e experiencias tales como: 
http ^!www_Ŭuljuralent_e.r^riseoffiŬ e,^o,uki, http;_iun Ŭ tad__o^ ou http:'/www.creativeclusters.com 
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CADRO NÚM. 32 

Iniciativas de desenvolvemento local, de participación e de inclusión social 

• Proxecto Colexíata para o potenciamento do comercio artesanal (PSdG-PSOE). 

• Creación dun viveira de empresas para apoiar novos proxectos (PSdG-PSOE). 

• Plano de axudas económicas para o desenvolvemento da actividade cultural (BNG). 

• Reformulación do Padroado Municípal nun Consello Municipal de Cultura (BNG). 

• Edificio para sede de asociacións de interese cidadá (PSdG-PSOE). 

• Oficina de asesoramento para asociacións e ONGs (PSdG-PSOE). 

• Creación do Consello Municipal de Participación Social (PSdG-PSOE). 

• Impulsar proxectos culturais innovadores e con grandes posibilidades de 
dinamización socioeconómica (BNG). 

• A participación social no deseño da politíca cultural pasa por garantir a presenza 
activa do movemento asociativo cidadán [...], a través do Consello Municípal de 
Cultura, órgano asesor da Corporación en todo o relacionado coa área (BNG). 

• Fomento do asociacionismo e da inicíativa cidadá (BNG). 

• Promoción de Festas de grande tradicíón, implantación e particípación popular, así 
corrio o programa Pontevedra, Cultura e Festa no verán, promocionándose como 
polo de atracción e reclamo turistico (BNG). 

• Garantir a participación social e animar e apoiar todas as íniciativas cidadás de 
autoorganízación e actuación no ámbito da animación socíocultural (BNG). 

• Potenciar os convenios de colaboración coas AA.VV. e outras entidades (BNG). 

• Creación dunha Axencia de Desenvolvemento Local (PSdG-PSOE). 

• Deseñar proxectos especiais de divulgación e de integración da cultura da etnia 
xitana (PSdG-PSOE}. 

Fonte: Programas electorais do PSdG-PSOE (A Coruña). BNG (Lugo) e BNG
 
(Pontevedra) para as eleccións municipaís de 1999. Elaboración propia.
 

A teor do cadro precedente, podemos deducir que, cando menos, existe dende os 

gobernos locais a mínima e inicial sensibilidade que sería desexable para abordar cuestións 

como as anteriormente referidas: aniñar a industria da creatividade, apoiar o sector artesán, 

potenciar a innovación vinculada aos proxectos culturais que xorden de grupos informais 

emerxentes, ou procurar unha maior participación social no desenvolvemento cultural local. 

Ben é certo que tales medidas políticas, argalladas con motivo dunhas eleccións municipais, 

precisan do debido acompañamento económico e da vontade estratéxica; do contraste e da 
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avaliación na súa aplicación práctica; dunha maior dose de concretización; así como duns 

instrumentos orgánico-operativos -como as axencias de desenvolvemento local, os centros 

de formación, as Film Comission, consellos locais etc.,- e duns recursos humanos 

cualificados para teren a eficacía e eficíencia debida. A capacidade para innovar neste eido 

dende as instancias polítíco-administrativas, como xa temos dito, e nunha realidade en 

permanente transformación, ten as súas complicacións e precisa dos seus ritmos, 

experiencias e contrastes. 

En todo caso, tales avances programáticos axudan a situar e ter esperanzas nunha 

acción cultural urbana, posto que se tiramos das percepcións que manifestaron diversos 

concelleiros, a perspectiva é francamente desalentadora, por dous motivos 

fundamentalmente. Por un lado, existe certa confusión do que entenden os edís por 

industrias culturais, xa que ante o noso inquérito, responden que si teñen vinculacións con 

elas, entendendo por tales: "si, nós temos re/acións, por exemplo, coas caixas moi boas" 

(LI); `Ŭi, temos relacións con empresas imp/antadas na cidade como "EI Corte Inglés'; 

"Citroén';^ con entidades financeiras [...] e empresas provedoras de servizos ao Concello, 

construtoras etc."(VG). 

Por outra banda, entre aqueles edís que si saben a que nos referimos co termo 

industria cultural, existe unha impresión pesimista e xeneralizada de que apenas hai tal tipo 

de industria, non só nas respectivas cidades, senón mesmo en Galicia: `aqui a industria 

cultural privada é moi cativa. Hai unha que é moi forte, a do audiovisual, pero está noutra 

área, está no mercado totalmente [...], a da comunicación é importante pero tampouco 

temos unha re/ación, é dicir, non están implicados nos nosos aspectos. Mais logo, non hai 

unha industria editorial, nin musical, nin fonográfica, non existen en Galicia" (AM); "son moi 

escasas. Temos re/ación pero o resultado para beneficio da cidadanía é escaso. Cos 

libreiros mantemos boas relacións e facemos cousas, pero moi puntuais, e con outro tipo de 

industria case non hai colaboración pois case non se pode plasmar na acción cultural" (OA); 

'hai moi pouca en Ferrol. Está nacendo agora"(FB); "está pouco desenvolvido este aspecto 

[...], no ámbito do libro e da lectura, igual temos máis experimentos [...], mais sempre, en 

fin, para captarlle recursos para desenvolver accións dirixidas á cidadanía" (PB). Mais se 

fose certa, segundo as testemuñas que recollemos, tal febleza da industria cultural e 

creativa do país, a mesma impresión negativa debería servir precisamente de acicate para a 

súa estimulación e o seu apoio dende o goberno das cidades. Aplaudimos, como unha boa 

práctica disto último, a iniciatíva do Concello de Pontevedra de dar o seu apoio ao sector da 

moda e do téxtil coa celebración de "Pontes Veris". 
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Así mesmo, parece que se esquece outra mísión posible e necesaria da acción 

cultural: a de crear as mellores condícións para que xurdan, a través da vinculación entre as 

artes, a cultura e a empresa, outros procesos creativos, consonte a interpretacións e 

melloras do contorno mutuo; nun arrequecemento educativo, social e económico local 

(Xabide, 2004). Neste sentido, son dignas de observar con interese, non só as modalidades 

de mecenado e filantropía por parte de entidades financeiras ás que aludían os 

entrevistados, tan presentes e vitais na programación cultural das nosas cidades, senón 

tamén os ventos que veñen de novos modelos empresariais, comprometidos con proxectos 

sociais, medioambientais, patrimoniais etc. A responsabilidade social corporativa parece 

unha nova cultura empresarial, unha concepción estratéxica do seu funcionamento, dos 

valores que a inspiran e dos fíns que perseguen. E este fenómeno económico e social non 

debe pasar desapercibido aos xestores políticos e aos técnicos da cultura, tanto en canto 

poden supoñer un sector vital no desenvolvemento de iniciativas e de promoción 

sociocultural. 

Outro dos sectores de accíón nomeados no presente apartado, e que quixeramos 

abordar máis polo miúdo, é o tema do fomento da participación social na vida cultural da 

cidade. Un propósito recollido como dereito na Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

(1948), concretamente no seu artigo 27. Dende tal formulación, o dereito a participar na vida 

cultural da comunidade foi o obxecto de posteriores e máis concretos desenvolvementos en 

numerosos documentos de política cultural. 

Neste ámbíto de actuación, o concepto participar pode facer referencia á asistencia a 

un acto público, á utilización de determinados servizos ou recursos e tamén a formar parte, 

a intervir activamente no deseño e no desenvolvemento dunha acción cultural. Hoxe en día 

as políticas de xestión cultural requíren cada vez máis dunha activa participación cidadá 

para a súa viabilidade práctica e lexitimidade democrática (González Rueda e outros, 2003). 

No noso estudo, as referencias á partícipación social en cultura e o seu fomento, inciden 

exclusivamente no modelo consultivo dos consellos municipais de cultura, sendo unha 

opción xa experimentada con desigual éxito en moitas cidades e vilas. 

O`préstamo de infraestruturas, de financiamento e crear as condicións para que se 

poidan desenvolver" (AM) ou as axudas económicas -máis pola vía das subvencións que 

pola de convenios, aínda que istos tamén se asinan "só coas asociacións grandes" (FB)-, a 

entidades asociativas de base, son tamén norma xeral do proceder municipal cando se 

pregunta polo fomento e polas canles de participación social aos responsables de área, 
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neste sentido a unha única área ou senrizo, tales quefaceres resultarán totalmente 

inútiles, e moi probablemente ineficaces. Relacionamos algunhas actitudes xerais dos 

gobernos locais, por asi nolas manifestaren algúns edís entrevistados: "temos un 

convenio coa Asociación de Inmigrantes Africanos, de tal xeito que unha vez ao ano hai 

unha manifestación cara a e/es" (VG); '7odo o que é marxinación lévase dende Servizos 

Sociais" (LI); `os inmigrantes que temos aquí na Coruña son de dous tipos: hai un bloque 

absolutamente instalado nun número importante -que a maior parte os contratamos nós

e logo están os que teñen problemas de integración laboral. Os primeiros son europeos e 

norteamericanos e os segundos magrebís e subsaharianos" (AM); "non, dende a Área de 

Cultura non, pero si dende outras conce/larias, sobre todo Educación e Comercio" (OA); 

"un programa coa Cociña Económica. O presidente é pintor e ten certa sensibilidade, 

sobre todo en datas sinaladas: repartimos libros" (FB). 

A feble percepción da magnitude do fenómeno inmigratorio cara ás cidades por 

parte da clase política local ou a anticipación ás consecuencias tanto positivas como 

desequilibradoras deste só calibrada en termos cuantitativos, é outro dos sínais que 

detectamos: "empeza a haber..., xa hai moitos orientais e non se ven. Non sei como 

estará iso, e claro, a partir de agora haberá que pensar nunha política e que ata agora 

non había" (ST); "non percibimos unha porcentaxe significativa de ningún colectivo 

especialmente [...], quizais u/timamente estase notando unha maior presenza de persoas 

de Sudamérica, pero non é un número importante ou estruturado como para poder facer 

algo específico con eles. Por isto, non temos nada traballado en concreto cara eles ou con 

eles" (PB). Tal sentimento de nula anticipación e cuantificación da cuestíón mesmo se 

visualiza en termos organizativos nun caso: "aquí hai unha demanda importante de 

estranxeiros que veñen a pedir programas. Non temos nada para eles e están un tanto 

desconcertados que non hai programación anual" (FB). 

Para completarmos este apartado, quixeramos recoller o desenvolvemento 

dalgunha experiencia, programa ou actividade que no eido da promoción asociativa e do 

voluntariado, o fomento da participación social, o uso da cultura como ferramenta 

inclusiva e solidaria etc., acontecen, senón na totalidade das sete cidades, si nalgúnha 

delas, tal e como se pode constatar no cadro núm. 33 . Noutras cidades galegas, as 

actuacións son máis puntuais e esporádicas, por descontado que sempre referíndonos 

ao bienio 2001-2002. 
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Parte dese labor, na práctica, observamos -en palabras dos propios actores 

municipaís- que ten os seus inconvenientes: "nós. o que facemos é sobre todo a través 

dos centros [socioculturais]. Doutra maneira, tampouco son moi partidaria, é dicir, non me 

malinterpretes, non é que non queira contar coa xente, é que facer unha programación ten 

que ter unha coherencia e un responsab/e co cal podes discutir, pero tampouco pode ser 

unha cousa anárquica, non?" (ST); `Yemos redactadas as bases do Consello Local da 

Cu/tura que eu xa non aplicarei porque non vou ser candidato nas próximas eleccións. 

Quédanme dez meses e ese é un labor un tanto arduo e non vou a..." (VG); "hai o 

Consello Local de Cultura que se creou aproximadamente hai doce anos, que está aí e 

digamos que quen o convoca son eu. Ben, en ocasións puntuais si se convoca. Quizais 

non está actua/mente, por diferentes circunstancias, prestando esa finalidade que se 

pensaba cando se fixo. Ao mellor po/a miña parte non lle estou dando a consistencia que 

debería ter e é o único órgano consu/tivo na cidade. A partir de aí, son asociacións ou 

xenté individual os que falan co Concello" (OA); `propuxemos a creación do Consello 

Municipal de Cultura e está paralizada por oposición dos outros dous grupos presentes na 

Corporación. Xa hai un borrador de estatutos e sería consultivo e de propoñer propostas" 

(PB). Na maioría das realidades que estudamos, ou non existen ou están paralizadas as 

escasas instancias que favorecen tal participación social. E pensamos que ísto é un 

atranco a superar, posto que calquera proxecto de desenvolvemento cultural pasa por 

optimizar o potencial endóxeno que aniña na implicacíón activa, no liderado e no pulo 

sociocultural da cídadanía (Leira e Méndez, 2000). 

Por último, situamos o noso discurso no quefacer cultural como un factor de 

inclusión social. Aqueles colectivos tipificados como máis desfavorecidos social, cultural e 

economicamente, en particular a poboación inmigrante, precisan dunha focalizada 

atención tamén dende a acción cultural. En concreto, este últímo feito, cuantitativamente 

cada vez máis presente en Galicia, supón un desafío para todas as sociedades do mundo 

desenvolvido e, xa que logo, tamén para as gobernos locais. Favorecer a súa 

participación na vida cultural da poboación onde conviven e que os acolle, ten estreita 

relación coa exclusión cultural (Laaksonen, 2005), referida esta a elementos como a 

educación, a sociedade civil, o deseño urbano, o coñecemento mutuo e as contribucións 

para a elaboración de políticas locais. 

Se tivésemos que configurar un posible mapa da desigualdade social e económica 

das nosas cidades, sinalariamos bolsas de persoas deficitarias tamén no educativo e no 

cultural; colectivos étnicos, nomeadamente xitanos e moinantes; rueiros compostos por 

grupos de inmigrantes..., que requiren propostas específicas que se dirixen a eles.. Máis 
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unha vez, a coordinación de políticas, a conxunción de sinerxias en recursos e estratexias 

dende a corresponsabilidade con líderes deses grupos, entidades de base, ONGs e 

institucíóns de apoio a estes etc., son condicións inescusables para un correcto labor cos 

devanditos enclaves e poboacións. 

As periferias socíoculturais son partes da cidade actual. Lonxe de seren 

unicamente lugares illados con problemas endóxenos, recollen a sintomatoloxía e sofren 

as carencias que se derivan da interacción da sociedade local co global da sociedade. 

As políticas culturais para o xeral da cidadanía, se non contempian as condicións 

particulares destas persoas e grupos, situados en barrios específicos ou espallados no 

mapa urbano, dificilmente poden axudar a crear as capacidades e hábitos que persoal e 

colectivamente necesitan aqueles (Arias, 2000). Estas carencias reflíctense nas urbes 

galegas que analizamos en certo sentimento de impotencia, corroborada pola escaseza 

de accións emprendidas: `Yemos unha relación, moi boa, coa etnia xitana, pero 0 

Concello, moitas veces..., o que é o aspecto sociocu/tural..., en fin!" (FB); "agora 

estamos traballando nun Programa de Inclusión Social que contempla traballar con 

xitanos, pero moi pouca cousa" (PB). 

Polo demais, o fenómeno inmigratorio cara Galicia é de carácter eminentemente 

laboral e os seus colectivos ansíanse inserir regularmente no mercado de traballo da 

sociedade de acollida. A actitude da cidadanía galega, que tivo experiencias históricas de 

emigración e inmigración, consideramos que é sofídaria e favorable á extensión social dos 

dereitos para quen contribúen ao desenvolvemento do país. Dende os gobernos 

municipais e na medida das súas posibilidades -a vontade, dáse por feita- haberá, xa que 

logo, de acompañarse con regulamentos, servizos e recursos para a integración destas 

persoas e colectivos, con políticas culturais que a favorezan e a arrequezan mutuamente 

na procura dunha cidadanía inclusiva. 

Sen que se teñan evidenciado indices e nivel de problemáticas que caracterizan 

cidades e metrópoles doutras latítudes españolas e europeas, o recollido arredor destas 

cuestións na presente investigación, tanto pola impresión dos responsables políticos como 

polo labor desenvolvido nas áreas de cultura respectivas, parece que estamos aínda nos 

albores de visualizar e actuar na liña que vimos propondo aquí. Mais non o é menos que 

se se confirma a tendencia de acadar en Galicia no ano 2006 a cifra oficial de noventa mil 

inmigrantes, forzosamente os posicionamentos de certa indiferenza e pasividade, os 

actuares anecdóticos e epidérmicos, ou o feito de circunscribir as iniciativas municipais 
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neste sentido a unha única área ou servizo, tales quefaceres resultarán totalmente 

inútiles, e moi probablemente ineficaces. Relacionamos algunhas actitudes xerais dos 

gobernos locais, por así nolas manifestaren algúns edís entrevistados: "temos un 

convenio coa Asociación de Inmigrantes Africanos, de tal xeito que unha vez ao ano haí 

unha manifestación cara a e/es" (VG); "todo o que é marxinación /évase dende Servizos 

Sociais" (LI); "os ínmigrantes que temos aquí na Coruña son de dous tipos: hai un bloque 

absolutamente instalado nun número importante -que a maior parte os contratamos nós

e logo están os yue teñen problemas de integración laboral. Os primeiros son europeos e 

norteamericanos e os segundos magrebís e subsaharianos" (AM); "non, dende a Área de 

Cultura non, pero si dende outras concellarías, sobre todo Educación e Comercio" (OA); 

"un programa coa Cociña Económica. O presidente é pintor e ten certa sensibilidade, 

sobre todo en datas sinaladas: repartimos libros"(FB). 

A feble percepción da magnitude do fenómeno inmigratorio cara ás cidades por 

parte da clase política local ou a anticipación ás consecuencias tanto positivas como 

desequilibradoras deste só calibrada en termos cuantitativos, é outro dos sinais que 

detectamos: "empeza a haber..., xa hai moitos orientais e non se ven. Non sei como 

estará iso, e claro, a partir de agora haberá que pensar nunha potítica e que ata agora 

non había" (ST); "non percibimos unha porcentaxe significativa de ningún co/ectivo 

especialmente [...], quizais u/timamente estase notando unha maior presenza de persoas 

de Sudamérica, pero non é un número importante ou estruturado como para poder facer 

algo específico con eles. Por isto, non temos nada traballado en concreto cara eles ou con 

etes" (PB). Tal sentimento de nula anticipación e cuantificación da cuestíón mesmo se 

visualiza en termos organízatívos nun caso: "aquí hai unha demanda importante de 

estranxeiros que veñen a pedir programas. Non temos nada para eles e están un tanto 

desconcertados que non hai programación anual" (FB). 

Para completarmos este apartado, quixeramos recoller o desenvolvemento 

dalgunha experiencia, programa ou actividade que no eido da promoción asociativa e do 

voluntariado, o fomento da participación social, o uso da cultura como ferramenta 

inclusiva e solidaría etc., acontecen, senón na totalidade das sete cidades, si nalgúnha 

delas, tal e como se pode constatar no cadro núm. 33 . Noutras cidades galegas, as 

actuacións son máis puntuais e esporádicas, por descontado que sempre referíndonos 

ao bienio 2001-2002. 
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CADRO NÚM. 33 
Iniciativas de promoción asociatíva, participación e de inclusión social no
 

Concello de Pontevedra
 

• Xornadas de inclusión social. 

• Reportaxes sobre asociacións de base no BIPO. 

• Programa "Noites Abertas": programa de lecer nocturno en que a 
participación das entidades sociais de base é fundamental para o seu 
desenvolvemento. 

• Festa do Comercio Xusto. 

• Encontro do Voluntariado. 

• Feira Franca. 

• Festival de Cine de Culturas Minoritarias e Festiclown: a recadación de 
senllos eventos ten carácter solidarío. 

• Programa "Vacacíóns Solidarias". 

• Curso de iniciación á informática para desempregados. 

• Curso de linguaxe para xordos. 

• Curso de técnicas de busca activa de empreoo. 

Fonte: Entrevista ao Concelleiro de Cultura e Festas do Concello de 
Pontevedra e BIPO (n° 0-7). Anos 2001-2002. Elaboracíón propia. 

Promover que as cidades galegas do século XXI sexan máis inclusivas, onde os 

desfavorecidos social, económica e culturalmente, ou aqueles achegados de diferentes culturas 

que veñen para ficar, convivan, se beneficien e mesmo coprotagonicen un diálogo intercultural 

que se basee na tolerancia e no entendemento mutuo, recae, como tarefa, en distintas 

instancias públicas, privadas e mixtas. Os municipios son unha delas. A aplicacíón de 

indicadores de dereitos culturais a favor da inclusión cultural por parte dos gobemos locais 

alentará a diversidade cultural e axudará a minimizar a fenda de goce e de acceso á cultura que 

sen dúbida existe para moitas persoas que conviven na mesma comunidade. Entre outras 

actuacións, con iniciativas orientadas a desenvolver proxectos de educación permanente e 

intercultural; facilitar o uso de diversas linguas en soportes informáticos e comunicacionais en 

xeral; favorecer o labor de artistas, creadores, mediadores e intérpretes da cultura; eliminar as 

barreiras arquitectónicas en servizos e espazos para a cultura; conservar e difundir o patrimonio 

cultural local; dar a díferentes grupos sociais e culturais, oportunidades para expresaren e 

experimentaren a súa propia cultura dende o coñecemento da nosa e no seo das institucións 

culturais locais, nos programas municipais e nos espazos culturais da cidades etc. 
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Un último e breve aspecto que se vai tratar neste apartado da nosa investígación, 

refírese ás posibles lígazóns e potencialidades derívadas do binomío cultura e Terceiro 

Sector ou Sistema. Con certeza, cando falabamos do fomento da participación social, 

entendiamos que as entidades sen ánimo de lucro de toda índole -deportivas, culturais, 

recreativas, veciñais, da mocidade, terceira idade...-, privadas ou públicas, os sindicatos, as 

asociacións de voluntariado, as organizacións non gubernamentais, as fundacións, os 

consorcios, as cooperativas, as empresas de economía social etc., eran os seus principais 

protagonistas. Mais, non só en termos de mellorar a participación, senón de involucrar e 

aproveitar estas modalidades de acción social para o beneficio da promoción cultural en 

todas as súas vertentes. 

A cultura é un ámbito que se presta moi ben para implementar experiencias deste 

tipo, polas conexións existentes con sectores como o turismo, o lecer, o medio ambiente ou o 

socioeducativo. Xa que logo, neste tipo de colectivos ou empresas, recaen hoxe en día moitas 

responsabilidades en termo de programas, servizos e actividades cara á cidadanía, tanto 

voluntarias como insertadas no mercado sendo, así mesmo, importantes xeradoras de 

emprego"'. E parece que, en concreto, aqueles proxectos de inclusión social dependen en 

gran medida do labor que desenvolve este tipo de colectivos, mentres que as iniciativas cun 

importante impacto patrimonial e turístico son máis ben obra de entes públicos e privados 

(Silvanto, 2005). 

Cumpriría que, por parte dos gobernos locais, se corrixa tal tendencia, para poñer 

en valor e difundir en positivo o labor destes colectivos, e para Ile conceder maiores 

competencias no sector cultural, ademais de ampliar o campo onde poder traballar 

conxuntamente. Para isto, é mester realizar esforzos no achegamento das institucións 

culturaís aos cidadáns; unha maior transparencia na toma de decisións culturais municipais 

e corresponsabilizar a tales entidades no seu deseño e no seu desenvolvemento das 

mesmas; investigar en novos modelos de gobernanza: coxestión e autoxestión de 

equipamentos de proximidade, ter unha visión máis relacional da cultura local; ampliar os 

mecanismos de relación e apoio: doazóns, leasing, contratos-programa, paternariado por 

proxecto ou mixto, subvencíóns etc. 

Cal é a realidade ao respecto na totalidade das sete cidades que estudamos? Sen 

dúbida, inicialmente recoñecen a presenza e a febril actividade dos colectivos de base no 

desenvolvemento cultural da cidade: `aquí hai un asociacionismo, un terceiro sector na vida 

cultural, importante" (AM); "si, si, en todo proxecto fomentamos a presenza de colectivos 

"' Como dato, máis de cincocentos mil españoles traballan en organizacións que se inclúen no denominado Terceiro 
Sector, sen introducir nesa cifra os milleiros de voluntarios. En La Vozde Galicia, 9 de abril de 2005, p. 43. 
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culturais de base, mesmo natgúns casos, encargámoslte o propio desenvotvemento dos 

programas. Noutros, implicámosnos con eles nas súas propostas. Se non se fai máis é, ás 

veces, polas propias carencias do movemento asociativo" (PB). 

Con todo, os responsables políticos amosan tanto opinións dispares como, en xeral, 

unha visión moi escueta do que entenden por Terceiro Sector; con especial íncidencia á 

hora de reflexíonar as políticas culturaís locais para procurar fórmulas máis coparticipadas 

cos demais axentes culturais; de establecer estruturas e pautar dinámicas que acompañen 

e reforcen tal manifestación de complementariedade na oferta cultural na comunidade; en 

definitíva, no momento de explicar as políticas que desenvolveron. 

Así, para uns, resulta francamente difícil ir alén das axudas económicas ao 

asociacionismo máis obvias, por razóns da febleza ou falla de competencia xerencial no 

común das entidades e a excesiva complexidade da xestión cultural actualmente, mais 

deixan unha marxe de manobra para avanzar respecto disto último, sobre todo: "naqueles 

colectivos máis avanzados, máis profesionalizados que formu/an a posibilidade da xestión 

de/egada. Hai unha tendencia progresiva en Europa e en España para que algunhas 

institucións culturais sexan xestionadas por entidades privadas [...], eu teño xa varios 

proxectos presentados [...], e no futuro haberá que pensar que é o que facemos con estas 

demandas" (AM). 

Para outros, calquera avance á hora de lograr compromisos concretos nesta liña, 

resulta afastado: "non, é moi difícil, case improbable na práctica" (FB); "non" (VG); non. Hai 

unicamente a experiencia do Padroado do Teatro Principal no que estamos os que 

podemos e debemos esfar (o Concello, a Consellería de Cu/tura, Comunicación Social e 

Turismo da Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e CaixanovaJ. Algo parecido 

faremos co Auditorio..., mais fóra diso. eu considero que para o resto da programación é 

moi difícil levar a cabo unha experiencia neste sentido" (OA). Temos coñecemento de que o 

Concello da Coruña estaba a participar a finais de 2001 nun proxecto que vinculaba á 

cultura, ao emprego e ao Terceiro Sector denominado ARCIWEB, en que coparticipaba con 

socios de Italia, Alemania e España (Deidda, 2001). 

Intuimos que a mudanza desta situación deficitaria en termos sociais -e máis aínda 

dende unha perspectiva comparada (Silvanto, 2005)-, de escaso percorrido experiencial no 

noso país, producirase cando teñamos máis madureza democrática e cando melloren 

diversos aspectos no enfoque da xestión municipal. Xa que, por unha banda, as autoridades 

locais necesitan tomar en consideración un máis amplo concepto de cultura, que abrangue 

eventos e actividades non institucionais e mesmo privadas. Tanto artistas como empresarios 
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autónomos, cooperativas, fundacións, empresas con responsabilidade social corporativa e 

outros operadores culturais -a modo de outsiders da cultura máis ofícial e obvia-, son 

esenciais contribuidores á cultura das cidades. E, por outra, será a propia sociedade civil, 

coas súas propostas e actitudes, a que provoque o seu paulatino empoderamento.Neste 

sentido, é imparable e necesario un cambio nas relacións dos cidadáns coa súa 

administración local, tendendo que concederlle esta maior protagonismo a aqueles, asumindo 

a cidadanía, maiores cotas de responsabilidade na cultura que Ile concerne. 

7.1.4.3. Cultura e turismo 

O turismo, como fenómeno de masas característico dos países máis desenvolvídos, 

incorporou nas súas políticas, dalgún xeito, as consecuencias da sofisticación cultural das 

prácticas económicas, xunto cunha maior sensibilización medioambiental da poboación, o 

apoío institucional á ínnovación dos produtos e a diversificacíón dos seus destinos. Vilas, 

municipios, comarcas ou cidades, a través dos seus múltiples entes xestores e as 

organizacións afíns -consorcios, sociedades mixtas, axencias de desenvolvemento local, 

asociacións de hostalaría, cámaras de comercio e navegación, clubs etc.-, afánanse por 

seducir os visitantes e explotar, con múltiples métodos e non sempre os máis racionais 

dende un punto de vista sostible, as potencialidades endóxenas do seu territorio: enclaves 

naturais, condicións climáticas, gastronomía, artesanías, feitos históricos, imaxes 

producidas culturalmente etc. 

Sen propósito de profundar neste apartado, limitarémonos ao denominado turismo 

cultural urbano, protagonizado "por un habitante a tempo parcial e presente 

ininterrompidamente nas cidades" (Cáceres, 2005: 1), e as políticas municipais 

articuladas para a captación deste típo de turista, nomeadamente aquelas que teñan á 

cultura como un dos reclamos principais. 

En primeiro lugar, e tal como vimos noutro apartado do noso informe, resulta 

significativo que ningunha das concellarías de cultura analizadas, incorporen na súa 

denominación un ámbito de actuación -"Turísmo"-, que si adoitan, unha gran parte delas, 

abranguer no seu labor, tal e como fan con "Festas", "Benestar", "Educación" ou "Campu Ŭ '. 

Tan só tres, dos sete municipios que se estudan, concertaron estruturas específicas con 

outras entidades e institucións de incidencia local para abordar este aspecto do quefacer 

municipal: "Turismo de La Coruña'; "Padroado Provincial de Turismo de Ourense" e 

"Incolsa" en Santiago de Compostela -esta última cidade posúe tamén Concellería de 

Turismo-. Os restantes concellos, ou posúen unicamente unha concellaría específica para 
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A Galicia urbana: caracteristicas dunha reatidade socio-cultural diferenciada 

asuntos turísticos -Lugo e Ferrol- ou forma parte dos cometidos da Concellaría de Cultura, 

como é son os casos de Vigo e Pontevedra. 

En parte, por este motivo de formulación orgánica e vinculado á operatividade das 

políticas, desexabamos coñecer a visión dos edís sobre o binomio: acción cultural local e 

turismo. Preguntados por se observaran algúns indícadores de turismo cultural na cidade, e 

máis ben con escasa sistematización na maíoría dos casos, as respostas amosan certa 

sensibilidade política ao respecta, cun desigual posicionamento respecto das interaccións 

cultura-turismo, aínda incipiente nunhas cidades, e considerable noutras: "non" (LI); "non, 

porque sendo realistas, consideramos que son actividades pensadas para a xente que está 

aquí, non para atraer visítantes. O que sí recoñecemos é que a maior parte dos turistas que 

veñen é pola riqueza monumental da cidade" (OA); "en Semana Santa tivemos nunha 

semana mil trescentas asistencias a unha exposición de artes plásticas. !so é incrible nunha 

cidade de oitenta e catro míl habitantes, e ademais somos foco de xente da comarca, que 

nunca o foi" (FB); "co Festival Are-More conseguimos por vez primeira traer xente de fdra de 

Galicia. A xente de Galicia que nunca viña a concertos a Vigo, xa vén. E vennos público de 

Portuga/ en torno a un dez por cento [...], e veunos un itatiano! Isto é moi incipiente... "(VG); 

"a nivel de rúa vese claramente, sobre todo no verán, que aumentou a afluencia de 

visitantes" (OA); "nós temos un número elevadrŬimo de visitantes aos museos científicos no 

verán [...], temos referencias moi cativas pero de públicos moi interesantes de [persoasj que 

veñen ao Festival Mozart [...] e temos logo un tipo de visitantes que teñen unha idea xeral e 

difusa da cultura da cidade, [este] público interésanos moito. O problema é que aínda é moi 

difícil chegar a eles cunha oferta cultura! concreta, porque son públicos aínda pouco 

definidos" (CM). 

Nalgúns casos, observamos a tendencia a focalizar as políticas turísticas locais ao 

redor dos cascos históricos das cidades e a súa posible suxestión e atractivo: °a política de 

promoción turística nosa é a partir de cero. Non había nada cando chegamos e houbo que 

poñer a andar a Axencia de Desenvotvemento Loca/ para que /evase parte destes temas. 

Hoxe por hoxe, esta política está máis enfocada á promoción da cidade, que o centro 

histórico. Non se está aproveitando todas as posibitidades que a cidade ten a nivel de 

atractivo cu/tural" (PB). O mesmo responsable político recoñece o perigo de empobrecer ou 

simplificar a vizosidade de recursos culturais locais susceptibles de utilizar como factores de 

atractivo, cinguíndose á promoción dos espazos neurálxicos da cidade -cidades vellas, rúas 

de moda...-, a miúdo tematizados como lugares de consumo doado e instantáneo por un 

turismo efémero. A cídade compostelá, a ollos da concelleira entrevistada, vivencia algo do 

que falamos: "nós temos un prob/ema aí, o turista de Santiago non é un turista calquera. É 

423 
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un turista de mochila [...), un turista que ven ver a catedral e xanta unhas cousas e vaise. 

[...) Er^tón, o que estamos intentando é fixar o turismo cutturat en Santiago" (ST). 

Acreditan os concelleiros nas potencialidades que se insiren da oferta cultural 

munícipal para xerar atractivo turístico? En que medida se contempla tal oferta na 

promoción exterior da cidade? Existe nas urbes galegas algún tipo de censo de recursos 

turísticos? Cal é a vontade política entre os gobernantes locais, provinciais e autonómicos 

de consensuar unha oferta que se basea no patrimonio cultural territorial alén do municipio 

específico e entre cidades? Son preguntas que en moitos casos non acharon a resposta 

que cabería esperar na nosa investigación e que volven a reflectir unha percepción aínda 

excesivamente limitada do quefacer municipal neste ámbito. 

Enfocar correctamente a accíón cultural municipal dende un punto de vista do 

aproveitamento mercadotécnico, esíxe asumir certos apriorismos. En primeiro lugar, cómpre 

saber que o turista cultural pertence a calquera grupo de idade e que os seus intereses non 

sempre se centran no patrimonio histórico-artístico e monumental, senón que se despraza 

para gozar das artes do espectáculo, dos diversos procesos da arte contemporánea e dos 

centros multimedia. Xa que logo, haberá que entender que este novo turista valora non só 0 

máis convencional destino históríco-artístico, senón tamén os centros vivos de produción 

artística, festivais especializados, mostras de tecnoloxía aplicada á creatividade ou 

encontros de afeccionados ás tecnoloxías interactivas. Por iso, aquela cidade que persiga 

atraer este tipo de visitante, deberá facer un esforzo na súa oferta, mesturando tres 

aspectos básicos: diversidade, interactividade e contextualización. 

En segundo lugar, o xestor municipal debe saber que turismo é unha actividade moi 

profesionalizada. A planificación de medidas que promovan o atractivo das cidades, mesmo 

reinventándose a sí mesmas para as novas demandas, significa contar con estruturas 

operativas e coordinadas con outras áreas munícipais así como con técnicos cualificados, 

ao que cabe engadir a anticipación e presenza en espazos do sector, soportes de dífusión 

moi diversos e axeitados ás distintas audiencias que se desexan captar, unha oferta 

hostaleira suficiente e un proxecto estratéxico que harmonice todos estes factores. 

No momento de desenvolver a nosa investigación, o Concello da Coruña 

probablemente fose a cidade galega, xunto con Santiago de Compostela, cun labor de 

maior alcance na súa promoción turística, ao amosar a maioría destes atributos 

enumerados en termos de recursos e accións implementadas: `a promoción exterior faise 

con moitísima antelación [...), iso obríganos a limitar tal promoción ás cousas que teñen 

carácter permanente ou que coinciden con periodos álxidos de afluencia de visitantes. O 
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que máis promocionamos son os museos científicos, a Orquestra Sinfónica e o Festiva! 

Mozart. [...] Progresivamente, queremos vender algo máis que ten que ver coa promoción 

das fins de semana [...], e iso interésanos moito porque podemos promocionar, por 

exemplo, a tempada teatra! ou espectáculos concretos coma exposicións" (AM). Tanto 0 

programa electoral do PSdG-PSOE (1999) como as memorias de actividades que 

consultamos da cídade herculina sobre o bienio 2001-2002, propoñen, nun caso, e listan xa 

desenvolvidas, noutro, iniciativas turísticas tales como: 

• Potenciar as rutas turísticas. 

• Coruña-card: tarxeta subvencionada para acceso a museos. 

• Incrementar a sinalización turístico-histórica da cidade. 

• Celebración da regata Cutty Sark 2002. 

• Cooperación con institucións para unha liña de ferry co Reino Unido. 
• Accións de promoción en ferias: Lisboa, D Ŭ sseldorf, Madrid, Berlin, Miami, 

Moscú, Barcelona, México, Londres, París... 

• Presentacións: Santander, Burgos, Logroño, Braga... 

• Fam Trips: Moscú, Madrid, Alemaña. 

• Colaboracións cos medios de comunicación. 

• Atención a trasatlánticos. 

• Dispositivos de información turística no verán en diversos puntos da cidade. 
• Publicación bimensual "La Coruña in" para dar a coñecer os feitos e actos 

culturais máis relevantes da cídade etc. 

As restantes cidades galegas, por mor de diferentes problemáticas -inexistencia 

de persoal, falta de coordinación entre o munícipio e outros axentes e instancias, 

inexistencia dun proxecto unitario de cidade entre as dúas ou máis forzas potíticas 

gobernantes etc.-, presentan unha situación sensiblemente máis deficitaria no aspecto 

que aquí analizamos: "aquí o que é o turismo estivo bastante relegado ata o de agora, 

cando menos, ata que foi dec/arada a Mural/a de Lugo "Patrimonio Cultura/ da 

Humanidade" (LI); "á [Concellaría de] Turismo no l/e vexo eu norte" (FB); "dase unha 

competencia entre cidades para ocupar ese espazo de ter o centro cultural máis grande, 

máis innovador, o festival mellor..., e nós somos conscientes que o primordial é o 

primordial. Proxección exteriorsi, pero..."(PB). 

En terceiro termo, cómpre reflexíonar sobre outro aspecto vinculado a este ámbito. 

Actualmente o efecto dos medios de comunicación de masas colaboran en minimizar en alto 

grao toda posibilidade de incertidume ao viaxeiro, e provocan que sexa pouco necesario un 

coñecemento previo da cidade que se pretende visitar. Con frecuencia, o turista urbano vén 
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comprobar o que xa sabe que existe en termos de referentes arquitectónicos e artístícos, 

acontecementos ou sensacións que participou a través da prensa, revistas especializadas, 

canles temáticas de televisión e, sobre todo, Internet. Porén, traducir tal acontecer en 

políticas culturais sensibles ao fenómeno turístico global urbano adoita concretizarse, por 

parte dos xestores das cidades, en fórmulas case idénticas e mesmo colaboracionistas con 

"exaltar os atributos culturais locais, mais reducindoos a unha versión light e festivaleira e 

insertar elementos de consumo global: cadeas de comida rápida, multicines, museos, 

restaurantes italianos, acuarios" (Cáceres, 2005: 6). 

O descrito axuda a conformar espazos turístícos globalizados e miméticos dunhas 

cidades a outras, á marxe de onde se situan xeograficamente. Estes contextos, moi 

enfocados para o consumo e o ocio do visitante esporádíco, pero de difícil asimilación para 

o habitante local, comezan a ter seguidores nas administracións, con xestores locais que 

parecen apostar por esa liña. Referímonos, por exemplo, a algunhas actuacións na Coruña, 

posto que o proxecto do Palacio de Congresos e Exposicións ao carón do peirao, co perigo 

de se converter nunha illa de consumo autísta en difícil diálogo co tecido físico, sociocultural 

e simbólico co resto da cidade, así o manifesta. Velaí a cidade atlántica; as rías de Vigo e 

Pontevedra; Ourense coas súas caldas e a zona monumental; a moda e a arte; a paisaxe; 

o Lugo, festeiro, gastronómico e amurallado; por descontado que Compostela como fin do 

Camiño. Galicia, segundo a nosa opinión, posúe, se houber vontade e intelixencia 

estratéxíca, unha variedade de elementos endóxenos suxestivos de abondo para non caer 

na preponderancia dun modelo de atractivo turístico que poñemos en dúbida como 0 

referente máis axeítado para o país. 

Non decatarse da potente ligazón existente entre a singularidade da cultura local e o 

turismo para se constituír nun referente primordiat na propia construción e evolución das 

cidades e os seus espazos, vémolo un notable erro, constatable na inexistencia de 

propostas nun dos programas electorais (BNG, 1999a). Noutro, porén, si son sensibles a 

isto: "non hai nada que inventar ou crear nada novo, simplemente hai que xestionar con bo 

criterio e saber vender a enorme riqueza cultural que ten Pontevedra" (BNG, 1999b). A 

sustentabilídade sociocultural que reclamamos noutros apartados deste informe para as 

nosas cidades, de novo traémola a colación aquí. Unha comunidade ten que ser sobre todo 

un lugar onde pague a pena vivir, antes que unha recreación, un escenario creado á imaxe 

do visitante. 

Promover un turismo de calidade debe formar parte dos diversos obxectivos dunha 

política cultural urbana, unhas liñas de acción que cumpriría implementar sen máis demora, 

posto que non as observamos no xeral das prácticas analizadas: a aposta polos creadores 
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locais; a valorización do patrimonio cultural endóxeno como sinal de identidade local e de 

posterior aproveitamento turístico; o fomento de maiores niveis de cooperación entre as 

cidades galegas en cuestións de programación cultural, produción de espectáculos, 

exposicións etc.; a elaboración e publicación de literatura turística compactada; o 

implemento de estratexias que reteñan o visitante como as tarxetas turísticas; a 

coparticipación conxunta en campañas promocionais íntegradoras e de calidade; o 

incremento do grao de conectividade con urbes estranxeiras parecidas... Deste xeito, dende 

a colaboración e coordinación de políticas e iniciativas, posiblemente se conseguirá maior 

fornecemento e internacionalización dalgúns eventos xa consolidados a nivel local e 

autonómico. 

De todos os modos, tamén observamos nalgúns concelleiros unha sintomatoloxía, 

cando menos no dicir, que deixa entrever certa expectativa positiva para que as políticas 

urbanas para implementar dende as cidades galegas cara á súa proxección exterior, vaia 

mudando e para ben. Neste cometido, a cultura local como un activo parece que é cada vez 

máis recoñecida e procurase englobala na oferta turística: "dende Turismo faise a Folla 

Cu/tural con actividades mensuais" (OA); `cada día máis, a oferta desta cidade debe ser 

cu/tural, porque natureza temos e dá de si, pero ao señor que vén aquí, a parte de darlle de 

comer ostras, hai que darlte algo máis" (VG). Por este motivo, 'Yrateí de situar a Vigo no 

mapa cultura/ de Galicia e España. Primeiro, buscando unha programación autónoma propia 

que colocase a Vigo no circuito de eventos culturais [...], abrimos o Museo do Mar [...], 

inauguramos o Museo de Arte Contemporánea de Vigo [...], eu sigo utilizando o meu peso 

político dentro de Portugal para promocionar cu/turalmente esta cidade. De feito, a "Casa 

das Palabras" vai ser rotu/ada en portugués tamén" (VG); "se programo o entroido, procuro 

que teña aspectos cutturais; en Semana Santa sempre hai un acompañamento de 

actividades musicais, exposicións... procuro darl/e un aspecto cultural" (FB); `^eñen 

excursións organizadas a ver determinados actos, coma o Magosto, ou colexios de toda 

Galicia que solicitan á Oficina de Turismo facer roteiros pola cidade como pode ser o das 

escutturas [...], nos ú/timos anos hai un incremento de Congresos en Ourense e iso tamén 

reafirma [...] o atractivo de vir a Ourense"(OA). 

Por último e xa para rematar, coincidimos con Souto, Bouzada e Figueiredo (2005) 

cando botamos en falta, naquelas cidades-soleira que ocupan unha posición estratéxica 

como entradas a Galicia por terra -nomeadamente, Lugo, Vigo e Ourense-, un maior nivel 

de visibilidade exterior. No caso das dúas últimas, poderían ser nodos de conexión entre as 

demais cidades galegas, pero sobre todo co norte de Portugal. Pola contra, tal situación 

xeográfica vese ameazada pola falta dunha identidade e unha imaxe turístico-cultural máis 

consolidada e que forneza o devandito nivei da súa proxección exterior. 
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CONCLUSIÓNS E PROSPECTIVA
 

Despois de expormos as diversas reflexións de natureza teórico-conceptual, 

contextual e metodolóxica nas que baseamos a presente investigación, e tras a debida 

análise e a interpretacíón dos casos que estudamos, procedemos agora á presentación das 

conclusións máis relevantes do noso estudo. Coa pretensión de describir e de comprender o 

marco temporal e político do quefacer das sete principais cidades galegas no ámbito 

cultural, a estrutura que resulta do noso informe reflicte un labor característico das políticas 

culturais urbanas en Galicia a comezos do século XXI. 

Somos conscientes das difícultades que se derivan da tarefa de concluír, un 

esforzo que vai alén dunha simple exposición dos principais resultados que obtivemos. 

Sintetizar cunha visión holística os diferentes contidos diseminados polas distintas partes 

configuradoras da investigación que desenvolvemos obriga o seu redactor a procurar 

integrar coherentemente as lecturas, os obxectivos, a documentación e os logros que se 

extraen desta ampla amalgama de información. Consonte a este desexo, expoñeremos 

deseguido as reflexións que se desprenden do estudo teórico-conceptual para, 

posteriormente, abordar aqueles aspectos vinculados á cultura e ás súas máis actuais 

implícacións e predicados. Así mesmo, pretendemos elaborar unha relación das principais 

características que definen a acción cultural das nosas cidades, tarefas coas que 

intentamos responder a algúns dos diversos obxectivos que se formularon ao comezo 

deste traballo. Por último, coas propostas de carácter prospectivo, daremos resposta a 

outra das pretensións expresadas na introdución xeral do presente informe e, ao cabo, dar 

remate a este. 



A propósito da metodoloxia 

O noso achegamento exploratorio ás realidades obxecto de estudo derívanse, en bo 

grao, da aposta metodolóxica que empregamos, de corte cualitativo. Coas esixencias de 

credibílidade e de fiabílidade que se requiren, e tendo sumo coidado en actuar 

metodoloxicamente, fixemos uso de dúas estratexías metodolóxicas para a obtención de 

datos. Dunha banda, realizamos entrevistas en profundidade aos responsables políticos das 

concellarías de cultura. Doutra, procedemos á análise documental das súas programacións 

culturais no bienio 2001-2002 e á dos respectivos programas electorais que se presentaron 

á cidadanía nas eleccións municipais de 1999. A primeira das técnicas que citamos 

elaborouse a partir de máis dunha trintena de cuestións vinculadas coa acción cultural local. 

Esta constitúe a base principal sobre a que se sostén o noso estudo e a que ofrece o 

contido máis substancial do presente informe. Así mesmo, a lectura paralela -por cidades- e 

cruzada -por aspectos- de toda a información dispoñible, permitiunos obter, ao noso xuízo, 

unha imaxe bastante próxima ás realidades que estudamos. 

O feíto de prever as dificultades que iamos ter co xeral proceder dos xestores políticos 

e do persoal dos municipios da mostraxe na contribución de información, así como a intención 

de ser coherentes co problema de estudo exposto, inclinounos a optarmos pola vía da 

metodoloxía cualitativa, máis flexíble no aspecto metodolóxico que a cuantitativa. De feito, as 

dificultades que achamos nesta fase da investigación de recollida de información, tras un 

continuado e intenso esforzo de abstracción, gañaron ben a categoría de conclusión. 

Por circunstancias persoais e profesionaís anteriores ao propio estudo, xa intuiamos 

as limitacións que poderiamos encontrar ao pretendermos coñecer o quefacer cultural 

dunha administración local a través dos seus propios xestores. Longa é a lístaxe destas 

dificultades, que, no fundamental, viñeron a adiar máis do que desexariamos o 

desenvolvemento do estudo: concelleiros con múltiples responsabilidades de goberno ou no 

partido, o que repercutía na sobrecarga da súa axenda diaria; o predominio de certa 

indiferenza ante a investigación académica; a inexistencia ou o nulo labor sistemático e con 

trazos de rigorosidade avaliativa da propia acción municipal-noutros casos, a non difusión 

pública dos seus resultados-; a agrafía sobre o quefacer cotián á que engade a 

sobreocupación diaria do xestor técnico da área, o que limita o acceso a información 

concreta; a dificultade para adecuar os discursos e os conceptos predominantes na teoría á 

comprensión dos responsables políticos; a problemática interna cos socios de goberno ou 

coa propia agrupación local do partido o que provocaba que fosen remisos a dar 

ínformación verbal ou escrita sobre determinados aspectos do noso interese etc. 
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Conclusións 

O cúmulo destas circunstancias provocou, ademais da citada prolongación temporal 

da elaboración da Tese, moitos inconvenientes para dispormos de toda a información e a 

documentación que desexaríamos para realizar consideracións máis profundas. Mais, 

insistimos, estas reaccións que describimos e que padeceu o investigador, pensamos que 

caracterizan fielmente un ámbito da nosa realidade sociopolítica e que forman parte da 

propia natureza do tema, problema e contexto obxecto de estudo. Xa que logo, 

concedémoslle a debida consideración e importancia como variables que cómpre ter 

presente en toda a súa extensión para futuras investigacións sectoriais que se puideron 

emprender. 

Sobre conceptos e discursos na acción cultural urbana 

Partimos da premisa inicíal de que unha investigación sobre acción cultural pública 

debería especificar previamente o concepto de "cultura" que se manexa, posto que, a miúdo, 

esta é instrumentalizada e enfocada por diferentes axencias e instancias, de xeito moi dispar. 

A cultura, como dereito de lesa cidadanía e como factor de desenvolvemento persoal e grupal, 

ocasiona certa complexidade na súa conceptualización e, en consecuencia, na súa 

plasmación práctica. Estabamos interesados en coñecer ata que punto a acción que se 

desenvolve é produto do concepto de cultura que os responsables políticos das respectivas 

concellarías manexan. En xeral, recoñecemos que as respostas daqueles respecto desa 

conceptualización non foron significativamente sorprendentes nin innovadoras, xa que lonxe 

de denotar outras lecturas arrequecedoras do termo, son máis ben obvias. 

Conforme ao dito, o feito de que nos movamos nun ámbito en permanente 

renovación, que se caracteriza pola súa polisémica ambigiáidade, levounos a entender a 

cultura como a creación dun destino persoal e colectivo a través dun conxunto de accións e 

de producións de natureza material e simbólica, que se desenvolven nos ámbitos 

intelectual, artístico, social e recreativo, e que se conciben fundamentalmente coa vontade 

de mellorar o futuro das persoas e das comunidades. 

A partir da aceptación do acceso á cultura como un dereito cidadán, de inmediato 

pasa a ser unha obriga máis da Admínistración e, polo principio de subsidariedade, en gran 

medida, da Local. Dende a instauración na realidade política española do municipalismo 

democrático, os sucesivos modelos de políticas culturais locais significáronse por dar 

resposta a dito cumprimento. Son modelos ou paradigmas de políticas culturais municipais 

que se moven nun díálogo complexo, entre a preservación duns obxectivos orixinarios 

básicos e as novas correntes que os empurran a ter un carácter fundamentalmente 
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operativo, moi abocados ao servizo do desenvolvemento económico local. Así mesmo, e 

vista a praxe de case tres décadas de andaina democrática municipal, a discrecionalidade 

semella unha característica afín a estas políticas culturais, uns feitos, en suma, que 

visualizan a sostida e crecente preocupación dos poderes públicos administratívamente 

máis próximos á poboación polos asuntos culturais. 

De considerarmos estos argumentos en conxunto, entendemos que serán, por unha 

banda, o concepto de cultura ao que se recorre, por outra, os valores imperantes nesa 

comunídade, e, por último, o conxunto que conforman os individuos, os colectivos, as 

industrias culturais privadas e as instancias públicas cos seus recursos, a tríada de factores 

principais que materializarán, a través destes últimos actores que citamos, unhas propostas 

de acción, e que conformarán así -conscientemente ou non- o cerne da política cultural que 

se desenvolve nun territorio concreto. Neste labor e nesta pretensión, defendemos a 

relevancia que ten a Pedagoxía-Educación Social como un dos principais ámbitos do 

coñecemento con capacidade para combater a trívialización mediático-cultural dominante en 

moitas destas prácticas, para trataren de acurtar a fenda cultural que producen as 

desigualdades sociais e educativas, así como para tentaren equilibrar a preponderancia da 

dimensión económica fronte á dimensión social e á educativa que debe conter a acción 

cultural pública. 

Avogamos, ao seguirmos a mesma liña argumental, pola reivindicación dun oco 

importante para a animación sociocultural na acción local, o que pasa obrigatoriamente por 

unha actualización da súa linguaxe e dos seus procedementos metodolóxicos, así como por 

acudir ás reflexións teóricas e ás súas aplicacións, e ter como soporte as contribucións de 

distintas disciplínas que están a pensar a cidade, tales como a socioloxía, a economía, a 

arquitectura, a mercadotecnia etc. Uns termos como patrimonio cultural, espazo público, 

cidade difusa, públicos cautivos, xestión e fidelización de usuarios, equipamentos de 

proximidade, xeografía da creatividade, empoderamento da poboación, cultura urbana etc., 

acadan renovadas significacións dende as ópticas destas outras ciencias e outros saberes, 

que os responsables políticos e os técnicos da cultura municipais deben coñecer para teren 

presentes no deseño e na aplicación das políticas culturais locais. 

Nesta perspectiva, detivémonos polo miúdo no reclamo da súa vixencia na acción 

cultural como práctica educatíva, na filosofía e nas directríces operativas do movemento da 

Cidade Educadora co fin de implementalas nas nosas cidades-municipio. Con base nestas 

reflexións teórico-prácticas, trataríase de desenvolver unha pedagoxia política, cultural e 
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Conclusións 

cívíca que irradie transversalmente os demais ámbitos do quefacer municipal, sobre todo, 

na procura dunha frutífera e moi necesaria interpedencia entre as políticas culturais e as 

políticas educativas municipais. A converxencia de ambas as políticas, de se complementar 

cun mapa de equipamentos de proximidade accesibles e dignamente dotados, coa 

estabilidade programática da oferta, así como cunha política estratéxica de prezos da 

cultura que favoreza e axude a normalizar o acceso a esta oferta por parte da cidadanía 

máis nova, é chave como posicionamento político-cultural para os efectos de desenvolver 

un quefacer público con trazos de eficacia social. 

No marco destas opinións, observamos como os modelos de políticas culturais 

que se coñecen, ademais de non seren propostas de límites ríxidos, a miúdo, se 

entrecruzan e se mesturan nunha convivencia aparentemente sen contradicións. 

Falamos, sen dúbida, dun devir froito do trascorrer do tempo e dos novos desafíos que 

xorden da cambiante sociedade, que as institucións políticas asumen na medida das 

súas posibilidades en termos de normas, de recursos e de máis ou de menos vontade. 

Certamente, o protagonismo e a centralidade da cultura no desenvolvemento económico 

dunha comunidade, o avance incesante das iniciativas asociadas ao lecer e dos novos 

soportes informativos e comunicacionais, a banalización do consumo cultural, o maior 

nivel educativo e a maior disposición de tempo libre da poboación etc., debuxan un 

marco complexo que obriga a realizar esforzos cara á unha necesaria e permanente 

redefinición do papel do municipio como ente de promoción cultural público máis 

achegado á cidadanía. 

Os propios edís que entrevistamos, á hora de solicítarlles que explicitasen as 

principais liñas definitorias das políticas culturais que pretendían para as súas respectivas 

comunidades, transitaban entre os obxectivos máis xerais -cambiar actitudes, popularizar a 

cultura, crear infraestruturas ou non funcionarizaren a cultura-, e outros que propón a 

literatura especializada máis actual, nomeadamente: o fomento da participación social e o 

apoio ao asociacionismo de base, a revitalización e a polivalencia de uso do espazo público 

das cidades -a cultura é un deses espazos-, o urdir un proxecto de cidade dende a cultura 

como eixo transversal, o afianzamento da identidade a partir da posta en valor do patrimonio 

cultural endóxeno e a aposta pola promoción da creatividade, dos creadores e do apoio ás 

industrias creativas de proximidade ou, finalmente, a cotiá colaboración entre as instancias 

culturais locais. Obviamente, a profundidade e calidade da praxe que resultou de procurar 

estas liñas de acción, cando menos á vista das programacións que consultamos, polo xeral, 

reclama maiores esforzos. 
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Por outra banda, a mundializacíón ou a globalización está a facer do século vinte e 

un o século das cidades, do despoboamento do campo e o desbordamento do urbano, un 

fenómeno non falto de complicacións, do que emerxe o desafío de lograr daquelas un lugar 

mellor para quen as habita. Fronte aos díscursos que aludían ao falecemento das cidades, 

debemos significar o seu crecente poder como espazos hexemónicos na tipoloxía de hábitat 

actual, cun sistema específico de relacións sociais que permite un tratamento global de 

todas as situacións culturais que nela se desenvolven. Nesta tesitura, o binomio cultura

cidade está a adquirir notable importancia, posto que, non o esquezamos, as cidades son 

espazos onde adoita aniñar a vangarda e nas que se difunden as innovacións e os procesos 

de cambio social máis visibles con dinámicas que exercen unha notoria incidencia noutros 

contornos, nomeadamente nas comunidades máis tradicionais e rurais. 

O fenómeno urbano galego como contexto 

Mais, de que cidade falamos cando falamos de cidade en Galicia? Nas diversas 

taxonomías e xerarquías que consultamos nesta ínvestigación, e sendo conscientes da 

tipoloxía de urbe imperante nunha comunidade autónoma con máis de trinta e cinco mil 

entidades de poboación, calquera das sete cidades da mostraxe considerámolas, dende 

unha perspectiva comparada con outros contextos occidentais e non unicamente segundo 0 

criterio poboacíonal, cidades pequenas ou medianas e, talvez, cidades intermedias só nos 

casos de Vigo e da Coruña. Esta realidade urbana, na concorrencia das cidades nas 

dinámicas globalizadoras actuais, tan só destacará nesta zona presuntamente sombriza e 

periférica que semella ser Galicia aos ollos do mundo, se sabe manexar a dialéctica entre o 

local e o global, é dicir, se é capaz de conducir axeitada, planificada e coherentemente o 

seu devir estruturador e vertebrador do territorio. E conseguilo, en gran medida, pasa por 

optar por unha decidida cooperación entre as cidades galegas e os seus municipios 

circundantes e ser capaz de visualiza as vantaxes de coparticípar en redes nacionais e 

internacionais con outras urbes. 

Os analistas coinciden en asegurar que a Galicia do futuro próximo, de non se pór 

remedio con medidas específicas que revitalicen o rural, será abrumadoramente urbana, 

pois xa hoxe o sesenta e cinco por cento da súa poboación vive nas cidades. Estas son 

aínda maiormente de fisonomía compacta, maís o fenómeno rurbanizador foi quen de xerar 

expansións periurbanas, difusas e perimetrais a aquelas, en particular nas que son 

conformadoras do denomínado corredor atlántico e que transcorre nun continuum de Ferrol 

a Porto. 
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Conclusións 

Estas tendencias e repercusións do devir urbano galego están a crear situacións 

que avisan da caducidade dos seus propios termos e escalas. Con certeza, as cidades 

traspasaron os seus límites municipais, e dáse unha disfunción entre a cidade real que se 

percibe e se vive, e a cidade administrativa. Os que a usan acotío non son unicamente os 

seus empadroados, senón tamén os habitantes dos municipios limítrofes, os visitantes 

ocasionais, os turistas e os comerciais. 

Ademais, cómpre lembrar que a cidade non é a suma de sectores distintos e 

incomunicados, xa que moitos dos seus espazos concretos, os seus barrios e as súas áreas 

de desenvolvemento, periféricas ou marxínais, carecen da compactación e dos servizos que 

hoxe entendemos como necesarios, tamén no que se refire o acceso á cultura. 

Ante semellantes evidencias, cómpre articular, por unha banda, fórmulas de 

goberno territoriais que dean axeitada resposta a este fenómeno de ocupación do territorio 

e, por outra, urdir, tamén dende anovadas actitudes de xestión política da cultura, unhas 

estratexias e uns quefaceres que respondan aos desafíos destes xeitos de habitar e de vivir. 

Porque a cidade é hoxe, máis que nunca, o campo político por excelencia, no que a 

democracia se xoga boa parte da súa razón de ser e dos retos que debe afrontar a 

cidadanía. 

Recoñecemos que os gobernantes da Administración Local diante destas situacións 

tratan de deseñar novas respostas. Así, mentres o agardado novo pacto local non dá 

chegado, as municipalidades participan en foros, en debates e en encontros dos que se 

derivan declaracións, cartas, estatutos e axendas que marcan os rumbos para seguir. De tal 

xeito, as políticas urbanas reflicten dende múltiples sectores do exercicio de gobemo dos 

concellos, a teima por acadar maiores cotas de competitividade e, en definitiva, de calidade 

de vida en termos de políticas cara á sustentabilidade dos recursos endóxenos; a 

visualización das potencialidades culturais, educativas, turísticas e económicas do 

patrimonio local; a optimización das infraestruturas e a cualificación dos medios humanos e 

materiais para a acción cultural; a procura de sinerxias a través da cooperación 

intermunicipal con outras cidades e da colaboración con institucións privadas, 

nomeadamente as entidades financeiras; a crecente presenza de procedementos de 

mercadotecnia e da oferta cultural na proxección exterior das cidades ou a aposta polo 

apoio aos creadores e ás índustrias creatívas de proximidade etc., sinais, sen dúbida, 

destes esforzos dos que falabamos. 
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Acción cultural nas cidades-municipio 

Deseguido, procedemos á presentación dalgunhas conclusións máis concretas que 

se derivan do noso estudo sobre a acción cultural das sete principais cídades-municipio de 

Galícia, a partir dos catro grandes bloques de aspectos que conformaron o mapa conceptual 

que utilizamos. 

a) Aspectos de denominación e contextuais 

A dispoñibilidade para colaboraren connosco dos xestores políticos das áreas 

municipais que se estudaron, xa foi comentada de abondo neste mesmo apartado do noso 

informe, polo que non insistiremos niso. Mais o que si está en certa medida relacionado con 

este aspecto é o que se refire ao tipo de dedidación do edíl, se exclusiva, parcial ou 

voluntaria, ou o peso político daquel dentro do propio goberno municipal. Neste sentido, 

cómpre subliñar como característica positíva e practicamente xeral, a dedicación a tempo 

total ás tarefas de goberno por parte dos responsables políticos das concellarías que 

estudamos, aínda que non en exclusividade á cultura. 

As formas de nomear a concellaría que pretendiamos estudar e, moi 

probablemente, os ámbitos e tarefas que a esta se Ile encomenda, achamos que están 

en demasía dependentes dos repartos de cotas de poder e, menos do que sería 

desexable, relacionadas co que dita a lóxica teórica da accíón cultural. Naqueles 

cidades galegas que, como resultado dos comicíos electorais municipais, houbo que 

acudir a pactos poselectorais, o procedemento para chegaren a acordos e determinaren 

tanto os repartos de áreas como as competencias que cada unha delas asumirían, o 

proceder político foi moi dispar. As lóxicas discrecionais que se seguiron en cada caso, 

segundo os edís que entrevistamos, non estiveron exentas de conflitos ao comezo da 

lexislatura e provocaban de cando en vez roces entre os propios compañeiros de 

goberno no exercicio deste. 

Deste xeito, a propia denominación das concellarías que se encargan de 

desenvolver fundamentalmente, aínda que non exclusivamente, a acción cultural local, 

reflicte unha variedade significativa no seu nomenclator en canto aos sectores para atender 

-en especial festas, ensino e universidade-, o que repercute, á súa vez, nos organígramas 

que se insiren daquela, nas atribucións de competencias asumidas dentro do goberno 

municipal e nos recursos humanos e materiais adscritos ás devanditas áreas. 
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Concfusións 

Tamén nesta perspectiva, as Adminístracións que analizamos, en xeral, optan tanto 

pola verticalidade dos seus organigramas e recean de experimentaren outros modelos 

díferentes ao sectorial e por concellarías para abordaren os servizos persoais á comunidade 

como pode ser a cultura. Os modelos compactados ou integrados e integrais de atender a 

cultura, o lecer, a mocidade etc, exixen perda de protagonísmos políticos persoais en 

beneficio do equipo e da posta en común de recursos e programas, créditos que non 

sempre se está en disposición de prestar, nomeadamente en gobernos de coalición. Existe, 

por tanto, unha maioritaria aposta pola xestión directa a través de unidades administrativas 

das concellarías e, sobre todo, de consorcios, institutos, padroados e fundacións aínda que 

a tendencía a externalizar tanto os servizos como a xestión dos equipamentos socioculturais 

de proximidade é notoriamente crecente nas nosas cidades. 

Por outra banda, recollemos un desequilibrio manifesto nos orzamentos, no número 

e na cualifícación do persoal correspondentes ás áreas de cultura municipais entre as 

cidades do estudo, así como na existencía e na disposíción no territorio de infraestruturas 

xeneralistas e, sobre todo, especializadas para a programación e a promoción cultural. 

Valoramos positivamente o amplo camiño percorrido neste sentido dos investimentos en 

recursos materiais e humanos en cultura por parte dalgunha cidade, un traxecto, con 

certeza, instrutivo, mais isto non foi norma xeral nas sete cídades galegas. Sen dúbida, 

resulta vital procurar a mellora destes básicos aspectos nas urbes máis deficitarias se estas 

pretendenren unha política cultural con intencións dunha maior eficacia social. 

Acreditamos que a precaríedade equipamental ou o voluntarismo do escaso persoal 

adscrito á área como medida recorrente para íntervir en cultura non son os de épocas 

predemocráticas, mais si seguimos a arrastrar déficits nalgunhas das nosas realidades 

urbanas a respecto destes aspectos. E alí onde se pretendía profundizar e innovar nesta 

liña, o proxecto achou unha incomprensión do socio de goberno ou da non colaboración 

doutras administracións, que imposibilitou calquera pretensión de avance ao respecto. 

b) Política cultural 

No xeral das cidades-municipío que aquí estudamos, a súa acción cultural segue a 

obedecer preferentemente un modelo politíco-cultural híbrido que se conforma entre o que 

se denomina como democratizador ou de extensión cultural e o extracultural ou de oferta e 

economicista. Prevalece, xa que logo, un labor de mecenado patrimonialista e carismático, 

que reflicte un dirixismo e un intervencionismo municipalista quizais excesivo, e que case en 

exclusiva decide, a través das concellarías e dos seus responsables, que Ile interesa ao 
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público e así Ilo ofrece. Esta actitude exprésase no procedemento na toma de decisións e, 

sobre todo, no contido e no formato das programacións resultantes, o que xulgamos en 

certa discordancia coa evolución dos hábitos, das prácticas e dos gustos da poboación 

urbana -cada vez máis privados, híbridos e segmentados-, así como algo distante das 

ansias de partícipación social que manifestan tanto os creadores en particular como os 

colectivos cidadáns en xeral nos ámbitos que Iles afectan. 

En relación cos desafíos que xorden dun conglomerado de factores como os que 

anteriormente citamos, así como doutros que van dende das demandas dos novos públicos, 

á aparíción doutras formas de expresión cultural, á solicítude da gobernanza paternariada 

dos asuntos públicos ou mesmo ata as dimensíóns culturais do turismo, están as esixencias 

de renovar as formas orgánicas de xestión, de planificación, de enfoque e de difusión da 

acción cultural local. A propia estabilidade no cargo do responsable político e do staff da 

área ou a denominación da concellaría encargada principalmente -aínda que non 

unicamente- da acción cultural municipal, denotan un quefacer perceptiblemente distinto 

entre unhas realidades urbanas e outras. Achamos significativo, a respecto deste asunto, a 

perniciosa tendencia a negar ou a revisar todos os chanzos pasados das políticas culturais 

que se desenvolven dende os municipios case sempre coa pretensión de deixar unha 

impronta determinada dunha persoa en concreto. O vaivén que se xera, resulta, a miúdo, 

máis prexudicial que beneficioso en termos de práctica cultural na cidadanía e de saúde 

xerencial dos contedores da cultura. 

E é que, entre os obxectivos que formulamos ao inicio desta Tese, salientamos a 

importancia de valorar as posibilídades que se insíren da presenza tanto de distintas 

administracións como de institucións públicas e privadas nun territorio para a acción cultural. 

A colaboración e a coordinación interdepartamental, intermunicipal e coas devandítas 

administracións e institucións non caracteriza precisamente ás realídades urbanas que 

estudamos, ao amosar numerosas eívas neste sentido, e primar unha acción autártica tanto 

entre as concellarías, como cos municipios limítrofes e, o que resulta significativo e 

preocupante, coas restantes cidades galegas. 

Os responsables políticos e as prácticas das concellarías de cultura así o reflicten, 

ao se evidenciar que posúen un concepto da transversalidade, da coordinación e da 

cooperación certamente reducido, ao se limitar, por exemplo a respecto das entidades 

bancarias galegas e nacionaís que desenvotven labores sociais e de extensión cultural, 

case exclusivamente a asinar convenios de natureza económica ou a se beneficiar de 

programacíóns pechadas. 
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Conclusións 

Nesta perspectiva, os propios edís que entrevistamos, para acadaren maior 

calidade no seu quefacer e no da súa área municipal, apelan fundamentalmente ás 

instancias autonómicas ou ás provinciais, e desbotan, por descoñecemento ou por seren 

moi difíciles de implementar na práctica, aquelas iníciativas de organización e de 

intervención cultural como a experimentación do modelo compactado de servizos persoais á 

comunidade ou a aplicación dunha xestión relacional da cultura. Os responsables políticos 

das concellarías achacan á Xunta de Galicia e ás respectivas deputacións provinciais 

nalgúns casos máis que outros- a inexistencia de labores de coordinación, máis diálogo e, 

sobre todo, investimentos máis equitativos cara ás sete principais cidades galegas. 

Os ingresos por tributos propios así como as transferencias e as subvencións por 

parte das consellarías e os respectivos organismos provinciais conforman practicamente o 

orzamento das Administracións que analizamos. O certo é que superar tal minusvalía 

financeíra pasa por percibir maíores contribucións económicas do Estado que se deriven do 

posible novo pacto local, mais tamén por reconducir as políticas contributivas municipais así 

como por dotar de criterios axeitados a política de prezos da cultura, unha cuestión esta 

última, moi necesitada de ser revisada. Existe un predominio da gratuidade dos actos 

culturais como estratexia para a creación de públicos, especialmente naquelas cidades con 

notables carencias de equipamentos públicos de uso cultural, o que non ocorre naquelas 

outras urbes con máis percorrido tanto nas infraestruturas como na estabilidade das accións 

de promoción cultural. 

Se avantamos nas nosas conclusións, un argumento que defendemos ao longo do 

noso informe poñía de manifesto o carácter estratéxico que deben revestir as actuacións 

culturaís e a necesidade de dotalas de instrumentos de planificación, de avaliación e de 

esforzo prospectivo. As realidades urbanas da mostraxe son claramente deficitarias neste 

sentido, ao ignoraren a súa existencía, ao non seren conscientes da súa importancia ou ao 

dubidaren da súa eficacia. Diante de tal proceder, cómpre engadirmos a necesidade de que 

os nosos xestores políticos esquezan estas apreciacións e de superar o déficit de 

orientación estratéxica que sofren os quefaceres públicos urbanos a este respecto. 

Temos, así mesmo, a esperanza de que as cidades galegas visualicen a 

importancia de reconducir o seu actuar na formulación e na operativización das respectivas 

políticas culturais a partir das imprescindibles tarefas avaliativas do seu quefacer e 

abordadas dende o rigor metodolóxico, o que favorecerá a implementación dos servizos e 

das actividades que se deseñen, a optimización tanto do acceso como do uso da oferta 
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existente e a súa articulación cos novos procesos de socialización que se desenvolverán 

nesas urbes. Consonte ao que defendemos, as achegas que trasladan ás administracións 

iniciativas como a Axenda 21 da Cultura, polo que significan como creadoras de opinión e 

marcaren pautas de procedemento no exercício do goberno da cultura local, son meritorias 

e dignas de ter en conta. 

c) A dimensión social e educativa da cultura 

A oferta cultural que prevalece no común das cidades galegas pon en evidencia a 

excesiva presenza de contidos efémeros, e predomina como norte programador o 

mediaticamente de moda e como único destinatario un público homoxéneo, e non públicos 

diversos. Recollemos tamén certa satisfacción envaidecida nos responsables políticos en 

función dos índices de audiencia que se acadan, máis preocupados no cuantitativo que no 

cualitativo. Porén, naquelas cidades con maior percorrido e máis bagaxe experiencial na 

acción cultural, as liñas definitorias desta ansían matices na oferta para acadar unha 

pluralidade de espectadores e de usuarios. 

Nesta liña, observamos un afán teimudo das concellarías por organizaren actos moi 

vinculados e pautados, segundo o ciclo festivo anual e a organización das festas patronais. 

A acción cultural vese complementada con tarefas de difusión cultural cara ás artes 

plásticas -exposicións e certames-; a música -as propostas máís comerciais e, en moita 

menor medida, o folc galego- e o teatro -as apreciacións sobre a escena galega son 

verdadeiramente preocupantes e meritorias de estudos específicos-; os servizos públicos de 

lectura; o apoio ao tecido asociativo e aqueloutras que se dirixen a xerar atractivo turístico 

cara á cidade -participación nos programas do Xacobeo, corridas de touros, mostraxes de 

artesanía, recreacións de feitos históricos etc-. Estes obxectivos son dos máis recorrentes 

das políticas culturais que observamos, aínda que, como é obvio, tamén se procuran con 

dispar grao de profundidade e se conseguen con desigual nivel de eficacia. 

Botamos en falta contínuidades, máis reflexión e planeamento estratéxico, así como 

maiores doses de experimentación, de risco e de innovación programática, cunhas ofertas 

moito máis próximas ás necesidades reais dunha gran parte da cidadanía que non é usuaria 

habitual da oferta cultural municipal. Impera un criterio xeneralista nas ofertas nas diversas 

artes e existen, pensamos, baleiros programáticos para atender as propostas emerxentes e 

as novas tendencias. Seguramente, isto débese á desigual cualificación dos cadros 

técnicos, a escaseza de espazos alternativos ou a que as concellarías tenden a cinguirse a 

un público diana que os responsables políticos e os técnicos daquelas saben que asistará 
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ao que se Iles ofrece. Porén, xulgamos que tal oferta acha dificultades para se agrandar e 

se diversificar mentras non se entenda, asuma e procure corrixir por medio da 

complementariedade do labor educativo e cultural de diversas institucións socializadoras, en 

colaboración máis estreita cos demais axentes culturais. A nosa insistencia en demandar 

unha maior interdependencia da política cultural coas políticas educativas e sociais vai nesa 

liña, cando menos se se pretende procurar superar a fenda cultural existente na cidadanía 

que non participa de gran parte da oferta cultural pública. 

Se en verdade se aspira a propiciar que segmentos poboacionais amplos tomen 

contacto coas formas culturais, ora como espectadores ora como actores daquelas, este só 

se acadará investindo recursos, esforzos e tempo pola vía dun normalizado e cotián acceso 

a aquelas, con programacións máis estables, con equipamentos dotados e 

convenientemente dinamizados, xunto co apoio aos procesos que xurdan da práctica 

cídadá. Apreciamos que no común das cidades galegas aínda é escaso este labor de 

promoción sociocultural de base que vaia máis alá que a proposta de obradoiros de tempo 

líbre ou da cultura recreativa, e é preciso un decidido despregamento dunha cultura da 

participación. O capital educativo e cultural necesario para gozar de propostas lexitimadas 

de expresión cultural -o teatro, a ópera, a música culta, a danza ou a plástica 

contemporánea-, pasan por asumir unha política activa e de calidade respecto da actividade 

complementaria á programación habitual. As iniciativas de contido e do sentido 

verdadeiramente sociocultural son mais ben escasas e pouco diversificadas, posto que 

entendemos un evento con ese cualifícativo fundamentalmente cando a sociedade civil é 

destinataria mais tamén promotora e principal protagonista. Se este protagonismo recae na 

propia Administración, a iniciativa, aínda que se desenvolva nos locais socioculturais de 

proximidade, tende a se converter nun simple espectáculo máis, onde prevalece a 

participación pasiva e se sitúa á mance da animación sociocultural. En correspondencia con 

esta lóxica discursiva, debemos insistir na importancia, como alicerce e investímento de 

futuro da acción cultural local, da sociocultura como referente metodolóxico e da insistencia 

de promoveren iniciativas que precisan integrar diversas estratexias e procedementos de 

pensamento e acción, onde a Pedagoxía-Educación Social pode ofrecer teoría e praxe 

(Caride, 2005). 

As concellarías descargan gran parte das súas responsabilidades programadoras 

en artes escénicas, musicais, plásticas e visuais nas institucións e fundacións privadas, o 

que deriva, á súa vez, nun trazo da oferta municipal cara á cultura espectáculo, produto de 

esparaxemento, case sempre para públicos xa iniciados e afeitos ao consumo cultural. 
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Apenas se dan pasos para conseguir óptimos niveis de concertación, cando menos, entre 

os estamentos públicos con incidencia cultural, sexa para programar, sexa para difundir 

unha axenda común da oferta cultural. A coincidencia e o solapamento de actos na mesma 

cidade, alén doutras consecuencias que restan máis que suman, requiren un anovado 

esforzo de coordínación e de información entre entidades programadoras, para o que se 

precisa, entre outras cousas, unha substancial mellora na utilizacíón e na diversificación dos 

soportes informativos a partir do axeitado aproveitamento das actuais tecnoloxías 

comunicacionais. 

Xulgamos que é tamén tarefa do municipio ser implicador e promotor, favorecer o 

coñecemento e o goce do non establecido e inusual que cualificamos como creatividade ou 

as novas formas culturais. Recoñecemos que para a administración local, acotío a rebufo do 

obrar e das demandas da sociedade civil máis dinámica, non resulta doado camiñar ao 

mesmo rítmo que aquela nesta dirección. O abano de actividades culturais en xeral, a 

tipoloxía e as modalidades de xestión dos equipamentos socioculturais públicos -máis 

proclives á súa privatización que a experimentaren a autoxestión por parte de entidades de 

base-, a carencia de canles estables e vinculantes de expresión da cidadanía ou as moi 

obvias vías de relación e de apoio ao asociacionismo de base así o retlicten. 

Precísase, ao noso parecer, darlle voltas tanto a unhas ofertas culturais como ás 

súas estratexias para que sexan máis proactivas, sostibles e intelixentes; urxe máis vontade 

e coraxe polítíca ante a posibilidade de acrecentar a participación cidadá, mais tamén son 

necesarios novos referentes e procedementos metodolóxicos para ser capaces de superar a 

obviedade pusilámine dun quefacer cultural como algún dos que aquí estudamos. As liñas 

de acción de apoiaren as iniciativas que propoñen os colectivos de artistas e as salas 

alternativas das artes escénicas, musicais e visuais; a innovación na difusión da información 

que se xera nos diversos contedores ou a opción de se achegar a expresións culturais máis 

minoritarias e máis contemporáneas como xa están a facer algunhas cidades, parecen 

positivos indicadores fronte á uníformidade programática e de acción. 

A integración crecente das actividades culturais na política de comunicación externa 

dos municipios é un feíto. A cultura vese como un medio de valoración da imaxe da cidade 

nun contexto de competencia entre estas, de aí a súa inclusión paulatina nas políticas 

turísticas locais. Mais cómpre sinalar que calquera cidade galega que aspire a atraer 

visitantes a partir do seu interese cultural, non abonda con basear tal promoción na posta en 

marcha de contedores ou de eventos culturais máis ou menos espectaculares, posto que 
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por sí sós non garanten que sexan capaces de xeraren e manteren no tempo un atractivo 

turístico cultural. Para seren sostidas e sostibles, precísanse formulacións que fornezan a 

propia estrutura produtiva creativa coa mesma lóxica que se apoian outros sectores da 

economía local. É necesario singularizarse dende a complementariedade coas demais 

cidades próximas, coparticipar en intercambios galegos, nacionais e internacionais; xuntar 

sinerxias entre o público e o privado -cada vez sectores menos dicotómicos-, e isto, 

insistimos de novo, non o vimos nas realidades que estudamos nas doses que sería 

recomendable para o país. 

Vimos que a capacidade creativa da cidadanía se procura estimular a través da 

oferta de diversas modalidades de obradoiros e de escolas nas diversas artes. O apoio aos 

creadores emerxentes e máis profesionalizados é dispar, e incídese fundamentalmente nas 

exposicións, os certames competitivos e a adquisición de obra. Á marxe dunha maior 

matízación en cada unha destas liñas, propomos unha decidida aposta polos creadores e as 

industrias creativas locais que fundamentan o seu crear na cultura galega, favorecéndoa 

diante da propia poboación para a súa valoración e o seu uso. Só así, promovendo o uso 

social, se axudará a construír unha masa crítica para soster tal produtividade creativa, 

aproveitala como eixo dinamizador e dimensionala axeitadamente. Se dende o punto de 

vista socíolingiáístico, Galicia é heteroxénea, a maneira de enfocar o binomio política-cultura 

por una lado e cultura-lingua galega por outro, resulta tamén dispar. Mágoa daquelas 

cidades-municipio que non tiran maior proveito desta herdanza e da súa indiscutible 

plusvalía cultural. 

d) Cultura e desenvolvemento local 

Velaí o contexto onde xorden as políticas de posta en valor do patrimonio cultural 

endóxeno, que inclúe o ámbito natural e o cultural e se constitúe nun instrumento 

fortalecedor da autoestima comunitaria, xerador de capital social e motor de 

desenvolvemento local. As iníciativas que achamos nas cidades da mostraxe, a respecto 

desta percepción do patrimonio cultural, son máis ben iniciáticas e limítanse, quizais en 

demasía, aos seus compoñentes máis obvios, nomeadamente aos de natureza histórico

artística e monumental. Así, recollemos experiencias de rehabílitación dos cascos 

históricos das cidades, excavacións arqueolóxicas, algunha de recuperación da memoria 

local a través da fotografía e a posta en valor de casas natais e de persoeiros da cultura. 

E tamén neste ámbito da acción cultural municipal debemos significar diferenzas e 

contradicións entre os casos da mostraxe. Estamos a referirmos a graves baleiros 

equipamentais especializados en certas urbes dedicados á catalogación, ao estudo, á 

443 



conservación, á protección e á difusión do patrimonio, o que resulta comprensiblemente 

difícil desenvolver un labor axeitado neste sentido. Tamén son estrañas certas actitudes 

coa cultura galega, nomeadamente a lingua, por parte dalgunha cidade, mesmo das máis 

proactivas na acción cultural. 

Porén, achamos tamén nesta liña definitoria de ditas intencionalidades políticas, 

certas lagoas en termos de apertura de ollares e de acción. Por exemplo, son moi escasas, 

nalgúns casos un campo ermo, as iniciativas conxuntas entre as Universidades galegas e 

as concellarías de cultura -alén da colaboración económica puntual a actos daquelas-, as 

propostas de potenciar o xuntar innovación tecnolóxica e creación artistica ou as accións de 

apoio e promoción das índustrias de proximidade de contidos creativos -editoriais, 

produtoras audiovisuais, empresas de deseño gráfico e da moda, estudos de arquitectura e 

interiorismo...-. 

O desenvolvemento social, cultural e económico local, engadímos, pasa tamén pola 

aplicacíón dunhas políticas culturais inclusivas, que faciliten a integración do desfavorecido 

economicamente ou da cada vez maior poboación inmigrante en Galicia, na nova realidade 

que haberá que axudarlle a coñecer e sentirse tamén protagonista desta. Pasa, así mesmo, 

por dotar os caóticos apéndices urbanizados das cidades ou o espazo público máis 

uniforme e anodino cualificado redutoramente como feísmo, de servizos socioculturais 

dignos e dunha estética que os faga ser valorados e usados pola propia cidadanía, cada vez 

máis necesitada de referentes de encontro e de interrelación social. 

Como outra das posibles conclusións do noso estudo, cómpre indicar que é 

subliñable entre os responsables políticos municipais a visión da cultura como motor de 

desenvolvemento local, o que se concretiza, paseniñamente pero a rítmo crecente, en 

actuacións de rexeneración urbana, sobre todo, nos cascos antigos e na creación de 

museos e centros de arte contemporánea, a crecente sensibilidade diante dos recursos 

patrimoniais, a procura de novos depósitos de emprego no sector da cultura e do lecer, a 

recuperación da memoria local ou a ligazón entre a polítíca turística e a oferta cultural que 

citabamos. Talvez máis nas formulacións dos discursos políticos que nas súas prácticas, 

quizais un tanto necesitadas dunha evolución e dunha cualificación que non se deu aínda, 

mais é perceptible que as nosas cidades camiñan decididamente cara ao aproveitamento 

das potencialidades que posúe a cultura como factor de dinamización socioeconómica. É 

máís, un dos trazos principais das políticas culturais urbanas galegas, influenciadas sen 

dúbida polas tendencias xerais, tende a primar o papel económico da cultura. 
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Detectamos unha preocupante inexistencia de plataformas de participación cidadá 

vinculantes, alén da informalidade das conversas con cargos directivos de entidades de 

base, así como unha escasa sensibilidade para tender a asumir como hábito de goberno, 

unha xestión relacional da cultura na cidade, da que se infira unha maior implicación dos 

demais actores culturais existentes. A respecto disto último, somos conscientes da 

dificultade que entraña este obxectivo talvez utópico, sobre todo na práctica política, mais 

insistimos na necesidade de potenciar a integración de institucións, entidades, persoas e 

recursos cara á asunción de proxectos estratéxicos culturais consensuados para un mesmo 

territorio, un desafío para as persoas con responsabilidades políticas e técnicas que se 

concretiza en saber crear liderados, en establecer diálogos entre as partes interesadas e en 

trazar pontes entre a lóxica daqueles, a das comunidades e a dos saberes metodolóxicos e 

técnicos que proceden de distintas disciplinas. 

Aludiamos con anterioridade aos déficits que achamos en cultura cooperativa, en 

traballo e en participación en redes de colaboración e de interdependencia nas realidades 

urbanas galegas, o que lastra efectividade e unha maior transcendencia cara ao exterior do 

seu labor cultural. A complementariedade nos esforzos de produción e de programación 

cultural, de intercambio de know-how acumulado e a capacidade de proxectos de 

cooperación transnacional entre as cidades do estudo e outras urbes, é aínda escasa e 

manifestamente mellorable. No noso traballo coñecemos algunha participación asociada 

con outras cidades europeas baixo o patrocinio de díversos programas da Unión Europea, 

mais practicamente ningunha con realidades semellantes a nivel galego o que non deixa de 

ser negativamente significativo. 

Aínda que declaramos que este estudo evitaría o facer análises comparativas entre as 

cidades da mostraxe, si convén dicir en honor ao labor que desenvolveron, que talvez os 

concellos da Coruña e de Pontevedra, con base nos parámetros que estudamos e nos distintos 

graos de consecución, amosan unhas políticas culturais e unhas prácticas que achamos máis 

coherentes e máis eficaces das sete principais cidades galegas. Discursos e reflexións dos seus 

responsables, liñas definítorias de política cultural local, contidos programáticos, política de 

equipamentos de proximidade, estratexias de apoio aos creadores locais, atención a unha maior 

diversidade de ámbitos da cultura...e o que entendemos como unhas boas prácticas, en xeral, 

así nos animan a facer esta consideración. Estes quefaceres poderían servir de norte 

estratéxico, previa adecuación á súas realidades territoriaís, a aqueloutros gobernos locais que 

estean interesados nun intercambio de coñecemento e experiencias. Por outra banda, pór de 

manifesto ese bo labor, non resta mérito algún a determinadas experiencias que desenvolveron 

as demais urbes que analizamos. 
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Concluiremos para afírmar que unha cídade-municipio ten a capacidade de crear e 

de difundir mensaxes para os seus habitantes e os usuarios dos arredores e doutras 

latitudes. O que e o como nelas ocorre transcende e crea tendencias, velaí a importancia de 

estudos como o presente. O tomar como centro de interese transversal do exercicio de 

goberno a cultura, e xerar valores simbólicos, pór os medios para que se dea a maior 

densidade creativa posible, facilitar o acceso e o goce dos produtos culturais á cidadanía, 

acreditar na participación social e promovela, procurar a cohesión comunitaria a partir da 

valoracíón do propio mais dende o coñecemento e o diálogo co universal, e sempre dende a 

certeza de que múltiples son os axentes involucrados nestas tarefas, son algunhas liñas 

definitorias que apuntamos e quixeramos matizar no seguínte apartado. Agardamos que 

estas e as víndeiras axuden a mellorar unha acción cultural que vímos de presentar neste 

informe respecto das sete principais cidades de Galicia e que, somos conscientes disto e 

así nos felicitamos, neste tempo xa mudou para mellor. 
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Prospectlva 

Prospectiva 

Referenciamos no noso informe aquelas liñas de acción cultural que xa resulta 
frecuente achar tanto na literatura especializada como na bagaxe experiencial dun número 

significativo de cidades, e que optan por explicitar aquelas que están a marcar tendencias 

nas políticas culturais urbanas máis innovadoras e que, tarde ou cedo, seguirán o xeral das 

cidades. Neste sentido, os tres principais vectores do quefacer cultural urbano que 

cualificamos como predicados da cultura son: o fomento da creatividade e da participación, 

o apoio á industria creativa local e a utilización da cultura como factor de desenvolvemento 

e de proxección exterior das cidades. 

Obvíamente, pretender desenvolver estas liñas de acción cultural no territorio 

implica toda unha ampla gama de medidas sectoriais, mesmo integrais, de natureza tanto 

orgánico-admínistrativa e lexislativa como técnico-procedemental. Nesta perspectiva é na 

que consideramos que as diversas ciencias que dedican teoría e praxe a pensar a cidade e 

a cultura deben ser aproveitadas no seu conxunto para optimizar o seu esforzo investigador 

e pór ao servizo das instancias susceptibles deste aproveitamento, entre outras, as 

concellarías de cultura municípais. 

Na mesma liña, tamén dende o noso particular observatorio, queremos definir, como 

remate do presente informe, algunhas reflexións en chave de propostas futuras co obxectivo 

de apuntar vías alternativas de mellora da acción cultural urbana e que, ao mesmo tempo, 

demandan a apertura de novas liñas de investigación que as validen para a súa 

implementación e que poñen a énfase no seu carácter interdisciplinar. 

En primeiro lugar, se como vimos, os desafíos inherentes ás novas formas de poboar 

o territorío tamén reclaman, á súa vez, novas estruturas político-administrativas que o 

xestionen, todo indica que a acción cultural debería acompañalos no seu modo de proceder. 

Mentres o fenómeno urbano e os hábitos de vida que Ile son propios, non entenden de lindes 

físicos-administrativos, os instrumentos que se seguen a manexar son de naturaza 

eminentemente municipalista; xa que logo, xulgamos que sería conveniente un pacto 

institucional a modo dun esforzo conxunto das Administracións Públicas involucradas para: 

• avanzar no establecemento dunha concreción de competencias en cultura 

a nivel local, que minimicen a alta discrecionalidade existente ao respecto; 

• elaborar e aplicar ferramentas de planeamento e de acción estratéxica; 

• investir en I+0 coa intención de idear metodoloxías específicas 

vinculadas ao ámbito da acción cultural; 
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• fomentar procesos de cooperación e de traballo en rede na procura de 

conectividades entre cidades, de resolución de problemas, de ofertar 

servizos e de promover iniciativas que sexan comúns a concellos 

limítrofes; 

• progresar na sensibilización cara á imprescindible cultura asociativa e 

cooperativa entre cidades. 

Nas propostas que apuntamos, o protagonismo que adquiren as Universidades e 

outras instancias que se dedican á reflexión e á investigación, dende a aceptación e a 

cooperación dos propios responsables políticos locais, en estreita colaboración cos cadros 

técnicos da cultura local, semella determinante. Individualmente, por medio de proxectos de 

Tese de Doutoramento, e colectivamente a través do asinamento de convenios de 

colaboración entre institucións políticas e académicas; mediante a realización de estudos 

sectoriais para desenvolver por fundacións ou mesmo coa creación de plataformas 

específicas como un Observatorio Metropolitano da Cultura que dependa dunha 

administración supramunicipal, nomeadamente da Xunta de Galicia ou das Deputacións 

Provinciais. Os cometidos deste observatorio serían os da análise e de prospectiva cultural 

máis próxima a acción local, o contacto con outras instancias semellantes, tal e como xa 

acontece noutros países europeos para desenvolver funcións básicas tales como: realizar 

tarefas de seguimento e de avaliación sistemáticas das dinámicas culturais urbanas, tanto 

territoriais como sectoriais; a posta en común de ínformación; o dar pulo a reflexións e 

debates; a elaboración de modelos e cartas de servizos; a recollída e a dífusión de boas 

prácticas e outras iniciativas experimentais susceptibles de extrapolar ás nosas realidades 

urbanas e municipais etc. 

Cómpre engadirmos que para poñer en marcha iniciativas desta índole, hai que 

esperar dos xestores políticos unha actitude máis colaboracionista así como unha anovada 

visión de país, do urbano e da propia acción cultural pública. Difícilmente sen unha maior 

sensibilidade e coraxe política se poderá gobernar a complexidade que caracteriza os 

ámbítos e territorios urbanos dos que falamos neste informe. Unha tarefa esta que está por 

abordar, quizais máis en Galicia que noutras partes do Estado, dende a visión planificada e 

global de territorios máis amplos que os habituais, nun intento de vertebración das cidades e 

cun enfoque máis sinérxico, horizontal e cooperativo entre elas, e que investigadores, 

politólogos, técnicos culturais etc, subliñan como difícil de conseguir mentres prevaleza un 

municipalismo illacionista e, en moitos aspectos, autárquico. 
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Polo demais, na análise que realizamos, limitada ás opcións dunha Tese de 

Doutoramento, consideramos outros factores susceptibles de seren ampliados e de se 

converteren en liñas de investigación sectoriais de futuro, aínda que somos conscientes de 

que certas carencias, eivas ou contradicións entre os discursos programáticos e a praxe, se 

explican pola inexistencia de referentes teóricos que axuden a superar modelos caducos, 

descontextualízados ou disfuncionais. Uns exemplos disto derívanse da necesidade de 

revisar as fórmulas de participación social ou da aparición e asunción das denominadas 

externalidades; ou do modelo de privatización no sector cultural que non se basea na 

transferencia de propiedade, senón no proceso de axuste das estruturas de xestión do 

sector público ás regras habituais do sector privado. 

Respecto a ísto último, podemos ser comprensivos coas causas que explican a 

tendencia privatizadora, mais talvez non o somos tanto cos procedementos que se seguen 

unha vez concedída tal xestión por parte de empresas privadas. Xulgamos, xa que logo, que 

as Administracións Locais deberían, por unha banda, apostar en maior medida do que o fan, 

pola coxestíón ou pola autoxestión dos equipamentos de proximidade para a cultura por 

parte de entidades sen ánimo de lucro, nomeadamente asociacións cidadás, de artistas, 

empresas de economía social e semellantes. As nosas cidades son deficitarias a respecto 

de experiencias neste sentído, tan comúns, por outro lado, noutras cidades españolas e, 

sobre todo, centroeuropeas. Por outra banda, se se está coa firme decisión política de 

establecer as devanditas externalidades, consideramos esencial que estas sexan 

concedidas en función de proxectos que levan engadidos uns indicadores de participación 

social, exixentes coa cualíficación do persoal, cunha clara sensibilidade diante de colectivos 

en precariedade laboral, que inclúan innovacións no sector e, por suposto, acompañadas de 

mecanismos de control público eficaces. Os estudos a respecto destes asuntos a partir das 

experiencias prácticas que se desenvolven nas cidades-municipio galegas, son escasos 

polo que cumpriría afondar nesta dirección. 

Outro asunto ao que aludiamos no noso discurso, remite á importancia de fomentar 

a participación social en cultura. Os responsables políticos do local así o manifestan tamén; 

non obstante, as realidades tanxibles en termos de plataformas de expresión e de decisión, 

tanto consultivas como vinculantes, para a cidadanía organizada amosan un campo case 

ermo. Unha razón probable deste resultado exploratorio das realidades que estudamos 

quizais sexa a percepción de que os modelos e as fórmulas de organización da 

participación deveron en caducas, sobre todo, aquelas máis habituais dende hai dúas 

décadas, nomeadamente os Consellos da Cultura Locais. Velaí a necesidade de investigar 
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e de deseñar renovados sistemas e instrumentos que permitan abrir a participación dos 

díversos axentes culturais á planificacíón e á execución das políticas culturais locais, en 

particular daqueles que sexan operativamente eficaces. 

Consecuentemente, cos argumentos teóricos que defendemos na presente Tese, 

somos conscientes da necesídade de que aqueles deben ir acompañados non só das alusións a 

unha nova actítude dos responsables locais no deseño das políticas culturais, senón tamén, das 

contribucións que os investigadores debemos realízar para mellorar a súa práctica a partir da 

súa contrastación e da súa validación teórica e empírica. Para isto, cómpre apuntar feblezas da 

praxe pero tamén novos vieiros investigadores, especialmente en ámbitos de acción menos 

desenvolvidos e máis emencentes. Con este propósito, deseguido presentamos unha listaxe de 

posibles cuestíóns que se vinculan á acción cultural nas cidades: 

• activar pautas e metodoloxías procedementais que convertan en 

concrecións as directrices de referentes teóricos como pode ser a 
Axenda 21 da Cultura: planificación estratéxica, plans de acción cultural, 

contratos-programa etc.; 

• renovar os recursos culturais de proximídade. Estes poden ser alicerces 

estratéxicos para implementar no terrítorio iniciativas culturais innovadoras 

e superar a oferta xa manida dalgunhas actividades socioculturais; 

• experimentar outras fórmulas de relación con determinada tipoloxía de 

centros comerciais, auténticos espazos de aglomeración urbana e 

conformadores de hábitos de vida; 

• analizar as potencialidades dos recursos existentes na cidade e 

desafectalos para proxectos culturais, e dar así maior pulo municipal á 

autoxestíón destes por parte de colectivos cidadáns e de industrias 

culturais creativas de proximidade; 

• estudar estratexias para a xestión de usuarios dos equipamentos 

culturais polivalentes así como de fidelización de públicos en dotacións 

infraestruturais especializadas, e promover programas nas diversas 

artes, que teñan como norte a vital interdependencia entre as políticas 

culturais e as polítícas educativas; 
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• insistir na renovación e nas potencialidades da aplicación de 

metodoloxías socioculturais como unha vía importante e 

complementaria da xestión cuttural, de achegamento á cultura e á 

participación da poboación; 

• pensar fórmulas de cooperación interlocal e de traballo en rede entre as 

maiores cidades galegas e entre estas e as súas vilas circundantes, así 

como arbitrar sistemas e instrumentos que permitan a participación 

efectiva dos axentes culturais con incidencia na cidade, tanto no deseño 

das políticas culturais como na súa propia execución e avaliacíón etc. 

En épocas de incerteza agárdanse solucións áxiles e sinxelas a modo de receitas 

aplicables a calquera realidade. Mais insistimos en que os cambios de toda natureza que 

afectan ao xeito de nos relacionar, de nos comunicar, de gozar do tempo libre ou de nos 

educar son de tal magnitude e rapidez que albiscar camiños -aínda que sexa de xeito 

parcial- que nos descubran anovadas saídas conceptuais ás dificultades de xestionar estas 

mutacións, require esforzo, investigación, vontade política, recursos, sinerxias e tempo. 

Creo que xa dixemos noutra parte deste informe que aquí remata, mais precisamente 

debido á súa importancia e a súa obviedade, non está demais reiteralo. 
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