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INTRODUCIÓN

POLÍTICAS CULTURAIS
Nas sociedades occidentais a cultura foi ocupando, desde a segunda metade 
do século XX, unha posición cada vez máis relevante, conforme os países ían 
entrando en dinámicas laborais vinculadas ao sector terciario, dos servizos, e 
a demanda de bens culturais se foi incrementando. Hoxendía, en países como 
Galicia, a cultura é un sector económica e socialmente relevante, con 
visibilidade pública e capacidade de innovación.

As nosas reportaxes procuran comprender e explicar as políticas 
gubernamentais, as iniciativas lexislativas, os informes estratéxicos que 
empregan os gobernantes para a toma de decisión ao repsecto do espazo 
público (e en parte privado) da cultura de Galicia.

Culturagalega.org. Antoloxía xornalística 2002-2012

Coordinación: Manuel Gago Mariño

Producción editorial: Carlos García Moreno-Torres

Edición e selección: Cristina Mouriño Cabaleiro

Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2012



TODO SUMA

A Xunta presenta o seu Plan Galego I+D+I 
para o despegue económico e social
15- Marzo -2002

Co obxectivo de conseguir o despegue económico de Galicia, a 
Xunta pretende incrementar a capacidade tecnolóxica e científica, 
e isto farao apoiándose en dous piares: empresa e universidade. 
Unhas ideas que se concretan no "Plan Galego de investigación, 
desenvolvemento e innovación tecnolóxica, 2002-2005". Son as 
ideas estratéxicas e claves para situar a Galicia ó mesmo nivel que 
outras comunidades cun nivel de Investigación, Desenvolvemento 
e Innovación Tecnolóxica destacada.

Primar dous sectores 

A acuicultura e as tecnoloxías da información son dous dos sectores que o 
novo "Plan Galego de investigación" considerado como prioritario e nos que 
centrará a súa importancia. Pero non son os únicos, de feito a filosofía de 
traballo que inspira a todo este proxecto está inmerso na necesidade da 
coordinación e de agrupar a todos os axentes e sectores implicados que teñen 
algo que ver en materia de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 
Tecnolóxica (I+D+I). E estos son: a universidade e a empresa. 

E para conseguir ese desenvolvemento e impulso económico e social de 
Galicia figuran tres programas e unha serie de accións estratéxicas. E eses 
programas son:

- o programa xeral da investigación

- programas sectoriais ( recursos naturais, tecnoloxía para a innovación e 
servicios ó cidadán)

- programas horizontais (recursos humanos, apoio á innovación en empresas, 
cooperación internacional e sensibilzación social)

- e accións estratéxicas. 

Os obxectivos 

Nese plan tamén se formulan, de xeito destacado os principais obxectivos que 
se pretenden abordar cun orzamento de 62.980.000 euros (o que supón máis 
de 10.000 millóns de pesetas) que se costearán pola Secretaría Xeral de I+D e 
diferentes consellerías.

http://culturagalega.org/noticia.php?id=849
http://culturagalega.org/noticia.php?id=849


Os principais obxectivos son:

- Superar o 1% do PIB en gasto en innovación (hoxe en día esa porcentaxe é 
do 0,63%)

- O gasto de I+D executado polas empresas debería acadar o 50%.

- Aumentar a 450 persoas o número de persoas incoporadas ó Sistema 
Público de I+D de Galicia e a outras 100 empresas.

- Formar a 450 novos doutores e triplicar o proxectos de investigación 
aplicada no Sistema Público de I+D de Galicia.

- Triplicar o número de proxectos empresariais financiados polo Plan (co que 
se chegarían a 400 traballos)

- Cosneguir que sexan máis de cen empresas as que se consideren 
innovadoras dentro da comunidade.

- promover ó ano a creación de dez empresas de base tecnolóxica e transferir, 
polo menos dez tecnoloxías ó sector productivo.

- aumentar o número de proxectos conxuntos entre centros tecnolóxicos ata 
un minimo de 20 anualmente.

- lograr a realización de proxectos consuntos entre centros tecnolóxicos e o 
Sistema Público de I+D, cun mínimo de vinte cada ano.

- Duplicar a captación de fondos de convocatorias nacionais e europeas.

- formar en xestión da innovación a medio millar de persoas de empresas, 
organismos públicos, investigadores...



POR BAIXO DA LAMA

Patrimonio estudia financiar un estudio para 
localizar os galeóns de Rande
8- Abril -2002

A dirección xeral de Patrimonio está disposta a financiar unha 
investigación seria con intención de localizar a situación actual 
dos restos dos galeóns afundidos na Ría de Vigo. A intención desta 
expedición sería confirmar os datos achegados por dous 
mergulladores vigueses que aseguraron coñecer a sitaución exacta 
de trece destes buques e que a comunicaron ás institucións 
públicas tentando favorecer a súa conservación. Mentres, en 
Baiona están a barallar o emprego do faro Silleiro para fins 
culturais acolléndose a un programa da Unión Europea.

Do mapa e as negociacións

O pasado mes de marzo dous mergulladores vigueses, Edelmiro Martínez 
Novo e Ignacio Iturregui Peña, entregábanlle á Dirección Xeral de Patrimonio 
da Xunta e á Subdirección Xeral de Protección de Patrimonio Histórico un 
plano no que detallaban a localización de trece dos galeóns afundidos durante 
a batalla de Rande. Os dous mergulladores localizaran estes restos logo dunha 
serie de inmersións realizadas en 1984, e fixéronas públicas para reclamar a 
protección destes pecios e favorecer a súa investigación. Recentemente os 
dous investigadores entrevistáronse con Francisco Castro, subdirector xeral 
de Patrimonio, con vistas a coordinar unha expedición oficial que comprobe o 
estado e localización dos restos.

Segundo publica hoxe "Faro de Vigo", a Xunta está disposta a patrocinar a 
Martínez e a Iturregui para que eles mesmos se encarguen desta 
investigación. As condicións impostas pola Dirección Xeral de Patrimonio 
inclúen que se presente un proxecto completo no que se especifiquen as 
características da expedición e os medios empregados, así coma o calendario 
de inmersións. Ademais, os traballos deberán estar supervisados por un 
arqueólogo da Dirección Xeral de Patrimonio que garantice o resultado das 
inmersións e sirva para recoñecer os dous mergulladores coma descubridores 
dos restos. 

A grande capa de lodo que cubre os restos implica a necesidade de dragar cun 
barco os puntos do fondo onde se queira facer a busca. A presencia de bateas 
sobre os restos ou os efectos da extracción de vieira sobre o fondo mariño 
poden dificultar aínda máis a localización dos restos. 

Aproveitar os faros

http://culturagalega.org/noticia.php?id=603
http://culturagalega.org/noticia.php?id=603


Empregar os faros para fins culturais, socias, turísticos ou empresariais é o 
obxectivo dun proxecto que están a desenvolver unha agrupación de concellos 
da costa este de Estocolmo. A súa intención é que neste programa participen 
concellos de Noruega, Italia e España.

Unha xuntanza realizada o pasado día dous entre representantes do Clube de 
Concellos de Excelencia Turística da España Verde, entre os que se atopan 
Baiona, O Grove e Sanxenxo puxo en coñecemento dos seus socios este 
programa, que se financiará con fondos Feder e Interreg. O alcalde de Baiona, 
Benigno Rodríguez amosou o seu interese en pór en práctica este programa 
na zona de Faro Silleiro, propiedade de Autoridade Portuaria. Ademais do 
traballo e rehabilitación e acondicionamento do propio edificio, 
desenvolveríase o acondicionamento do contorno, e o programa prevé a 
creación dun centro de documentación no que, mediante exposicións e 
materiais multimedia se explique a historia dos faros. 

O programa está aínda en fase deseño e pretende contar coas suxestións de 
todos os concellos interesados de cara á súa definición final. De calquera 
xeito, agárdase que para finais deste ano xa se poidan presentar programas 
concretos de rehabilitación.



EN PLENA FORMA

O Consello da Cultura Galega afronta novos 
retos dezanove anos despois da súa creación
8- Xullo -2002

O 8 de xullo de 1983 comezaba o reto de darlle corpo a unha 
institución chamada a defender e promover os valores e a lingua 
propias: era o Consello da Cultura Galega. Dezanove anos despois, 
o Consello é unha institución aberta e dinámica que agora se 
enfronta ós novos retos que lle impón á sociedade co aperturismo 
cara ás novas tecnoloxías e a interdisciplinariedade nos seus 
estudios. Coñece algo máis de preto que é o Consello da Cultura 
Galega e en que está a traballar.

Mirando á sociedade

“No marco dunha profunda híper especialización da investigación en Galicia, 
o Consello da Cultura Galega (CCG) tense adaptado a estas novas esixencias, 
ofrecéndose como un espacio de traballo que permite a toma de contacto e a 
colaboración entre especialistas en distintas materias”. Segundo Henrique 
Monteagudo, secretario do Consello, esta interdisciplinariedade marca os 
últimos anos de traballo diario para situar ó Consello na vangarda da acción 
cultural en Galicia. A apertura cara á sociedade e ás novas tecnoloxías, a 
través dunha cada vez máis destacada presencia en Internet, completan o 
actual marco no que se move a terceira institución en importancia da 
Comunidade, constituída tal día coma hoxe hai 19 anos. 

O Parlamento de Galicia aprobaba a creación do Consello da Cultura Galega o 
8 de xullo de 1983 e o facía en cumprimento do Estatuto de Autonomía de 
1980, onde se recollía este requirimento. O CCG constituíase así como un 
corpo asesor e consultivo da Administración, con capacidade de investigación 
e composto por representantes de distintas entidades culturais e outros 
persoeiros importantes na cultura galega. Ramón Piñeiro, Filgueira Valverde, 
Antón Fraguas foron algúns destes persoeiros. E non hai que esquecer o nome 
do anterior presidente do CCG, Carlos Casares. 

Débeselle a Casares, precisamente, o “pulo cara adiante” que viviu a 
institución desde que o escritor ourensán colleu as rendas, en 1996 e ata o seu 
falecemento en marzo deste ano. “O dinamismo, a apertura e a renovación 
marcaron a etapa de Casares, como a consolidación da institución e o traslado 
do CCG a Raxoi marcaron a de Filgueira ou o despegue do Consello, a de 
Piñeiro”, asegurou. 

http://culturagalega.org/noticia.php?id=1566
http://culturagalega.org/noticia.php?id=1566


O novo Presidente, Alfonso Zulueta é un reputado notario vigués cun longo 
compromiso de impulso e dinamización de proxectos culturais. Elexido o 17 
de abril deste ano, asegurou que tódolos proxectos do anterior Presidente 
"terán continuidade" e manifestouse optimista con respecto ó futuro da 
institución: "ofrece un amplo abano de posibilidades de actuación". "O 
Consello ten que axudar a abrir fronteiras dende Galicia e a ollar o mundo cos 
pés chantados na terra", manifestou en máis dunha ocasión Zulueta. 

Precisamente esa colaboración e apertura entre investigadores é a que está a 
permitir facer apostas cada vez máis altas, acometendo proxectos amplos e 
ambiciosos como o da edición das Obras Completas de Sarmiento, do que 
Monteagudo tamén é coordinador. 

Descubrindo a Sarmiento

Fala Monteagudo con moito mimo deste macro proxecto pero tamén cunhas 
reservas baixo as que non pode ocultar a ilusión. A culminación do traballo, 
nun prazo calculado de oito anos, suporía a edición completa dos escritos de 
Frei Martín Sarmiento. Por agora, os traballos de edición do Volume 0 destas 
Obras nas que se recollerá un inventario dos escritos do freire están moi 
avanzados. Pero Monteagudo anuncia sorpresas, “esperamos localizar novos 
textos do freire benedictino a través do rastrexo de fondos no Arquivo 
Nacional de Madrid, a Real Academia, a Biblioteca Xeral de Oviedo ou o 
Arquivo de Silos”. 

Monteagudo tamén é responsable doutro dos “pesos pesados” do CCG, o 
Informe de Política Lingüística e Normalización, do que xa foi presentadas 
unhas primeiras conclusións nos V Encontros para a Normalización 
Lingüística, que tiveron lugar en outubro pasado baixo a organización do 
Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística. Neste informe, no que 
se sigue a traballar, faise un minucioso estudio da política de difusión do 
galego no ensino, na empresa e no ámbito editorial. 

Pero o traballo do Consello diversifícase en moitos outros proxectos nos que 
traballan equipos humanos, coordinados en seccións, e centrados en distintas 
áreas do coñecemento. Patrimonio, Antropoloxía, Lingua, Ciencia, ... o 
Consello traballa en moitos e diversos contidos. A Sección de Comunicación, 
por exemplo, ten dúas liñas de traballo ben definidas: a elaboración de 
informes da comunicación, nos que ano a ano, faise un balance da situación 
actual dos medios de comunicación e, como complemento desta, a 
recompilación e análise de medios históricos, como o do Catón 
Compostelano, do que se fixo unha edición facsimilar e se editou un estudio, 
ou a catalogación das publicacións impresas, traballo do que se ocupa o 
Arquivo de Medios. 

Dinamismo e diversidade



Desde 1992 o Arquivo da Emigración Galega traballa na creación dunha 
biblioteca especializada que garde o patrimonio cultural da emigración que se 
recupera dentro e fóra de Galicia, un labor para o que ó longo dos anos os 
seus responsables tiveron que poñer en marcha distintas estratexias que 
permitiran engrosar os fondos hemerográficos, documentais e fotográficos 
recuperados. 

“O noso modo clásico de actuar é ofrecernos a catalogar uns fondos a cambio 
de poder reduplicalos e poder quedar no Arquivo cunha copia, que é o que 
estamos a facer cos fondos do Centro Galego de Montevideo”, explica a 
directora do Arquivo, Pilar Cagiao, pero non sempre se actúa así. “Imos 
acometendo tarefas na medida en que estas se van propiciando e, nese 
sentido, poida que non sexamos moi sistemáticos”, comenta “pero hai que ter 
en conta que moitas veces se trata de fondos que se atopan en mans privadas 
e os seus propietarios son moi reticentes a entregalos”. 

O dinamismo caracteriza o traballo do Arquivo da Emigración Galega, 
característica que lles leva a abordar unha grande diversidade de temas. 
Ademais de centro de documentación, o Arquivo funciona como foro de 
debate sobre temas de vixente actualidade, como o de Galicia como receptor 
de emigrantes. “Non podemos desdeñar unha realidade que está aí, sobre 
todo porque moitas das inmigracións que recibe Galicia son froito das 
emigracións que houbo pero non debemos esquecer tampouco que o noso é 
un Arquivo da Emigración Galega, non un Arquivo de Migracións” . 

Cagiao detalla con decisión algunhas das liñas de traballo que hai abertas: 
actualizacións do repertorio biográfico sobre a emigración, da base de datos 
das asociacións galegas fóra de Galicia “base que pensamos publicar para o 
ano que ven” ou do repertorio biobibliográfico do Exilio Galego, baleirado do 
Eco de Galicia de Bos Aires para colgalo na rede ou Arquivo Fotográfico da 
Emigración, do que xa se levan catalogados máis de 7.000 documentos 
gráficos. 

¿Un Museo da Emigración?

De todos, o máis recente proxecto é a elaboración dunha base de datos sobre 
as actividades económicas dos galegos no exterior, “unha idea que xurdiu a 
partir da Oficina do Historiador da Habana para facer un itinerario galego 
pola cidade da Habana que rescatara a lembranza dos comercios galegos máis 
coñecidos naquela cidade”. Sobre a posibilidade de constituír un Museo da 
Emigración, Cagiao é moi sincera: queda un longo camiño por andar e moito 
que madurar ata que o proxecto tome corpo pero o que é indubidable é que 
“Galicia está obrigada a ter un Museo da Emigración”, afirma Cagiao, 
“alimentado por un centro de documentación como o noso, que podería 
aportar un material valiosísimo”. Segundo a directora do Arquivo, xa se 
iniciaron as primeiras conversas coa recentemente creada Consellería de 



Emigración, departamento especialmente interesado en realizar este tipo de 
colaboracións. É o inicio dunha serie de cooperacións para sumar os esforzos 
documentais do Arquivo coas iniciativas da Consellería.

Entre as mallas

En 1997, o Consello da Cultura Galega iniciou as súas actividades en Internet 
cun primeiro sitio web. A partir de aí, a actividade do Consello disparouse nas 
redes. En 1998, o Consello comezou a retransmitir os seus actos –xornadas, 
conferencias, eventos- a través de Internet. No 2000, creou o Museo Castelao 
en Internet en colaboración con Vieiros e a Fundación Castelao. No 2000 
tamén naceu culturagalega.org, ou sexa, nós. E no 2001 transformouse a web 
corporativa da institución, consellodacultura.org, ofrecendo numerosos 
servizos de interactividade cos usuarios –rexistro de xornadas en liña, un 
centro de ideas para consultas culturais, etc.- e pondo boa parte das 
publicacións da institución na rede. No 2002, culturagalega.org redeseñouse 
e o Consello desenvolveu a súa propia plataforma de publicación electrónica, 
clave para o desenvolvemento no futuro de novos productos culturais en 
Internet. Hoxe en día, as webs e conforman un complexo contorno que 
internamente se chama o Sistema Cultural en Rede e que constitúe unha 
ponte de contacto continua coa cidadanía. 



UNHA PALABRA VALE MÁIS CA MIL IMAXES

Nace en Vigo o “Verbum” un museo 
interactivo dedicado ás palabras
28- Abril -2003

¿Quen dixo as primeiras palabras? ¿Como son as palabras mentres 
van polo aire? ¿Cantos tipos de linguaxes existen no mundo ? As 
respostas a estas e moitas outras preguntas está no “Verbum. Casa 
das Palabras”, o museo dedicado á linguaxe e ás súas múltiples 
formas dun xeito lúdico e interactivo que abriu as súas portas o 
sábado en Vigo. Co Verbum, Vigo aumenta a súa dotación cultural 
dedicándolle unha homenaxe á palabra e á comunicación.

Desde o século XIX coa fundación do “Faro de Vigo”, diario decano da prensa 
española, Vigo desenvolveu un importante labor editorial marcado por nomes 
propios que marcaron o seu selo na historia cultural: Galaxia (1950), Edicións 
Xerais de Galicia (1979), Ir Indo, A nosa terra, Nova Galicia, Edicións do 
Cumio.... Un innumerable número de empresas editoras que xestaron un 
renacer cultural da cidade viguesa, sempre á sombra do seu poderío 
industrial. E non só iso, Vigo asiste hoxe en día a un renacer cultural marcado 
pola apertura de novos museos como o MARCO, fundacións como a 
Caixanova e a un número difícil de precisar de asociacións, que completan a 
oferta da cidade olívica como nunca tivo ata hoxe.

Nesta confluencia de iniciativas culturais de diferente índole e, ao amparo de 
concepcións museísticas que suman espectáculo, didáctica e calidade na súa 
divulgación cultural xorde a Casa das Palabras. Por iso o Verbum promete ser 
moito máis que un museo, un centro lúdico cunha vocación educativa 
evidente.

Unha casa para a palabra

O Verbum, máis coñecido como Casa das Palabras, é unha iniciativa da 
Concellería de Cultura viguesa que pretende crear un centro expositivo, 
recreativo e didáctico, modelo inaugurado pola Casa das Ciencias da Coruña 
hai máis de dez anos, que ten como eixo central as palabras, os idiomas, os 
libros, os escritores e os falantes.

Iniciativa de Carlos Príncipe, concelleiro de Cultura, a Casa das Palabras, 
nome que se lle deu ao proxecto ata uns meses antes da inauguración, 
comezou a xestarse hai case tres anos e tivo un orzamento de execución de 
9.349.728 euros cofinanciado nun 70% a través de axudas establecidas pola 
comunidade Europea mediante os Fondos Estructurais e o 30% restantes 
mediante financiamento municipal en virtude do Programa Operativo Local 
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(que negociou o Ministerio de Facenda coa Federacións Española de 
Municipios e Provincias para o período 2000-2006 nas cidades de máis de 
50.000 habitantes).

O resultado final é un edificio de tres andares de 5000 metros cadrados que 
pretende achegarse ao universo creado polas palabras desde diferentes 
puntos de vista: a linguaxe, as ciencias, a literatura e a tecnoloxía. 

Para achegarnos á palabras

En 29 cubos pintados a empresa catalá “Ingeniería cultural” desenvolve 83 
módulos en que se achegan as diferentes unidades que forman o contido 
didáctico. Nesas unidades ensínase como o corpo humano xera palabras; 
achéganse á idea da voz e das palabras como realidade física; as linguas de 
España de Europa e do mundo; os usos das palabras en diferentes culturas; e 
as formas de traducir desde a pedra Rosetta á traducción con programas 
informáticos; outros xeitos de comunicármonos: a linguaxe dos xordomudos, 
o Braille, os asubíos dos pastores, o uso dos tambores, os sinais de tráfico, a 
taquigrafía, o morse... en resumidas contas, supón un achegamento a 
diferentes formas da comunicación. 

E este contido é o que estará na planta baixa do Verbum en que se 
empregaron tecnoloxías audiovisuais, electrónicas, escenográficas, gráficas ou 
informáticas, como “Poema e poemas”, unha base de datos con máis dun 
millón de poesías en castelán a través dun menú de autores. 

Sobre como naceron os media

Ademais da exposición permanente a Casa das Palabras terá exposición 
temporais que se renovarán anualmente. Desde a inauguración, ademais da 
mostra didáctica están “Vigo Capital editorial” que fai un percorrido en dez 
paneis sobre os momentos na historia editorial viguesa que aínda existen 
hoxe en día e son unha icona e signo dentro do pasado e o presente cultural 
galego. E xunto a ela “Noticias” unha mostra sobre a historia dos diferentes 
medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet. 

Sobre os contidos, e sobre o tipo de exposicións e actividades que han de 
completar a filosofía do Verbum creouse un “comité de expertos” que está 
formado polos escritores Francisco Fernández del Riego, Víctor F. Freixanes e 
Rosa Regás; os xornalistas Manuel Toharia, Xosé Cermeño e Carlos Luis 
Rodríguez e no que tamén estará o Nóbel de Literatura José Saramago. 

Con este novo edificio, co que Vigo completa a súa oferta cultural reforzada 
nos últimos anos, a cidade olívica convértese nun referente da palabra e da 
comunicación.



FUNDACIÓN SEOANE: A CORUÑA CONTEMPORÁNEA

A Fundación Seoane inicia unha nova etapa 
en que aspira a converterse no centro de 
cultura contemporánea da Coruña
27- Maio -2003

Desde o 2003, a Coruña conta cun espacio dedicado á arte 
contemporánea. Despois de anos en proxecto e de sucesivos 
atrasos, a Fundación Seoane inauguraba a súa sede no 
rehabilitado cuartel de Macanaz. Un espacio de máis de catro mil 
metros cadrados nos que, a partir da figura e da obra de Luís 
Seoane, preténdese facer un espacio vivo para a arte 
contemporánea.

”Non imos ser a Fundación Granell ou a Laxeiro, estritamente persoais”, 
advertía José Luís Méndez Romeu, concelleiro de Cultura pouco antes da 
apertura da sede da Fundación. “Tampouco imos ser un centro dedicado 
unicamente á arte contemporánea”, aclaraba. Un lugar intermedio entre 
fundacións coma as mencionadas e os grandes espacios para a arte máis 
innovadora que existen no noso país, “non ten sentido que repitamos o CGAC 
(Centro Galego de Arte Contemporánea) nin o MARCO (Museo de Arte 
Contemporáneo)”. Esa é a posición que busca a entidade coa posta en marcha 
da súa nova sede, segundo os seus promotores. Un lugar difícil de definir e de 
manter, e no cal se está traballando desde hai anos. 

Un legado para organizar 

Seoane morreu en Galicia en 1979, con sesenta e nove anos. Deixaba tras de si 
un legado inmenso de obra pictórica e gráfica, que comprende máis de 
trescentos óleos e cincocentos gravados. Ademais, quedaba un 
importantísimo fondo documental sobre Galicia e o exilio, así coma unha 
destacada biblioteca especializada en arte. “E con todo iso algo había que 
facer, e o natural era unha fundación”, apunta González Alegre. Así Maruxa 
Fernández, viúva do pintor, Xavier Seoane, Isaac Díaz Pardo ou Xosé Díaz, 
entre outros amigos do pintor, tentan argallar un proxecto cultural que 
perpetúe a súa obra e a súa memoria. Finalmente, en 1996 constitúese a 
Fundación Seoane. Maruxa Fernández, pola súa banda, cedeu douscentos 
óleos e a totalidade da obra gráfica do seu marido para o proxecto. Desde a 
Real Academia achegaron a biblioteca do artista. O Concello da Coruña, 
cidade onde o artista desenvolveu boa parte da súa actividade antes da guerra 
e do exilio, amosouse interesado en apoiar este proxecto desde o primeiro 
momento e achegou a maior parte do financiamento. 
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Na busca dun lugar

Foi tamén o Concello da Coruña o organismo que lle cedeu á Fundación unha 
primeira sede na rúa Durán Loriga. Un espacio duns trescentos metros 
cadrados desde o que os encargados da fundación teimaban en manter o 
facho do legado de Seoane. Seis anos máis tarde, en xaneiro de 2002, púñase 
a primeira pedra do local definitivo da Fundación. O antigo cuartel de 
Macanaz da Coruña transformouse nun espacio moderno e coidado destinado 
a converterse nun centro para a arte contemporánea. Un ano e catro meses 
despois abría finalmente a sede da fundación Seoane. “Pódese considerar un 
milagre que chegasemos ata aquí”, apunta González Alegre. “Tardou porque 
pasabamos de trescentos metros cadrados a catro mil. Cando os patróns da 
Fundación e os testamenteiros de Seoane pensaron nunha sede digna nunca 
chegaron a imaxinar un edificio coma o que teñen agora”. Un edificio que 
Maruxa Fernández chegou a ver rematado, pero non cheo. “Viña cada quince 
días ver como avanzaban as obras, a última vez foi dez días antes de morrer”. 

Un local de luxo

Máis de catro mil metros cadrados, dos que arredor do noventa por cento 
serán para a fundación. Compartindo espacio, a Universidade Internacional 
Menéndez Pelayo, “o mellor veciño que poderíamos ter”, apunta o director da 
primeira entidade. Destes, unha área de seiscentos metros cadrados para a 
mostra permanente, outros douscentos cincuenta metros cadrados para 
exposicións temporais, unha sala de proxeccións e unha biblioteca con 
capacidade para quince mil volumes. Todo equipado coa última tecnoloxía.

Antes e agora

Durante os anos que a Fundación botou na sede da rúa Durán Loriga, foi 
traballando cun orzamento anual duns trinta e cinco millóns de pesetas, que 
daban para organizar catro mostras anuais, varias publicacións e algúns actos 
concretos. “A fundación cubriu un espacio moi bonito da arte contemporánea 
en Galicia”, sinala o director. A mudanza agora é pasar de facer catro 
exposicións anuais a facer doce, en espacios moito maiores e con maiores 
esixencias técnicas. Ademais de renovar periodicamente boa parte dos fondos 
que forman parte da mostra permanente. “Os orzamentos teñen que 
multiplicarse nesta nova fase” apunta González Alegre. “Este ano estamos 
traballando con orzamentos provisorios, con partidas que se suman á 
orixinal”, aclara, “tamén buscamos apoio externo e convenios específicos, 
coma o que asinamos con Repsol por tres anos e que nos achega uns vinte mil 
euros anuais. A Xunta, que ata o de agora estivera remisa, comeza a amosar 
interese, e agora estase a elaborar un convenio de colaboración anual”. A 
pesar do lanzamento que supón esta nova etapa, logo de cinco anos de 
traballo, o director do proxecto teno claro: “Agora a fundación expándese e 



ponse esplendorosa”, pero xa desde o comezo “puidemos estructurar un 
proxecto cultural longo que agora será moito maior e de máis alcance”. 

Un lugar intermedio

“A relación institucional e persoal da Fundación co MARCO e co CGAC non 
pode ser mellor”, apunta González alegre, “isto non quere dicir que 
obrigatoriamente vaiamos ter prácticas idénticas”. A principal diferencia para 
el é que estes centros, igual có Torrente Ballester de Ferrol, están 
especializados en artes visuais. “Nós temos un espectro maior”, sinala o 
director, “somos máis un centro de cultura contemporánea”. O Concelleiro de 
Cultura da Coruña apunta que a idea e artellar a través de Seoane unha 
dinámica de difusión e investigación sobre a arte contemporánea. Deste xeito, 
as exposicións irán desde os contemporáneos de Seoane ata autores actuais. 
“Seoane é unha figura clave no medio século e no intermedio entre xeracións, 
foi o pintor que máis conectou entre os renovadores e os artistas que están a 
realizar agora o seu traballo con corenta e cinco ou cincuenta anos”, apunta o 
director da Fundación, que advirte que, a pesar de que haxa plans de 
colaboración, non está previsto realizar proxectos conxuntos con outros 
centros.

Plans de futuro

A oferta inaugural é un bo exemplo do que vai supor a partir de agora o 
traballo da fundación. A mostra permanente; unha exposición inaugural 
sobre Seoane e a vangarda; outra, na biblioteca, de debuxos do pintor sobre a 
obra de Lorca e aínda outra máis que retrata o proceso de rehabilitación do 
cuartel de Macanaz. O ritmo promete ser intenso. “Estamos traballando desde 
hai moitos meses nas seguintes mostras”, sinala González Alegre. Para o 
dezaoito de xullo poderemos ver a primeira, “A construción do espectador”, 
unha antoloxía dos fondos da Fundación La Caixa que amosa as diferentes 
modalidades de recepción da obra de arte desde os anos sesenta.



MARCO CHEGA A VIGO

O Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
presentarase en ARCO
6- Novembro -2003

Aínda non se inaugurou, de feito está en proceso de construción, 
pero xa se sabe moito sobre o proxecto. Falamos do Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo (o MARCO) que nace coa vontade de 
converterse no museo máis moderno de Galicia de carácter 
municipal. De momento, a súa presentación oficial farase fóra de 
aquí, en Madrid, o vindeiro mes de febreiro na vindeira edición da 
feira de Arte Contemporáno ARCO. Un evento no que estarán 
numerosas galerías galegas amosando o máis moderno da arte.

Os datos do Marco

Os datos que se ofrecen sobre o vindeiro Museo de Arte Contemporáneo de 
Vigo revelan que vai a ser un dos importantes centros museísticos de Galicia. 
Dotado con 10.000 metros cadrados (dos que 2.960 pertencen ó soto para 
gardar os fondos do museo), un auditorio (con 200 prazas), unha tenda e un 
restaurante (rexentado por Toñi Vicente) o MARCO pretende ser un edificio 
para a difusión da arte local. 

O marco xorde cun investimendo de máis de 1.556 millóns de pesetas 
(9.400.000 euros), que chegan dos fondos estructurais Interreg da Unión 
Europea e será xestionado no futuro polo municipio vigués.

Unha das principais novidades na xestión deste edificio, e que ofrece xa unha 
singularidade antes da súa estrea, é o feito de que a súa directora, Carlota 
Basso foi electa a través de concurso de méritos (algo inusual na dirección 
deste tipo de edificios).

O MARCO está situado no centro de Vigo, no que antes era o edificio do 
cárcere, que foi considerado un Ben de Interese Cultural (BIC) en 1990. O 
edificio está sufrindo un amplo proceso de remodelación do que se mantén 
unicamente a fachada principal sobre a que os arquitectos encargados da 
rehabilitación pensaron unha estrutura funcional que mantivese a filosofía 
creativa deste novo centro.

De momento, mentres se continúa coa construción do propio edificio 
destacouse tamén a necesidade de ir conseguindo fondos cos que encher as 
paredes deste novo centro. Nese sentido, a directora Carlota Basso, sen 
ofrecer ningún tipo de adianto sobre os proxectos nos que se está a traballar, 
apuntou que se marca un prazo duns 15 anos para conseguir uns fondos 
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axeitados. De momento o único que se sabe é que o novo museo albergará os 
fondos que hoxe en día forman parte do Museo Quiñones de León (sito no 
Pazo de Castrelos) que conta no seu haber con obras de Laxeiro, Colmeiro e 
Lodeiro. 

A Arte Galega en ARCO 

Fora do seu espacio habitual, Madrid, os organizadores da feira de Arte 
Contemporáneo, ARCO, deron a coñecer o "cartel" e o programa da vindeira 
cita. A presentación foi no aínda en construción, Museo de Arte 
Contemporáneo de Vitoria (ARTIUM), no que se informou de que unhas 256 
galerías chegadas de 32 países ofrecerán as súas últimas creacións. E entre 
todo este panorama tamén hai un oco para a arte galega en dúas bandas. Por 
un lado a presentación do MARCO que abrirá as súas portas no vindeiro 
outono e polo outro a representación galerística dos diferentes centros. De 
momento, ten confirmada a súa presencia en ARCO para culturagalega a 
galería ourensá Marisa Marimón, quen achegará obras daqueles artistas que 
colaboran asiduamente co seu centro, entre os que destaca Salvador Cidrás.



UN CINE CON NORMAS

A Lei do audiovisual de Galicia define o 
sector como un punto estratéxico desde o 
punto de vista económico e cultural
23- Febreiro -2004

A Lei do Audiovisual de Galicia chegou en outubro de 1999 para 
converter o mundo do audiovisual en sector estratéxico. 
Productores, profesionais, políticos e público comezaron a ver que 
dedicarse ao audiovisual era unha vía a medio camiño entre o 
negocio e a cultura. Foi así como naceron as axudas ás diferentes 
fases do proceso produtivo, a coordinación de esforzos entre 
distintas consellarías e a creación de institucións para facilitar 
unha visibilidade da que non gozara até o momento o mundo do 
cine.

Coa aprobación da Lei do Audiovisual de Galicia (Lei 6/1999 de 1 de 
setembro) conseguiuse un acordo no Parlamento que só se producira coa Lei 
de Normalización lingüística. Por segunda vez na súa historia, na rúa do 
Hórreo todos os grupos políticos estaban de acordo na importancia do 
audiovisual que debe seguir dúas direccións: por unha banda para reforzar 
culturalmente a identidade galega e, pola outra, para convertelo nun sector de 
negocio economicamente rendíbel.

Entre a cultura e a industria

"Tendo en conta a importancia cultural e económica do sector audiovisual – 
explica a propia lei- cómpre que se estimule e se potencie o crecemento e o 
desenvolvemento dese sector estratéxico coa creación dun marco legal que 
lles permita aos cidadáns expresarse cos medios oportunos dentro do noso 
espazo audiovisual e cultural". A filosofía queda bastante clara. O sector 
audiovisual deixa de entenderse como unha afección a cuxo abeiro naceu un 
pequeno sector empresarial, senón que comeza a considerarse como unha 
industria cunhas posibilidades de negocio. E iso únese ao propio feito de que 
o cine é un medio transmisor de ideas que debería aproveitarse para 
contribuír a difundir un sentimento identitario. 

Ser sector estratéxico implica unha serie de medidas que pasaban en primeira 
instancia pola definición da política xeral da Xunta nesta materia. Foi desde 
entón cando a Xunta comeza a falar de que esta sería a "lexislatura do 
audiovisual", ao mesmo tempo que comezaba a subvencionar o audiovisual 
nas diferentes fases do proceso creativo (produción, rodaxe, 
postprodución...); promover iniciativas educativas entre o ámbito dos 
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profesionais para mellorar a calidade do seu traballo e a creación dun marco 
institucional que lle fose dando ao sector toda a forza que fose precisa para a 
construción do mesmo. 

Remar cara o mesmo lado

A propia Lei estabelece as pautas da que define no seu artigo 6º como 
"política integral de coordinación do sector" entre os diferentes 
departamentos administrativos e, á súa vez, destes coas organizacións 
empresariais e profesionais. E este camiño conseguiuse ao coordinar as 
consellarías de Cultura, Economía, Industria (hoxe Innovación), Familia e 
Educación. Economía e Industria achegaron o seu grande de area coa 
creación dun Fondo de Financiamento xestionado a través do IGAPE con 
dous tipos de axuda (recuperábeis e a fondo perdido); a carteira que presidía 
Pérez Varela anunciou o incremento dun 30% do orzamento que se destinará 
á produción e promoción do audiovisual ao pouco de aprobarse a lei e que se 
traduciu nun aumento do número de producións do seguinte bienio; 
Educación contribuiría á formación do persoal e con proxectos como 
"Audiovisual nas aulas" nos que os nenos comezarían a ter claves da linguaxe 
audiovisual desde secundaria. 

Outra das pautas que estabelecía a lei no seu sexto artigo implica "incentivar a 
produción propia de animación, con axudas específicas aos estabelecementos 
de produción". E o resultado foi especialmente bo porque con Dygra e Fílmax 
Galicia comeza a facerse un oco dentro da produción de animación. Dygra 
consolidouse neste tempo como factoría de animación e Fílmax creou en 
Santiago Fílmax Animation, a división de animación da empresa dirixida por 
Julio Fernández e que recollía o testemuño deixado por Bren Entertainment. 
Neste tempo estreáronse dúas longametraxes (O Bosque Animado e O Cid), e 
están en proceso de creación outras catro, alén de numerosos proxectos de 
series para televisión e curtametraxes. 

Mais hai máis, a promoción da actividade audiovisual pasa polas múltiples 
alianzas que as diferentes institucións galegas estabeleceron con entidades 
estranxeiras e que deu lugar a xornadas como as de Cinespain en Tolosa 
(Francia), o Cartón Forum Europeo (que se desenvolve na Coruña), na 
Semana de Cine galego de Bos Aires, no Festival de Cines de España e de 
América Latina... e tantas outras citas que foron organizadas polas diferentes 
institucións creadas ao abeiro da lei.

As entidades

Desde que a lei foi aprobada, tardouse bastante tempo en reaccionar 
conforme ao aprobado no Parlamento. Sobre todo no que atendía á creación 
das entidades que marcaba o texto lexislativo. Tres anos despois da 
aprobación do texto creouse o Consorcio Audiovisual de Galicia (17 de 
outubro de 2002), unha entidade que tiña como cometidos impulsar o sector 



audiovisual fomentando a produción, creación de emprego, a investigación e 
o uso do galego no audiovisual. E xa non só para Galicia senón tamén para 
dar a coñecer o audiovisual galego no exterior. Con ano e medio de andaina o 
Consorcio foi abrindo un camiño organizando xornadas de formación de 
profesionais, promovendo as curtametraxes con Curtas'03 e é unha das 
entidades presentes na organización de foros para dar a coñecer a produción 
galega fóra da Galicia administrativa. E un mes máis tarde, en novembro o 
Concello de Santiago puña en marcha a Santiago de Compostela Film 
Commission, unha entidade integrada dentro do seu Plan de Excelencia 
Turística e que pretendía facilitar e fomentar as rodaxes en Galicia. O 
resultado foi que Galicia comezou a figurar como "plató de cine" e directores 
de recoñecido prestixio como Alejando Amenábar (con "Mar adentro"), 
Manuel Gutiérrez Aragón (con "A vida que che espera") e mesmo Pedro 
Almodóvar (con "A mala educación") xa rodaron aquí as súas últimas 
longametraxes. 

O sector

Mais falta considerar o sector como unha vía de negocio que se manteña por 
si só, e que non dependa unicamente das subvencións. Nese sentido as 
empresas decidiron asociarse e constituír o Clúster do Audiovisual, para 
darlle o mesmo nivel que gozan para si outras actividades produtivas como o 
téxtil, a madeira ou a automoción. Naceu o 25 de febreiro de 2003 e contou 
desde a súa creación cun pequeno atranco, ao non conseguir integrar a AEGA, 
Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (que agrupa o 60% do 
sector), ao considerar naquel momento, en palabras da que era a súa xerente 
Teresa Porto, "non existe un proxecto de traballo claro e o informe que se 
presentou non analiza a viabilidade, nin marca obxectivos". O Clúster segue a 
traballar na consolidación dun sector que está integrado na súa maior parte 
por pequenas empresas con poucos traballadores e con carteiras de traballo 
desiguais.

A lei é o primeiro paso para ir consolidando o sector, que marcou a 
implicación da Xunta apoiando ao mundo do audiovisual, mais cómpre ver se 
se consolidan proxectos como a Cidade da Imaxe e como evoluciona o Clúster 
para comprobar que realmente o sector comeza a estruturarse como tal e 
verdadeiramente nace unha industria do cine en Galicia.



OS LEÓNS ROXEN

O Quiñones de León continúa a definir a súa 
función museolóxica ante a nova oferta 
cultural
2- Marzo -2004

A historia do Pazo Quiñones de León é a dos infortunios con final 
feliz. Tivo que atrasar a súa inauguración polo estoupido da 
Guerra Civil. Máis tarde, os seus problemas estruturais, derivados 
de ser unha construción do século XVII apenas reformada, tivo 
que vencer ás humidades que deterioraban as obras que 
albergaba. O último atranco comezou hai case dous anos, cando a 
vaga de aperturas de centros culturais obrigou a redefinir a súa 
función museística. Hoxe, mentres prepara unha exposición para 
exhibir os seus fondos inéditos, o museo de Castrelos loita por 
abrirse un oco.

O primeiro atranco chegou coa súa inauguración. Unha efeméride que tivo 
que ser atrasada case un ano (a apertura foi finalmente o 22 de xullo de 1937) 
polo estoupido da Guerra Civil. O obxectivo de converterse no museo 
municipal da cidade tivo lugar grazas á doazón do benefactor vigués Policarpo 
Sanz, que cedeu a súa colección para exposición permanente da pintura 
europea dos séculos XVII e XVIII. Un leigado que se expuxo publicamente hai 
dous anos logo de ser sometido a un custoso proceso de recuperación. 

Pero a colección ampliaríase máis tarde, 1953, cando se encontran estelas 
romanas. Un feito que se plasma no museo coa apertura da sala de 
arqueoloxía. Deste xeito redefiníanse as tres funcións ou as tres coleccións 
que tiña que albergar o museo: arte, arqueoloxía e museo de Vigo. 

Da arte á arqueoloxía 

O Museo tiña claro que había de ser reflexo da historia da cidade olívica. E iso 
pasaba por expoñer as orixes da propia cidade. Creou así dúas salas decidas á 
Prehistoria e á Arqueoloxía de Vigo. Nela figuran os útiles do depósito de 
Budiño, sarcófagos medievais ou o mostrario de pezas de cerámica da cultura 
castrexa. 

No que atende á arte, o Quiñones de león fai un percorrido pola arte galega 
desde finais do século XIX ate as correntes renovadoras dos 80. En 22 salas 
recolle aos paisaxistas (Jenaro Villamil e Serafín Avendaño), aos rexionalistas 
(Sotomaior), aos renovadores da plástica galega como Maside, Colmeiro ou 
Laxeiro, para pasar aos surrealistas (Lugrís) e abstractos (Huete, Facal ou 
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Mantecón) para dar paso ás correntes máis rupturistas e vangardistas que 
abriron os integrantes do chamado "Movemento Atlántica". 

Expresións artísticas e históricas que formaron parte das súas exposición 
permanentes e temporais. Precisamente, son estas últimas as que se 
retomaron hai catro anos, logo de dúas décadas de escasa actividade e que, 
desde a concellaría de cultura, pretendía que fosen entre catro e seis mostras 
anuais. 

As reformas: da estrutura á función 

Foron precisamente os oitenta época de cambios para o Quiñones de León. 
Aprobáronse daquelas os estatutos que rexen ao Padroado e que permanecen 
vixentes hoxe en día. Pechouse como sala de exposición temporal e foi 
apagando pouco a pouco a actividade que desenvolvía o centro. 

Precisamente esa inactividade agravouse cunha serie de deficiencias 
estruturais que acabaron por saír á luz pública a través dos medios de 
comunicación, que alertaban que a situación do Pazo estaba afectando a 
moitas das obras. 

Foi precisamente nese momento, cando Vigo estaba a vivir un apoxeo cultural 
coa proxección de numerosos centros culturais que comezou a definir cal 
sería a función do museo ante a nova situación cultural. Anunciáronse dúas 
ligazóns: Marco-Quiñones de León, por unha banda e Verbum-Museo do Mar 
pola outra. O interese do equipo de goberno era a especialización de cada un 
dos centros museísticos. Coa apertura do Marco en outubro de 2002, veuse 
que cada un cumpría funcións diferentes aínda que baixo a mesma 
titularidade. De momento, segundo fontes do museo, a única relación entre os 
dous centros é que o depósito do Marco alberga obras da colección 
permanente que o Museo de Castrelos non pode gardar debido ás deficiencias 
do centro. 

Stand by 

Nos últimos anos cambiouse o tellado, os cuartos de baño, fíxose un 
tratamento de couza, pero segue habendo moito que facer, aseguran desde o 
museo. Mais no medio produciuse un cambio no signo de goberno que fixo 
que moitas das cousas que estaban proxectadas tiveron que ser paralizadas. O 
Padroado reuniuse en novembro de 2003 para analizar a situación, logo de 
que non se producise ningunha xuntanza en ano e medio. Sobre a mesa 
figuraba un informe de reforma da asesoría madrileña TQM que non obtivo 
moitos votos a favor e que, segundo fontes do propio museo, non chegou a bo 
termino. De momento, o que está na conciencia de todos, sempre segundo as 
mesmas fontes, é a necesidade de reformar uns Estatutos que foran 
aprobados nos oitenta e que compre actualizar.



OS PROBLEMAS DE RECUPERAR A AUGA

O Plan de Recuperación de Humidais da 
Xunta actúa sobre as principais lagoas 
galegas coa oposicións dos grupos ecoloxistas
14- Outubro -2004

Periodicamente chegan aos medios noticias sobre a destrución 
dunha zona húmida ou da necesidade de recuperar un destes ricos 
e delicados ecosistemas. Esta mesma semana, a Consellaría de 
Medio Ambiente daba a coñecer a situación do Plan de 
Recuperación de Humidais, co que a Xunta pretende recuperar 
tres dos máis importantes espazos deste tipo que existen en 
Galicia. Porén, desde colectivos ecoloxistas critícase o xeito de 
abordar estes proxectos de recuperación.

A antiga lagoa de Antela, na Limia, o complexo húmido da Terra Cha, 
formado polas lagoas de Caque, Xermar, Begonte e Cospeito e as Gándaras de 
Budiño, en Porriño son tres dos máis importantes complexos húmidos que se 
conservan en Galicia na actualidade. Isto a pesar de que tanto Antela coma a 
Terra Cha sufriron cadanseu proxecto de desecamento para secadas para 
conseguir terras de cultivo. No caso das Gándaras de Budiño, a súa superficie 
minguou moito durante as últimas décadas pola instalación e crecemento dun 
parque industrial nas súas proximidades. Rogelio Fernández, Subdirector de 
Conservación de Espazos Naturais da Consellaría de Medio Ambiente explica 
que a elección destes lugares para aplicar o plan "Hai un criterio de 
oportunidade no sentido de que se pode levar adiante unha restauración 
nestas zonas e despois tense en que son singulares no conxunto de humidais 
galegos". Fernández Recoñece que as actuacións da consellaría fanse tamén "a 
consecuencia de que o estado de conservación está nunhas condicións 
mellorábeis en aspectos coma a inundabilidade".

Os traballos

Deste xeito, as intervencións que se están a realizar en Cospeito teñen como 
fin, segundo a consellaría, "conseguir un nivel de auga axeitado no verán, 
axeitar a natureza do terreo para que se poida reproducir a flora da prelagoa e 
mellorar o hábitat existente". Entre as actuacións previstas nesta zona está a 
instalación de presas que incrementen o nivel de auga durante os meses de 
verán. "A intención final é conseguir un maior hábitat útil", explica 
Fernández. Pola súa banda, a intervención no espazo que antigamente 
ocupaba a lagoa de Antela "ten a súa orixe en acordos coas empresas que fan 
as explotacións de áridos", recoñece o subdirector de conservación. As 
escavacións que realizan estas empresas crean pozas sobre as que se aplican 
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"unha serie de medidas para facilitar a implantación de especies vexetais e da 
vida animal, coma noiros que permiten o acceso á auga ou illas". Finalmente, 
no caso das Gándaras de Budiño, está en marcha un proxecto de recuperación 
no que a Xunta colabora coa Confederación Hidrográfica do Norte. A pesar de 
que os traballos aínda non comezaron, o plan prevé dragar as lagoas e 
incrementar o seu nivel de auga coa intención final de que medre superficie 
asolagada. Ademais prevese tamén a restauración das turbeiras existentes na 
zona e crear lagoas artificiais que actúen depurando as augas que proceden 
das canteiras da zona.

Os problemas do caudal

Desde a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Xavier 
Vázquez Pumariño, vocal de biodiversidade do colectivo, apunta a enorme 
importancia que teñen estes espazos pola grande variedade de especies que 
albergan nunha escasa extensión. No entanto, salienta que o estado destes 
espazos no noso país "é dunha degradación constante desde hai dúas décadas 
con pequenas faíscas de esperanza". Neste sentido o colectivo ecoloxista non 
se amosa de acordo co xeito en que a Xunta aborda a recuperación destes 
espazos. En xeral, segundo Pumariño, "a recuperación que fai a Xunta 
consiste en facer un furado, e iso non é restaurar unha zona húmida, é crear 
outra nova". Neste sentido apunta a importancia de manter os ciclos de auga 
naturais destas extensións, que acostuman secar no verán, e salienta que en 
actuacións xa realizadas nas lagoas da Terra Cha creouse un caudal estábel 
todo o ano que provocou modificacións no hábitat. "Estase a facer un 
seguimento das aves en Cospeito e acontece que o número neto de aves 
incrementouse con especies oportunistas, fundamentalmente os lavancos 
(ánade real) ou os demos negros (fochas)" que son especies que non teñen 
problemas de calidade do seu hábitat, pola contra "especies máis ameazadas 
sobre as que hai unha responsabilidade real de conservación e son máis 
esixentes co seu contorno, coma o mazarico real ou a avefría".

Reasignación de recursos

Sobre esta cuestión desde a Xunta recoñecen que "é verdade que a 
modificación dun hábitat podería dar lugar a mudanzas de especies. Se 
facemos unha presa e inundamos determinados hábitats riparios, 
modificamos a composición do conxunto local e é probábel que se faga una 
nova reasignación de recursos e que muden as especies", apunta Fernández. 
En canto á necesidade manter os fluxos naturais de auga nas zonas húmidas, 
o subdirector de conservación amósase de acordo en que "a conservación hai 
que facela non só coas especies senón tamén cos procesos" xa que "estes son 
vitais e permiten controlar como se fai esa reasignación", mais apunta que 
debe lembrarse que en ocasións as mudanzas de caudal débense tamén a 
actuacións humanas.



Outros problemas

Acerca dos outros plans de recuperación, desde ADEGA destacase que o 
grande volume de auga que acumulan as explotacións areeiras "contribúen a 
baleirar os acuíferos das comarcas onde se sitúan" e que as medidas que se 
adoptan non se poden considerar unha recuperación ambiental real. No 
entanto, sobre o proxecto que se quere desenvolver nas Gándaras de Budiño, 
Pumariño apunta que "hai un estudo que xa se presentara o ano pasado e que 
están a levar entre dúas empresas" as cales contan ao parecer deste colectivo 
coa solvencia e a cualificación técnica axeitadas para este proxecto.

O futuro

"Agora estamos inmersos nunha fase realmente interesante en Galicia que é a 
planificación ambiental dos espazos protexidos, entre os que están esas zonas 
húmidas", apunta Rogelio Fernández, "hai que elaborar os instrumentos de 
xestión destas áreas", o que condicionará en boa medida como se desenvolven 
estas lagoas. Desde ADEGA reclaman a adopción dunha nova política neste 
sentido, apuntando que é posíbel rexenerar zonas deste tipo cun menor 
investimento económico como está a facer a Fundación Global Nature coa 
lagoa de Louro.



UN CONGRESO DE ESTADO

A importancia de realzar o valor identitario 
marcou o II Congreso do audiovisual galego
20- Decembro -2004

Dez anos houbo que agardar para que propios e alleos debateran e 
fixeran unha radiografía sobre o sector. O II Congreso Galego do 
Audiovisual deixou claro esta fin de semana por onde van ir os 
seus camiños: o audiovisual galego é unha cuestión de estado. Por 
iso defenden a diversidade cultural, piden unha maior implicación 
institucional e tentarán reforzar o tecido empresarial ao redor 
desta industria cultural. Ademais diso, aproveitamos para saber 
que pensan os que veñen de fóra.

"Unha das características do audiovisual galego é que está atomizado, son 
moitas e pequenas". Deste xeito define o audiovisual galego José María 
álvarez Monzoncillo, catedrático de Comunicación audiovisual da 
Universidade Rei Juan Carlos. Monzoncillo puntualiza que "no audiovisual 
sempre hai dúas visións: a primeira de mercado, que no voso caso funciona 
ben aínda que coma en todos os sitios, logo buscas un pouco entre os 
resultados e ves que non todo é tan positivo; e logo está a relación que o 
audiovisual ten con outras cousas, co factor identitario, ao que lle estades a 
dar moita importancia". Segundo o seu criterio, o audiovisual galego ten unha 
valoración moi positiva no resto do estado, marcado por unha política 
audiovisual moi proteccionista e favorecedora. Monzoncillo, quen tamén foi 
responsábel dalgúns apartados de varias edicións do libro branco do 
audiovisual estatal, ve con bos ollos as cifras do sector, aínda que comparte 
que coa situación do tecido empresarial galego non se pode falar dunha 
industria "hai empresas que se dedican a este negocio que de empresa o único 
que teñen é un CIF, e isto sempre é un risco para un sector que se presuma 
estábel".

Porfirio Enríquez é director do Festival Iberoamericano de Huelva e pola súa 
retina pasan numerosas producións cada ano, entre elas as galegas, por iso 
sabe ben de que fala. Considera que "non entendo que haxa un audiovisual 
galego específico, senón unha forma máis global. Para min é o audiovisual 
que se produce nunha zona xeográfica concreta, que aproveita os seus valores 
pero que non debe ser só para casa, debe proxectarse". Porfirio atende así ao 
valor de externacionalización das producións "o audiovisual galego non é 
galego, é unha parte do audiovisual e cómpre non esquecer que todos os 
embigos son redondos, polo que hai que tecer o que aquí se fai co doutras 
zonas do estado". 
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Entre a identidade e o mercado

Manolo Gómez, presidente da Academia Galega do Audiovisual, clausurou o 
Congreso avanzando unhas conclusións que se editarán en breve en 
colaboración co Consello da Cultura Galega. Nese avance puntualizaba que 
cómpre "defender a diversidade cultural como unha cuestión de estado e 
coma valor engadido dentro do sector audiovisual, a reafirmación na defensa 
do cine español e a esixencia dunha maior e mellor consideración e interese 
por parte das institucións, considerar a necesidade de reforzar e asentar 
dentro dunha economía sostíbel á industria cultural, a implicación da 
sociedade e dos distintos axentes-empresas, organismos, institucións, 
industria...- na defensa do audiovisual". Deste xeito resúmense os principais 
debates que se desenvolveron no Pazo de Congresos e Exposicións, nos que se 
chegaron a evidenciar algunha das contradicións que vive o audiovisual 
galego. Foi exactamente na sesión do venres cando Carlos Amil, realizador e 
presidente da Asociación profesional de realizadores e directores audiovisuais 
galegos, leu unha comunicación na que denunciaba que "os coprodutores 
estatais obrigaban a que o idioma orixinal sexa o castelán". Amil, que se 
posicionou en contra das dobraxes porque "se perden xiros lingüísticos que 
no caso do galego son irremprazábeis", evidenciou a contradición de que se 
concedan axudas polo uso do idioma galego e logo se rode en español. Pero 
tirando do novelo, Amil lamentaba que as copias en galego apenas circulan e a 
súa calidade é ínfima, o que contribúe para devaluar o audiovisual.

A televisión do futuro xa está aquí

A televisión dixital terrestre tamén tivo o seu oco no congreso. E a presenza 
de Peter Olaf, presidente do Grupo Europea da Unión Europea da Radio e 
Televisión e a Unión Europea Televisión e da Asociación Europea de 
Produtores de Tecnoloxías do Consumidor, non puido chegar en mellor 
momento xa que a Consellaría de Xesús Pérez Varela ven de anunciar a 
creación de 84 novas cadeas de televisión (catro autonómicas e o resto de 
carácter local). Olaf explicou a importancia da interactividade dentro da 
televisión dixital e o proceso de implantación por toda Europa. 

Un libro de cine

Polo demais, o Congreso tamén deu pé á presentación de novidades relativas 
ao audiovisual. A máis destacada foi o avance do libro branco do audiovisual 
cuxo borrador estará listo para marzo de 2005. Este documento converterase, 
segundo o técnico da dirección xeral de Comunicación Audiovisual, Carlos 
Suárez, "no libro que permita definir as bases para estabelecer unha política 
audiovisual concreta e que agrupa a todos os axentes sectoriais". O libro está 
coordinado pola Consellaría de Cultura e consta de tres partes: unha primeira 
descriptiva sobre a situación do sector (desde a composición até os principais 
indicadores económicos desde os últimos cinco anos) unha segunda de 



diagnóstico e remata cunha terceira de liña de actuación para desenvolver 
unha política audiovisual axustada á realidade do mercado. Segundo Suárez, 
"o libro branco está deseñado de tal xeito que os seus datos poidan ser 
actualizados e ten unha vocación integradora porque pretende contar con 
todos os axentes implicados".



OS OUTROS GUIONISTAS

Profesionais e políticos están a traballar para 
definir o futuro do sector audiovisual para os 
vindeiros catro anos
21- Setembro -2005

¿Que pasará coa CRTVG? ¿E co CGAI? ¿Revocará o goberno as 
licenzas de televisión dixital? ¿Cales son as prioridades por parte 
da política audiovisual? ¿Contarán coa opinión do sector? Unha 
parte do que pasa no sector vén definido polas políticas culturais. 
Por iso, ante o cambio de goberno todos están pendentes das liñas 
de actuación e as prioridades marcadas desde San Caetano. De 
momento, o cambio máis notorio é que a Dirección Xeral de 
Comunicación Audiovisual mudou de sitio dentro do organigrama 
da Xunta. Pero é moito máis que un cambio e o sector xa está 
movendo filas.

Unha das cousas máis polémicas que quedou no aire no traspaso de 
competencias do anterior goberno foi a cuestión das licenzas de televisión 
dixital. O Director Xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José 
Fernández Iglesias, explicou que “estamos a estudar tanto as distintas opcións 
dispoñibles e o seu encaixe xurídico, como os recursos presentados no 
concurso de radiodifusión dixital e a influencia do novo período de concesión 
recollido no plan técnico de televisión dixital local (pasa de cinco a dez anos) 
nas ofertas técnicas e económicas presentadas. En todo caso, a decisión a 
adoptar terá en conta exclusivamente o maior beneficio para o sector, os 
cidadáns, e por extensión para toda a sociedade galega”. Iso si, achega unha 
cousa máis que é que “se tentarán manter os prazos inicialmente definidos”.

As liñas de actuación

Ademais da resolución das cuestións pendentes, o novo Director Xeral 
establece cales son as prioridades para os vindeiros catro anos. A filosofía de 
traballo que marcará as liñas xerais é, en palabras de Manuel Fernández, que 
“dada a situación actual, coa chegada da Sociedade do Coñecemento e a 
implantación xeneralizada das novas redes de comunicación dixital, fan 
necesaria unha actuación decidida para converter ao sector audiovisual galego 
nunha industria de referencia non só en Galicia, senón tamén a nivel estatal e 
internacional”. 

Entre as liñas de traballo o Manuel José Fernández establece como 
prioridades “completar o despregamento das redes de difusión e 
comunicación dixitais, garantindo o acceso a todos os galegos aos novos 

http://culturagalega.org/noticia.php?id=6766
http://culturagalega.org/noticia.php?id=6766


servizos de comunicación e difusión dixitais (televisión e televisión dixital, 
servizos multimedia...)”. Unha vez que estea solucionado o problema da 
conectividade, sobre todo no rural onde aínda existen liñas TRAC (telefonía 
rural de acceso celular), o seguinte paso é, segundo establece o director xeral, 
“contribuír á alfabetización dixital da cidadanía galega, reforzando a rede de 
salas multimedia e impulsando as accións de formación en rede e a oferta de 
novos servizos públicos en coordinación co resto de departamentos da 
administración autonómica”. 

Son moitas áreas nas que traballar, como redefinir e organizar os organismos 
dependentes da Dirección Xeral, como o Consorcio, a CRTVG para os que 
Manuel Fernández di que “se tratará oportunamente con outros 
departamentos vencellados aos sector as distintas opcións de representación e 
colaboración, co obxectivo de acadar un consenso o máis amplo posible”. 
Ademais, o director xeral explica os novos proxectos para o CGAI, onde que 
pretende converter “nun centro de referencia no uso das novas tecnoloxías no 
eido da imaxe, traballando cara a dixitalización integral dos seus fondos e a 
provisión integral de servizos en rede” 

A política e o sector

Administración e sector, representados no Director Xeral de Comunicación 
Audiovisual e no director da Academia Galega do Audiovisual, coinciden na 
importancia que ten que ter o audiovisual dentro da situación económica e 
cultural de Galicia. Por iso, como representantes de dúas caras da mesma 
moeda, ambos ofrecen as súas posicións para esta nova etapa.

No audiovisual como industria queda moito por facer. O primeiro chanzo 
dado polo goberno foi entender que non era unha competencia exclusiva de 
cultura e iso implicou un cambio da súa anterior situación no organigrama, 
na Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo para pasar a 
depender directamente de Presidencia, dentro da Secretaría Xeral de 
Comunicación. De momento, explica Manuel Fernández Iglesias, este 
enxeñeiro de telecomunicacións que vén de ser nomeado Director Xeral de 
Comunicación Audiovisual, “ estamos co correspondente axuste de 
competencias e dependencias, e a natureza dalgúns temas que estamos a 
estudar con moito coidado para facer as cousas o mellor posible”. 

Mentres a administración está a definir as directrices e as primeiras decisións, 
o sector, lonxe de perder o tempo, pretende elaborar un documento coas 
cuestións que considera prioritarias para o goberno para logo facerllo chegar. 
Manuel Gómez explica que “nós desde a Academia consideramos que é 
importante transmitir coa mellor claridade posible o que pensa o sector e por 
iso temos convocado o día 27 un encontro para todos os membros da 
academia e os responsables dos distintos colectivos”. Unha xuntanza á que 



todo o mundo respondeu con bo ritmo e tentou implicar a todos aqueles que 
fan posible o que chama sector audiovisual.

De momento, o primeiro achegamento das posturas tivo lugar esta mesma 
semana. Foi nunha xuntanza que mantiveron os representantes da Academia 
con Xosé Luís Méndez Romeu, conselleiro de Presidencia no que, segundo 
explica Manolo Gomez “nos manifestou a súa vocación e interese para o 
audiovisual, onde nos manifestou que parece que nesta lexislatura haberá 
importantes cambios, que van permitir achegarnos ao que iso que levamos 
predicando na Academia de que hai que crear esa estrutura que permita falar 
de industria. Parece que este goberno o entende e por iso se van facer 
políticas transversais que permitan afondar neste conceptos. E isto implicará 
a Consellerías como Educación, Cultura, Economía e como a propia de 
Presidencia”.



A IDENTIDADE QUE VALE

O goberno presenta un borrador para definir 
unha produción audiovisual galega
19- Decembro -2005

¿Que é unha produción galega? ¿unha película rodada aquí? ¿con 
capital galego? ¿que estea no noso idioma? A definición do que é 
unha produción galega é máis importante do que parece. Ademais 
de constituír a marca de identidade dun traballo, dese criterio 
dependen as subvencións e as liñas de axuda do goberno ao 
sistema audiovisual.

A semana pasada coñecemos os candidatos aos premios Goya, os premios 
máis importantes da cinematografía española. Entre as producións que optan 
ás prezadas estatuíñas figuran producións como “Camarón”, “Gisaku”, “Para 
que non me esquezas”, algunhas delas levan a etiqueta de galegas, aínda que 
hai casos nos que as porcentaxes de participación galega son moi reducidas. 
Non é unha cuestión menor, diso dependen as subvencións que fan que se 
realicen moitas películas do país e foi un dos motivos polos que a Academia 
Galega do Audiovisual organizou un foro para achegar posturas entre o 
goberno e o sector para definir os criterios a seguir para chamarlle galega ou 
non. 

Unha problemática común

En primeiro lugar, que “O reino dos ceos”, a última longametraxe de Ridley 
Scott sexa considerada unha produción española, ou que a australiana Nicole 
Kidman fora candidata ao Goya (no ano 2002, na XVI edición dos premios da 
Academia) revela que non é unha cuestión propia só do audiovisual galego. 
Fontes do Ministerio de Cultura destacan que nunha coprodución “con tal de 
que existan cartos españois, ou unha productora implicada, esa película xa se 
considera española”. En Cataluña, Marc López, responsable de fomento da 
área audiovisual do Instituto de Industrias Culturais, explica que “a efectos de 
subvención, para que unha película se considere catalana serve só con que 
este producida por unha produtora con sede social en Cataluña, agora ben o 
resto de requisitos figuran nas correspondentes convocatorias de axudas”. 

A obtención do certificado de nacionalidade está definida pola lei 
(concretamente a 15/2001 de 9 de xullo) que establece os criterios polos que 
unha produción obtén o certificado de española. A lei apunta tres apartados: 
un primeiro que regula a porcentaxe mínima de participación de integrantes 
de equipos técnicos e artísticos e que a rodaxe, salvo esixencias do guión, a 
posprodución no estudo e os traballos de laboratorio, se realicen en territorio 
de Estados membro da UE; Un segundo apartado fai referencia ás 
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coproducións, que solventa así “terán a consideración de películas españolas 
as realizadas en réxime de coprodución con empresas estranxeiras, de acordo 
coas condiciones esixidas a tal efecto pola regulación específica sobre a 
materia ou polos correspondentes convenios internacionais, e os que afectan 
á Comunidade Iberoamericana de Nacións”. O terceiro asegura que se 
“entenderá por obra comunitaria a que posúa certificado de nacionalidade 
expedido por un dos Estados membros da Unión Europea”. 

Agora ben, a condición de nacionalidade non obvia outros criterios, nos que 
se sustentan os modelos de subvención e, en parte, o problema principal.

O debate

O goberno galego presentou na última sesión do Foro Academia o seu 
borrador para definir unha produción galega. Fíxoo a través de todas as 
institucións con competencias en materia de audiovisual (Consellaría de 
Cultura, Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual e a Televisión de 
Galicia) e cunha vocación integradora, é dicir, para escoitar as propostas de 
todos os integrantes do sector. Manolo González, asesor da Consellaría de 
Cultura, establece que se trata dun “borrador que pretende diferenciar os 
modelos de producións sobre os que se artellan as políticas de axuda do 
goberno”. Distingue dúas vías: un modelo de produción ou coprodución 
maioritaria e unha coprodución minoritaria galega. 

Manolo González explícanos que a produción ou coprodución maioritaria 
galega se define por dúas vías. “A primeira afecta ao capital empregado na 
produción (achega do produtor galego-capital propio, axudas públicas, 
dereitos de antena...) e o idioma de rodaxe ou gravación en versión orixinal 
galega”. A lingua inclúese por primeira vez nun dos criterios para a concesión 
de axudas e como o propio asesor di “xa era hora de que se tivera en conta o 
idioma”. 

Existe unha segunda vía para acadar como coprodución ou produción 
maioritaria que se dá no caso que haxa que filmar, por razóns de produción, 
nun idioma diferente do galego. “Nese caso, explica Manuel, hai que 
cumprimentar unha especie de baremo onde demostres que os teus xefes de 
equipo e os actores e actrices principais sexan galegos e, por outra banda, que 
as empresas que teñan a súa sede fiscal en Galicia”. Este baremo é o que se 
está a debater cos profesionais (actores, directores, técnicos e produtores)”. 
De momento non existe prazo fixado para rematar con este documento que 
defina unha produción audiovisual galega, pero Manuel González establece 
que se pretende aplicar para as subvencións do 2006. A día de hoxe, o 
borrador estase a enviar a todas as partes do sector para que poidan achegar 
as súas consideracións Pola súa banda, os actores e actrices, a través da 
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena xa elaboraron a súa 
proposta que lle presentará á Xunta e á TVG en breve.



Manuel González quere deixar ben claro que seguerá habendo unha liña 
aberta de financiamento a coprodución minoritaria. “Non se lle pechan portas 
a ninguén e o que se pretende é que o diñeiro público que se lle concede a un 
sector como o do audiovisual, contribúa a fortalecer, o tecido produtivo e os 
profesionais de Galicia”. 

En todo caso, non é unha cuestión doada. Hai moitos e moi variados intereses 
que complican unha definición global e haberá que agardar para ver como se 
regula e consensúa o que é unha produción galega.



CULTURA DE PRATA

Ramón Villares e Barreiro Rivas analizan a 
evolución da cultura galega nos últimos 25 
anos
27- Decembro -2005

O noso estatuto cumpre 25 anos. Mentres se abre o debate sobre a 
súa reforma e os termos nos que se debe realizar, sucédense as 
celebracións das vodas de prata da nosa autonomía. A aparición da 
Xunta deu lugar a unha serie de cambios aos que a cultura non foi 
allea. Pasouse dunha cultura alimentada a base das asociacións a 
unha de corte máis institucional, un cambio que analizamos da 
man de Ramón Villares e Xosé Luís Barreiro Rivas.

A valoración global que tanto o historiador e catedrático da Universidade de 
Santiago, Ramón Villares, e o politólogo, profesor da USC e ex-vicepresidente 
da Xunta, Xosé Luis Barreiro Rivas, fan da evolución cultural deste cuarto de 
século pasa porque se produciu un cambio e un despegamento sen 
precedentes. “Eu creo, explica Villares, que a principal característica é que a 
altura de 1979 a cultura galega tiña moito de resistencialista, de cultura que 
tiña como misión salvarse, e a autonomía deulle unha canle institucional pero 
non con iso quero dicir se conseguiu todo”. Pola súa parte, para Barreiro 
Rivas, “a miña opinión é que nestes últimos 25 anos houbo un renacer da 
cultura galega de enorme importancia. Por unha parte porque hai apoios 
institucionais que non xorden só da creación de novos centros como o 
Consello da Cultura Galega, a aparición da TVG e da Radio Galega, a 
Consellaría de Cultura no seu conxunto, a aparición de novas infraestruturas 
culturais como os museos.... senón que tamén hai un achegamento a cultura 
galega a través do ensino da lingua e da cultura galega e dos cambios que se 
producen fundamentalmente no enfoque do ensino”. Todo iso deu lugar un 
avance sen dúbida dunhas proporcións que á altura da preautonomía non 
eran imaxinables.

“Ao mesmo tempo, continúa Barreiro Rivas, produciuse unha oficialización 
da cultura de tal maneira que, ademais da cultura impulsada oficialmente, a 
maior parte das asociacións hoxe funcionan subvencionadas ou enganchadas 
aos programas de axudas. Por outra parte, creo que o modelo se está 
esgotando e a cultura oficial terminou a súa capacidade de incidir sobre a 
expansión da cultura galega e se non aparecen unhas novas políticas e un 
novo compromiso na sociedade non avanzaremos máis. O que si poderemos 
aumentar é na dispoñibilidade dos recursos, é dicir, que seguiremos oíndo 
máis música, seguiremos vendo máis teatro pero o que é o compromiso da 
cidadanía coa cultura e coa lingua está nun punto estancado” .
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Etapas e fitos

Para Villares “non é moi doado dividir estes 25 anos en diferentes etapas. 
Podemos dicir que nos anos 80 había bastante ilusión que era o que motivaba 
á xente. Mentres que nos anos 90 desembarcou moito máis claramente o 
poder político no ámbito da cultura”. Unha dificultade na que tamén fai 
fincapé Barreiro Rivas.

En canto aos fitos deste 25 anos, ambos analistas destacan a creación de 
institucións novas e, en palabras de Villares, “o incentivo extraordinario da 
creación cultural coa aparición de premios. Hai que ter en conta que en 1980 
o único que había de aqueles era o Blanco Amor e os Premios da Crítica desde 
entón hai moitos máis incentivos, moito máis remunerada a acción cultural”. 
Iso si, sen esquecer a escritores como Alfredo Conde, Manolo Rivas, Suso de 
Toro que acadaron, en palabras do historiador “unha homologación bastante 
notable da nosa literatura no ámbito estatal con obras escritas en galego ou 
traducidas”.

As políticas culturais

Desde a preautonomía ata o día de hoxe tivemos sete conselleiros de Cultura. 
Con mandatos largos e curtos, con superioridade masculina (seis homes e 
unha muller, a actual consellería) e con políticas culturais diferentes. Cada un 
deles ten a súa consideración para os analistas. 

Comezamos por Filgueira Valverde, que estivo na preautonomía e foi o 
primeiro Conselleiro de Cultura do que Ramón Villares lembra “que foi o 
impulsor do Consello da Cultura Galega”. Pola súa banda, Barreiro Rivas 
considera que “tivo dúas grandes vantaxes, en primeiro lugar a de unir o seu 
prestixio persoal co momento inicial da administración cultural. Houbo unha 
atención preferente á transferencia de competencias e algúns avances moi 
importantes desde o punto de vista cualitativo, desde a visión que tiña a 
cidadanía dunha nova realidade cultural”. 

Como Vázquez Portomeñe tivo dúas etapas (a primeira entre 1983 e 1985 e a 
segunda entre 1993-1996) tanto Barreiro como Villares destacan que houbo 
dúas direccións. Na primeira o seu mandato tivo outro nome propio, o do 
nomeamento do xornalista Luís Álvarez Pousa como director xeral. Unha 
decisión que, para Villares, foi un exemplo da súa traxectoria ao dicir que “en 
política tratou de ser audaz”. Para Barreiro Rivas a presenza do xornalista 
ourensá “deu lugar ao momento máis importante desde o punto de vista 
cultural, ao marchamo da única política cultural que funcionou ata o día de 
hoxe, porque é o momento no que se fai cultura máis libre. É cando se crean 
infraestruturas, cando a xente non tiña reparos en facer propostas moi 
diversas e a Xunta non tiña ningún tipo de interese en condicionar a 
actividade cultural”. Con Luis Álvarez Pousa naceron as axudas ao audiovisual 
que dará pé ao nacemento das tres primeiras longametraxes en 35 mm do 



cine galego ("Urxa", "Sempre Xonxa" e "Continental"). Sen embargo, o labor 
de Vázquez Portomeñe tamén ten a súa cruz porque “Foi importante 
cuantitativamente pero, desde a miña posición, apunta Barreiro Rivas, 
folclorizou todo o que é a cultura galega e, polo tanto, eu faría un balance 
irregular, tivo cousas de bastante importancia como a revalorización do 
camiño de Santiago pero ao mesmo tempo moitos aspectos non foron tan 
positivos”.

O seguinte foi Alejandrino Fernández Barreiro (1985-1987), a quen os dous 
analistas teñen moi desdebuxado e que se encargou, entre outras tarefas, de 
crear o Centro de Coordinación Bibliotecaria de Galicia. Seguiuno Alfredo 
Conde (1987-1990), logo de que González Laxe se puxera á fronte do 
executivo trala moción de censura nos revoltos anos oitenta. Para Villares foi 
“a típica figura do escritor metido a xestor político, aínda que fixo cousas 
importantes de promoción cara o exterior da lingua galega”. Sen embargo, 
Barreiro Rivas considera que “creo que foi un momento parecido ao de Luís 
Álvarez Pousa, pero con Conde ademais desta luz houbo unha sombra. A luz 
porque foi o momento no que moitos intelectuais de distinta maneira de 
pensar que viran con receos as políticas culturais se incorporaron ao goberno, 
pero en lugar de achegar a súa postura e marchar, quedaron no sistema coa 
seguinte profesionalización da cultura”. 

Aínda que con Daniel Barata (1990-1993) se inaugurou o Centro Galego de 
Arte Contemporánea, e o CGAI (creado no período anterior), os analistas 
consideran que tivo un período gris. E así chegamos ao mandato máis lonxevo 
da listaxe de Conselleiros de Cultura. Trátase o de Pérez Varela (1994-2005) 
de quen Villares di que “foi o conselleiro de cultura que mellor executou no 
seu ámbito as ideas de Manuel Fraga sobre a cultura”. Con Pérez Varela se 
deseñou a Cidade da Cultura, aprobouse a Lei do Audiovisual que deu pé á 
creación do Consorcio Audiovisual, a Galicia Film Comission e o Clúster, 
ademais que foi cando se publicou o primeiro Libro Branco con datos 
económicos sobre o sector. Barreiro Rivas é máis tallante ao asegurar que “foi 
quen levou a idea de que a cultura é unha mercadoría; foi moi aloucado nos 
seus investimentos, nos que non tivo nin lóxica nin de racionalidade nos 
plantexamentos de futuro a pesar que investiu moito”. 

Como leva poucos meses no poder Ánxela Bugallo non tivo tempo para 
executar a súa política cultural. Os cambios ofrecidos (as remudas do IGAEM 
cos cambios en toda a cúpula directiva, o cambio de situación dentro do 
organigrama dos organismos relacionados co audiovisual e a paralización das 
obras da Cidade da Cultura ata redefinir o proxecto) transmítenlle aos 
analistas boas vibracións. “Dáme a sensación, di Barreiro Rivas, de que será 
unha muller moi importante porque rompeu os pasos dados con gran acordo 
social”. Ademais, di Villares, “creou bastantes expectativas que esperemos 
que se cumpran”. 



Construír o futuro

Para Barreiro Rivas o novo modelo cultural debe animar e non dirixir, non 
pode ser exclusivamente subvencionado e que implique unha participación da 
cidadanía nos mercados. Iso si, di o politólogo que “hai un tema pendente e 
moito máis importante que é a definición do que é cultura galega. Ata o 
momento defínese exclusivamente polo idioma pero creo que é unha 
limitación que compre superar para conseguir unha expresión máis ampla do 
noso tecido cultural”.



A CULTURA DAS CIDADES

Un estudo conclúe que as cidades galegas 
están a mellorar a súa política cultural
13- Xuño -2006

Os anos oitenta foron momentos de gran construción de edificios 
de índole cultural: auditorios, casas da cultura, museos, centros... 
pero pronto, os responsables dos departamentos de cultura viron 
que a esa política de construción de espazos tiña que vir 
acompañada dun proxecto cultural. Os seus modelos, as súas 
debilidades e as súas fortalezas forman parte dun estudo que se 
avanzou nas xornadas “Cultura e concellos” que vén de organizar o 
Consello da Cultura Galega.

“Non só Galicia, senón en xeral, en todo o Estado, os municipios foron 
creando primeiro unha serie de institucións básicas. Houbo un momento dun 
gran dinamismo que ultimamente se foi aquilatando e homexeneizando”. 
Quen fala é Xan Bouzada, director do Observatorio Cultural Galego e 
coordinador das xornadas “Cultura e concellos”. Bouzada leva anos 
analizando a política cultural das sete cidades de Galicia e por iso é quen de 
diferenciar etapas. “Pasouse dunha primeira fase de afirmar a cultura como 
un valor democrático que foi o momento das casas de cultura, ata o momento 
actual no que ten unha importancia socioeconómica inestimable. As cidades 
son conscientes de que deben atender as necesidades dunha sociedade máis 
preparada e educada, e ao mesmo tempo, tamén son conscientes de que hai 
unha nova oportunidade no ámbito do turismo cultural. Por primeira vez 
existe unha rendibilidade económica do equipamento cultural”. 

Decisións diferentes ante problemáticas iguais

Boa parte da situación cultural das políticas actuais son o resultado das 
decisións que tiveron que adoptar os políticos e os técnicos ante determinados 
asuntos. Desde o Observatorio Cultural fixeron unha enquisa comparativa de 
cales son as posturas dos grandes concellos. “Son os dilemas, explica Xan 
Bouzada, de se debían enfocarse mais cara unha política culturalista, 
entendida como cultura da excelencia, ou se privilexia máis unha política 
cultural de carácter sociocultural, que non busca tanto a excelencia como a 
vertebración social”. Pero non foron os únicos modelos sobre os que houbo 
que decidir, senón tamén tiveron que escoller tamén na forma da xestión, é 
dicir, “se é máis centralizado ou de desagregación de responsabilidades”, 
comenta Bouzada. “E logo fixemos preguntas se tiña que ter un financiamento 
público ou un papel relevante de financiamento privado, se debía privilexiar a 
vertebración cultural interna desa cidade ou a imaxe externa”. 
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Para Xan Bouzada é moi difícil establecer arquetipos ou estereotipos acerca 
das características culturais de cada cidade porque “as políticas culturais son 
bastante complexas”. Sen embargo tamén explica que se poden comprobar 
diferenzas “hai cidades como A Coruña que fan moito fincapé na proxección 
externa dos seus equipamentos e das súas infraestructuras. Sen embargo, esta 
cidade ten un traballo moi respectable na utilización didáctica dos seus 
recursos e equipamentos. Hai outras cidades, como Vigo, que teñen un 
modelo máis de vertebración social, de actores culturais locais, pero que 
teñen unha menor sensibilidade no aspecto de proxección exterior con 
respecto á Coruña”. 

Varias velocidades culturais

Malia a complexidade e a casuística de pequenos detalles que axudan a 
configurar unha política cultural, Xan Bouzada explica que “si hai liñas moi 
marcadas. A primeira e máis importante é a institucionalización das políticas 
culturais. Hai cidades que o fixeron máis cedo e teñen, obviamente, máis 
consolidado ese proceso. Aquelas que quedaron rezagadas están tentando 
asumir, cunha ambición importante, o deseño dunha política cultural. É por 
iso polo que hai cidades con velocidades diferentes”. Pon casos prácticos ao 
dicir que “un exemplo moi importante de facer un despregamento da política 
cultural é a cidade de Ourense, que hai tempo que está amosar o seu traballo e 
que comeza a recoller os seus primeiros froitos”. Polo demais, unha cidade 
que leva traballando polas políticas culturais e con grande forza simbólica é 
Santiago, que tamén ten os problemas e as crises derivadas dese propio pulo 
que xera”. 

Puntos fortes, puntos febles

Para Bouzada os principais resultados dese estudo que se coñecerán en breve 
“teñen vocación de utilidade, de tal xeito que cada quen poida recoller boas 
prácticas e boas ideas dos outros e poida ver cales son as súas limitacións e 
nese sentido todo o mundo ten puntos fortes e puntos febles”. 

“É difícil simplificar, apunta Bouzada, pero hai puntos fortes poden ser 
débiles simultaneamente. Un punto forte é a presenza de actores financeiros 
de moito peso como son as Caixas ou Bancos. Ademais, convértese nun punto 
máis forte aínda se o comparamos co que sucede noutros puntos da 
Eurorexión. Ao mesmo tempo poden ser feble porque se eses factores non se 
incardinan nunha lóxica de conxunto e non se poñen en sintonía cuns 
obxectivos de carácter cultural, pode haber unha perda de potencia. Outro 
aspecto é a gran seriedade coa que se están a asumir por parte de todos os 
concellos, de todas os partidos políticos, as políticas culturais. Os que van 
adiantados xa levan esa vantaxe, pero para os que van atrasados a súa febleza 
convértese nun estímulo. 

Aprender dos erros



A Casa do Mar e o Verbum en Vigo son dous exemplos paradigmáticos na 
creación de equipamentos que unha vez construídos estiveron infrautilizados. 
Por iso, para Bouzada a "complementariedade" debe ser unha meta. De feito, 
este profesor apunta a que “os equipamentos deberían deseñarse pensando 
nos visitantes, de tal xeito de quen veña de lugares próximos poidan buscar 
unha complementariedade”. Pero non só iso, para Bouzada, existe outro 
concepto que é a sustentabilidade, é dicir, as iniciativas culturais deberían 
sosterse por si mesmas para garantir a súa perpetuación.



O PREÁMBULO (CULTURAL)

As entidades culturais coinciden que o novo 
Estatuto ten que definir Galicia como nación 
e recoñecer o estatus de dereito e deber do 
galego
22- Xuño -2006

O Parlamento celebrará o vindeiro 29 de xuño un pleno 
extraordinario no que terá lugar o primeiro debate sobre a 
reforma do Estatuto de Autonomía. Unha sesión que se produce 
despois de que unha nutrida representación da sociedade galega 
ofrecera as súas ideas perante a Comisión creada co obxecto de 
estudar a reforma e redactar a proposición de lei. Aquí facemos un 
percorrido polas principais iniciativas e propostas que se fixeron 
en materia cultural.

Desde a constitución da Comisión para a Reforma do Estatuto de Autonomía, 
hai case tres meses, desfilaron polo Parlamento os representantes de 
entidades culturais como o Museo do Pobo, a Federación de libreiros, as 
Fundacións Penzol, Carlos Casares, Castelao, Rosalía de Castro a Asociación 
de Escritores en Lingua Galega (AELG), o Consello da Cultura Galega (CCG) 
ou a Real Academia Galega (RAG). Entidades que coincidiron en destacar a 
oportunidade histórica que se abre para Galicia neste momento.

Ramón Villares, historiador e presidente do CCG, apuntou que “sen entrar no 
asunto concreto de cómo proceder á reforma do actual Estatuto, resulta 
evidente que se trata dunha iniciativa que cómpre ollar no contexto actual de 
reforma doutros textos estatutarios de diversas autonomías españolas, que 
marcan ou irán marcando no futuro as pautas das súas definicións 
identitarias, niveis competenciais e fórmulas de inserción do Estado das 
Autonomías”. Neste mesmo aspecto incidiu Antón Vidal Andión, secretario da 
Fundación Penzol, que apuntou que é necesario “actualizar o Estatuto 
vixente, adaptándoo á situación de Galicia de hoxe”. Polo feito actual entende 
as relacións co resto do Estado español e a Unión Europea (non existente 
cando se fixo o actual Estatuto) no marco da globalización e das novas 
tecnoloxías. Nesta dirección, Xavier Casares, representante da Fundación 
Carlos Casares apuntou que “o Estatuto debería incluír a condición Europea 
da nosa comunidade e dispor de mecanismos xurídicos que garantan a 
participación de Galicia nas institucións europeas nos organismos nos que se 
debatan cuestións de interese galego”.

Galicia é unha nación
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En primeiro lugar, todos os comparecentes coincidiron en que o novo 
Estatuto debe recoller que Galicia é unha nación. “Tendo en conta a propia 
realidade pasada e presente do país, así como o que está a acontecer na 
reforma doutros Estatutos (Cataluña, Andalucía, etc.) consideramos que o 
texto debe recoller a afirmación do carácter nacional de Galicia” figura no 
documento da comparecencia do Museo do Pobo Galego. Pola súa banda, 
Helena Villar explica que desde a Fundación Rosalía de Castro que ela 
preside, tamén se pronunciaron porque tanto Rosalía como o propio Murguía 
(do que tamén se ocupa a fundación) abordaron estes aspectos. “A palabra 
nación para Galicia está xa no himno que escribiu Pondal, que era amigo de 
Murguía, e ambos seguían a mesma dirección de pensamento” explica 
Helena, quen continúa sinalando que “Galicia xa está descrita nun himno que 
todos cantamos con total normalidade”.

Unha lingua con dereito e deber

Outro dos aspectos nos que tamén existe unanimidade entre as entidades que 
compareceron perante a Comisión de Reforma foi na cuestión da lingua. 
Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística explica que 
“pensamos que ten que ser o Estatuto da normalidade para o galego, que dea 
todas as garantías dunha lingua oficial. Ademais, un Estatuto de tolerancia 
cero coa discriminación lingüística, e para iso, o noso primeiro punto é que 
teña o mesmo rango que o castelán como dereito de uso e deber de 
coñecemento”. Polo demais, Callón comenta que “explicamos na Comisión 
que o deber de coñecemento é a garantía para que haxa dereito de uso. Se non 
hai deber o dereito é unha pantomima”. Villares, ao igual que Callón explica 
que a lingua debe ser usada de forma preferente e ese “dereito de uso e obriga 
de ser usada debe estenderse a todos os ámbitos da Administración pública, 
dos medios de comunicación e do ensino”. Con respecto a este último, desde a 
Fundación Penzol explica que “o ensino do galego non foi suficiente, hai que 
ir ao ensino en galego”. Ademais, a Asociación de Escritores en lingua galega 
recolle que os topónimos terán como única forma oficial a galega.

A Fundación Casares tamén incide neste aspecto e apunta que “a 
equiparación dos dereitos lingüísticos dos cidadáns que falan galego cos que 
non o falan é unha cuestión de xustiza” di Xavier Casares. Por último, Avelino 
Pousa Antelo explica como representante da Fundación Castelao “queremos 
que o galego sexa a nosa lingua oficial, sen desbotar o castelán nin calquera 
outra”.

Pola súa banda, o presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro 
Fernández, pediu que o Estatuto recolla que a RAG é a única institución con 
autoridade e competencia no idioma. Unha consideración na que tamén 
incidiu o Museo do Pobo.



Os símbolos

A comparecencia do Museo do Pobo, asinada por Isaac Díaz Pardo como 
presidente do Padroado e Xusto Beramendi como presidente da Xunta 
Reitora propón “a inclusión, dentro dos símbolos, da Festa Nacional de 
Galicia, así como a definición, e non a simple enumeración dos catro símbolos 
principais: a bandeira, o himno, o escudo e a festa nacional”. 

Neste campo, o presidente do Consello da Cultura asegura que “alén de fixar a 
Bandeira, o Himno de Galicia, Día Nacional ou o Escudo de Galicia, debían 
fixarse con precisión, nos seus correspondentes artigos, dunha banda os 
procedementos para a concesión de recoñecementos ou condecoracións 
(premios, medallas...) por parte dos poderes públicos de Galicia e, da outra, a 
existencia de “lugares de memoria” de especial relevancia, como o Panteón de 
Galegos Ilustres”. Precisamente sobre a situación deste panteón, o Museo do 
Pobo considera que “é preciso desbloquear a súa situación para dignificalo e 
dotalo duns contidos acordes co seu nome”. Aínda que desde o Museo 
recoñecen que “se cadra non é un asunto que poida figurar expresamente nun 
Estatuto, coidamos en todo caso, que o Parlamento de Galicia sería o órgano 
axeitado para, de acordo coas outras institucións implicadas, colocar o 
Panteón baixo a súa tutela.

As institucións

A Fundación Penzol recolle que “convén cara ao futuro, quizais con mención 
especial dentro do Estatuto, a regulación dunha necesaria lei de Fundacións, 
que substitúa a moi mediocre actual, establecendo mecanismos de protección 
e amparo para entidades como a Penzol, que sen ser moi numerosas, realizan 
unha actividade moi importante ao servizo da cultura galega”.

Por outra banda, boa parte das entidades tamén se referiron ao artigo 32 do 
actual Estatuto (que recolle a creación do Consello da Cultura Galega e do 
Fondo Cultural Galego). O presidente do CCG explicou que “as funcións 
previstas no seu día para este organismo poden ser agora revisadas e, desde 
logo, definidas con maior precisión”. Unha cuestión na que tamén se incidiu 
desde a comparecencia do Museo do Pobo que tamén apuntou á necesidade 
de “decidir que se entende por Fondo Cultural Galego e que consecuencias 
normativas e económicas se derivan do seu recoñecemento estatutario”. Por 
outra banda, o presidente da RAG asegurou na súa comparecencia que “tendo 
en conta que a Academia ten cen anos e que foi a única que estivo todo este 
tempo defendendo a cultura e o idioma galego, o Estatuto de Autonomía 
debería recoñecer o seu traballo xunto co do Consello da Cultura Galega”.

O marco competencial

Na súa comparecencia, o Museo do Pobo considera que “o novo Estatuto debe 
garantir que as competencias da Comunidade Autónoma en materia cultural 



serán exclusivas, e non só nominalmente senón tamén realmente. En 
consecuencia, cómpre poñer fin á dualidade de redes (de bibliotecas, e 
arquivos, e museos) unha de titularidade estatal e outra de titularidade 
autonómica”. Agora ben, a competencia, tal e como tamén fixa o texto da 
Constitución Española, debe ir acompañada da transferencia de recursos 
financeiros cos que facer fronte a esa nova competencia. Avelino Pousa Antelo 
complementa esta petición dicindo que “queremos un Estatuto que nos dea o 
máximo autogoberno, con exclusividade e sen duplicacións”. Ademais, 
Avelino recupera os postulados de Alexandre Bóveda e pide “unha axencia 
tributaria propia”. Dentro dese marco competencial, a Asociación de 
Escritores en Lingua Galega considera que se debe velar polo patrimonio 
cultural e natural e o inmaterial.

Por último, Xaime Corral, presidente da Federación de Libreiros considera 
que é preciso reclamar as competencias para Galicia en materia de creación, 
promoción e comercialización do libro galego e dos seus axentes. Neste 
aspecto, a AELG pide que se estableza “unha rede pública de bibliotecas que 
atenda as demandas reais e desexables da nosa cultura dependentes do 
Goberno galego. Establecer persoal formado nos centros de Ensino para que 
as súas bibliotecas non estean infrautilizadas e modificar o concepto de 
formación de lectores e incidir na importancia da lectura na escola”.



CULTURA POR PROVINCIAS

En plena polémica sobre a súa continuidade, 
as Deputacións desenvolven un continuo e a 
miúdo descoñecido labor cultural
26- Xuño -2006

Están aí desde hai uns 200 anos, cando apareceron as provincias. 
Aínda que as súas atribucións e mais o seus poderes foron 
mudando enormemente ao longo do tempo, as Deputacións 
m a n t e ñ e n n a a c t u a l i d a d e e n t r e a s s ú a s f u n c i ó n s o 
desenvolvemento de actividades culturais. Nun momento en que 
se debate a utilidade destas institucións, botámoslle o ollo ás liñas 
de actuación culturais da Coruña e mais de Ourense, que amosan 
diferentes xeitos e liñas de traballo.

En xeral, as Deputacións teñen entre as súas funcións complementar o 
traballo dos concellos de facilitarlles o préstamo de servizos básicos aos 
cidadáns. Neste sentido, enténdese a súa actuación cultural como un apoio 
que debe permitir que as entidades locais máis pequenas teñan acceso a 
actividades que por si mesmas non podería asumir. Claro que, dentro destes 
conceptos, as posibilidades de actuación que se abren son amplísimas. En 
xeral, os usuarios percibimos de xeito illado os traballos das Deputacións, ao 
termos o seu nome asociado a actividades concretas e ao se espallaren estas 
ao longo do ano por diferentes lugares de cada provincia. No entanto, 
ambiciosos programas sitúan estas cámaras coma importantes actores á hora 
de configurar o mapa cultural galego. Como exemplos, collemos o labor da 
Deputación da Coruña, que nos últimos anos está a desenvolver unha 
completa serie de programas arredor dos máis diversos ámbitos, e mais a de 
Ourense, centrada no apoio cultural a unha poboación maioritariamente rural 
e dispersa.

Actuacións e creación

En xeral, a programación da Deputación da Coruña trata de traballar sobre as 
principais manifestacións artísticas e culturais da actualidade. O apoio aos 
creadores a través dos abondosos certames, a distribución de exposicións e de 
programacións escénicas en toda provincia, a rehabilitación de patrimonio 
material e a formación de técnicos no campo da cultura aparecen como as 
principais liñas de traballo desta institución. A seguir a idea de descentralizar 
as actividades culturais das grandes cidades, a Deputación da Coruña creou 
unha Rede Cultural que organiza actuacións de todo tipo de grupos musicais e 
de artes escénicas en auditorios de toda a provincia. "A rede é a máis 
importante de Galicia e suponlles aos concellos e ás entidades a posibilidade 
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de ter case un programa cultural propio, xa que dispoñen cada ano de entre 
doce e dezaseis actuacións que eles elixen", explica Celestino Poza, presidente 
da Comisión de Cultura deste organismo. Ata dúas mil actuacións, repartidas 
por noventa e catro concellos, se desenvolven cada ano dentro desa iniciativa. 
Como complemento destas actuacións, a entidade organiza desde o pasado 
ano un certame para apoiar a gravación de grupos noveis. Outra grande liña 
de acción deste organismo é a rede de mostras, que no último ano alcanzou 
dez exposicións que percorreron outros tantos concellos. 

Crear desde A Coruña

Ademais da difusión de artes (incluído o audiovisual das "Noites de cine" 
durante o verán), a Deputación da Coruña está a se destacar no apoio á 
creación a través de diferentes concursos. "Non sendo o seu obxectivo 
fundamental, a Deputación coruñesa está a ter no últimos anos un papel 
fundamental no apoio que se presta aos creadores da provincia", sinala Poza. 
Os encontros artísticos no Pazo de Mariñán (pintura, poesía, escultura ou 
land-art) compleméntanse cunha longa lista de certames "que tentan cubrir 
todos os aspectos creativos e teñen o recoñecemento xeral pola súa alta 
participación". Os premios de artes plásticas, artesanía, fotografía, banda 
deseñada, narrativa, ensaio, teatro ou poesía, todos eles cunha boa dotación 
económica, están a se destacar en todo o país como algúns dos máis 
importantes puntos de promoción para novos autores. 

A dispersión e o rural

En xeral, desde a Deputación de Ourense salientan a importancia de achegar 
actividades culturais aos concellos rurais, onde é máis difícil que as 
corporacións locais sexan capaces de desenvolver unha programación propia. 
Canda a esta liña, o traballo caracterízase por prestar unha grande atención ás 
formas de cultura tradicional. Neste campo, ademais da archicoñecida Real 
Banda de Gaitas, o organismo conta cunha escola de música e outra de baile, 
que desenvolven a súa actividade por toda a provincia. "En total estas 
actividades chegan a máis de 15.000 persoas, porque hai escolas en case todos 
os concellos", lembra Francisco González, director do Centro Cultural da 
Deputación. A estas propostas engádese aínda o traballo do Centro de Cultura 
Popular Xaquín Lourenzo, que se centra na recuperación etnográfica e que 
celebra anualmente unha romaría tradicional en Vilanova dos Infantes 
ademais de publicar a revista "Raigame". Nesta liña enmárcase tamén a 
celebración das Xornadas de Folclore, que levan de xira por toda a provincia 
grupos tradicionais de todo o mundo. Mesmo en propostas coma "Ourense 
Lúdico", que se desenvolve ao longo de todo o verán, está presente a tradición 
a través da inclusión de xogos populares nas actividades lúdicas. A ruralidade 
e mais a dispersión da poboación apúntanse, segundo o responsable desta 
área, coma os grandes condicionantes da acción cultural da deputación de 
Ourense. "Cando a un concello lle montas unha actividade puntual podes 



ofertala de balde, pero se montas unha exposición, eles teñen que ter un 
persoal para a atender, e nunha provincia coma esta, con tantos núcleos de 
poboación, iso é complicado", explica. 

Instalacións

Froito das súas longas e variadas historias, as Deputacións acabaron 
facéndose con diferentes espazos que dedican á acción cultural de xeito máis 
localizado. "A descentralización das accións culturais pola provincia comporta 
non ter excesivos espazos culturais propios", asegura Celestino Poza desde A 
Coruña. Neste caso, o Pazo de Mariñán é o principal recinto histórico co que 
conta este organismo e un dos que acolle máis actividades. Esta cámara 
provincial están ademais en proceso de rehabilitar o Teatro Colón e de 
construír o chamado Centro das Artes na cidade da Coruña. Mentres o 
primeiro destes edificios completará a oferta escénica da Deputación, o 
segundo quere albergar o Conservatorio de Danza, que depende desta 
entidade, ao tempo que serve como museo para amosar os propios fondos 
artísticos da institución.

Dalgún xeito, estas instalacións teñen os seus equivalentes en Ourense, aínda 
que en diferente grado de desenvolvemento e con distintas orientacións. Así, 
a Deputación ourensá conta co Pazo de Vilamarín, que funciona como un 
centro de exposicións de longa duración e que amosa na actualidade o 
traballo do pintor e escultor Quessada. No entanto, o núcleo duro de 
actividade para este organismo é o Centro Cultural da Deputación, situado no 
coñecido Edificio Simeón de Ourense. "Está destinado basicamente a 
exposicións, conferencias e congresos, ten un departamento de formación, un 
museo do tren e unha biblioteca. Fai un pouco a función do que sería un 
centro de arte contemporánea na cidade", sinala Francisco González, que cifra 
nuns setenta mil os visitantes anuais. Na mesma cidade se encontra Teatro 
Principal, que "ata que se abriu o Auditorio hai un ano, era o centro de 
referencia en artes escénicas", lembra González. Finalmente, dentro das 
competencias das deputacións está tamén o encargarse da xestión das 
Bibliotecas Provinciais, e é por isto que tanto A Coruña como Ourense contan 
con cadanseu centro de lectura.

Axudas e futuros

Ademais da realización de actividades directas, as Deputacións teñen as súas 
propias liñas de axudas para concellos e mais asociacións. Deste xeito, a 
cámara coruñesa achega anualmente uns catro millóns de euros para que os 
concellos desenvolvan as súas propias programacións ou para apoiar o 
traballo de diferentes colectivos. Desde Ourense asegúrase que "os concellos 
da provincia de calquera signo, cada vez que precisan dunha actividade 
cultural o primeiro que fan é acudir á Deputación". 



Entre as últimas propostas, na Deputación da Coruña está a desenvolver o 
programa Interea "que quere contribuír a mellorar a formación e as 
capacidades dos axentes culturais da provincia", explica Poza. Esta proposta 
inclúe a edición dunha revista e mais a celebración de diferentes cursos e 
actividades neste sentido. Desde Ourense, pola súa banda, anúnciase unha 
continuidade básica no traballo que se está desenvolver "é unha liña 
multidireccional e flexible que permite atender calquera tipo de necesidade", 
salienta González. "Quizais no futuro se acentúe a colaboración directa cos 
concellos. Xa se está a dar o caso daqueles que van incrementando as súas 
posibilidades no campo cultural. Unha vez arranxadas as necesidades básicas, 
como abastecemento, saneamento ou acceso, van cubrindo as secundarias". 

Variedade

Aínda se podería falar das bolsas de creación, dos convenios con 
universidades, dos distintos programas lúdicos e mesmo do variado mundo 
das publicacións que achegan este organismos. Estes son só dous exemplos, 
pero en Galicia cada unha das cámaras provinciais amosa as súas 
peculiaridades no campo da acción cultural. Deste xeito, por exemplo, 
podemos citar o traballo da Deputación de Lugo a prol da artesanía a través 
do Instituto Lugués de Desenvolvemento (INLUDES) ou a coñecida acción 
que desde Pontevedra se fai a prol das artes plásticas coa celebración da súa 
Bienal. Ata que punto este labor pode ser asumido no futuro por outros 
organismos é tamén parte do debate que agora se está a desenvolver sobre o 
futuro das Deputacións. Para saber máis, os webs de cada unha delas achegan 
unha boa panorámica sobre este labor.



A TDT: A CONTAGOTAS (I)

TVG está preparada tecnicamente para 
emitir pola segunda canle mentres as 
privadas esperan pola aprobación dos seus 
proxectos
13- Novembro -2006

A revolución da televisión xa está en marcha. Desde que se 
anunciou a chegada da televisión dixital terrestre (TDT) xa 
podemos ver máis canles, pero a situación vai mudar aínda máis. 
Sobre todo aquí, onde Televisión de Galicia contará cunha segunda 
cadea e porque nacerán dúas autonómicas máis de carácter 
privado. Todas terán as súas sedes en Santiago e prevén comezar 
as emisións en probas no vindeiro ano. Pero isto non é máis que 
un avance.

O vindeiro 3 de abril de 2010 producirase o que se lle deu en chamar o 
“apagón analóxico”. Malia que hoxe se aprecie na necesidade de mercar un 
decodificador de televisión dixital terrestre que posibilita ver os canais de 
sempre e outros máis, só é a punta dun iceberg que abrangue moitas áreas de 
actuación: recepción, cobertura, oferta de contidos... .Agora ben, todas estas 
facetas rexen tanto para a televisión dixital de carácter autonómico como a 
local. Hoxe centrarémonos na autonómica e o vindeiro luns veremos cal é a 
situación no ámbito local.

O panorama xeral

En canto á televisión de cobertura autonómica o novo panorama que se 
perfila no país é que haberá catro cadeas: dúas de carácter público (a 
Televisión de Galicia) e dúas de carácter privado. As de carácter privado, que 
se concederon en concurso público en xullo de 2005, en pleno traspaso dos 
poderes despois das eleccións, foron para as propostas presentadas por La 
Voz de Galicia e pola Sociedade Radio Popular, S.A. Cadea Cope. Unha 
decisión moi criticada no seu momento, xa que deixara fóra a proposta 
presentada por Fílmax e varios grupos de comunicación galegos. 

O prego presentado por La Voz de Galicia supuña un investimento de 97 
millóns de euros e a creación de 148 postos de traballo, mentres que a da 
Sociedade Radio Popular, S.A. Cadea Cope propuña no seu momento investir 
2.3 millóns de euros e crear 40 postos de traballo. A día de hoxe, tanto a 
empresa constituída por La Voz de Galicia como a Televisión Popular de 
Galicia S.A (que conta como accionistas aos cinco bispados de Galicia) xa 
teñen escollido a quen será o seu director xeral. Carlos Carballo, profesor na 
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facultade de Ciencias da Información e director de programación da TVG 
durante moitos anos, poñerase á fronte da cadea promovida polo grupo que 
mantén o xornal coruñés, mentres que Rafael Ramos será o director xeral da 
Televisión Popular de Galicia. 

A situación actual

Ambas empresas situarán as súas sedes en Santiago de Compostela. A do 
grupo coruñés instalarase no Polígono da Costa Vella, mentres que as da 
Televisión Popular estarán no Seminario Menor, instalacións nas que Rafael 
Ramos explica que “haberá que acometer un grande procedemento de 
reforma, que xa está proxectado e suporá acondicionar toda unha ala do 
Seminario”.

En todo caso, tanto Raúl Bellas do grupo La Voz de Galicia, como Rafael 
Ramos da Televisión Popular explicaron que a día de hoxe a situación é a de 
agardar a que se aproben os proxectos remitidos ao goberno hai máis de oito 
meses.

O procedemento a seguir

José Miguel Gómez Apesteguía, xefe do Servizo de Televisión e Radiodifusión 
dependente da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual explica que 
tecnicamente a Televisión de Galicia xa está preparada para iniciar as 
emisións da segunda cadea. Neste sentido, Benigno Sánchez, o Director Xeral 
da CRTVG compareceu o xoves perante a Comisión de Economía do 
Parlamento para explicar as contas do ente público para o ano que vén. Na 
súa intervención parlamentaria non fixo mención explícita á creación da 
segunda cadea, nin á definición de contidos nin ao inicio das emisións, pero si 
apuntou que se abre “un incerto escenario de transición da televisión 
analóxica á dixital, sumido nalgunhas incertezas, que dificultan facer 
prospeccións sobre a evolución do audiovisual en España en xeral e en Galicia 
en particular”. Referíase así ao novo panorama que, segundo o seu parecer, 
incidirá nunha fragmentación das audiencias e unha maior especialización da 
programación das cadeas.

No caso das televisións privadas de ámbito autonómico a situación é 
diferente, porque se teñen que someter a unha serie de condicións fixadas no 
Decreto que convocaba as concesións, a primeira delas é presentar un Plan 
Técnico que deberá ser aprobado pola Xunta e polo Ministerio de Fomento. 
Ambas empresas presentaron os respectivos documentos na primavera de 
2006, e neste momento están en fase de espera da súa aprobación. Raúl 
Bellas,do Grupo Voz explica que “desde a Xunta indicárannos que o plan 
técnico estaría aprobado en setembro deste ano, pero os últimos comentarios 
apuntan a decembro. De ser isto así, estaríamos emitindo en probas en 
decembro de 2007”. O Decreto de concesión establece un prazo de 12 meses 
para comezar as emisións en probas desde o momento no que se aproba o 



plan técnico. Un documento que debe conter o proxecto de estudos de 
produción, o proxecto de rede de enlace entre eses estudos e a rede de 
difusión e o proxecto de rede de difusión. 

Mentres tanto ambas empresas están a definir os seus contidos. Raúl Bellas 
explica que “imos dando pasos da definición da nosa estratexia. Dunha banda 
estamos obrigados a emitir unha porcentaxe de produción propia, pero da 
outra, a nosa intención é aproveitar as sinerxías da voz de Galicia, co que a 
nosa televisión vai ter un marcado carácter informativo”. Rafael Ramos, de 
Televisión Popular de Galicia avanza que “en canto a contidos comezaremos 
cun telediario en galego que se emitirá na franxa horaria da noite (sobre as 
oito e as nove da tarde), así como unha programación para todos os públicos. 
A idea é transmitir a cultura galega e a información de proximidade”.

O contexto: o marco legal

En xullo de 2005 producíronse unha serie de cambios no marco legal que 
viñeron a regular normativamente os progresos técnicos que se estaban a 
producir coa aparición da tecnoloxía dixital (máis calidade e a posibilidade de 
ofrecer maior cantidade de canles). Tomáronse así as primeiras medidas para 
favorecer a transición desde a tecnoloxía analóxica á dixital terrestre, 
púxoselle data á desaparición das emisións tradicionais (3 de abril de 2010) e 
estableceuse un marco provisional no que convivisen as novas emisións coas 
vellas. Ao amparo destas medidas desde novembro do 2005 (adoptadas na lei 
10/2005 de 14 de xuño e no Real Decreto 944/2005) botou a andar a TDT en 
España. Paralelamente, en Galicia no mes de xullo de 2005 aprobábanse as 
concesións das licenzas de Televisión Dixital Terrestre Autonómicas, 
convocadas en abril desde mesmo ano (rexéndose, polo tanto polo anterior 
marco lexislativo). No decreto establecíase unha serie de dereitos e obrigas 
como a emisión dun mínimo de 32 horas semanais de programas orixinais, 
con servizos televisivos de carácter autonómico ou local, un mínimo de 60% 
de produción propia (da que a metade deberá estar en galego) e empregar o 
galego de xeito “usual”.



A TDT: A CONTAGOTAS (E II)

A concesión das licenzas das televisións 
dixitais locais abren a porta ao capital estatal
17- Novembro -2006

A semana pasada analizamos a situación actual das concesións das 
televisións dixitais de cobertura autonómica. Esta tócanos ver que 
acontece coas de ámbito local. No mes de xullo, o Consello da 
Xunta concedeu 46 licenzas que abranguen a todo o territorio, 
unha concesión que para algúns expertos foi interpretada como a 
entrada de capital estatal no noso ámbito de comunicación local.

“O goberno galego cedeu á presión e afianzou, coas concesións outorgadas, a 
posición dominante dos grandes grupos estatais e rexionais na TDT-L, sobre 
todo nas cidades e nos hinterlands poboacionais, varrendo ás empresas 
independentes e substituíndoas por grupos de comunicación que traballan en 
redes centralizadas e posúen xa unha grande proxección de intereses no 
mercado”. Marcelo Martínez Hermida, profesor titular de Comunicación 
Audiovisual da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC e membro do 
grupo Cidadanía e Comunicación, define así a concesión de licenzas de 
televisión local no noso país. 

As concesións

Das 46 licenzas de televisión dixital que abranguen todo o territorio galego 
(distribuído agora en 21 demarcacións) o grupo “Prensa Ibérica” foi o que 
acaparou un maior número de concesións. Un total de sete que se 
corresponden cos núcleos urbanos máis poboados: Santiago, A Coruña, 
Ferrol, Pontevedra, Vigo, Ourense e Carballo. Practicamente os mesmos 
territorios que tamén se fixo outro grupo estatal,“Prisa e asociados” que 
conseguiu seis. Os grupos rexionais que se fixeron con 23 concesións están 
asociados a prensa impresa como La Capital (editora de El Ideal Gallego e 
Diario de Ferrol), La Región, El Progreso e Editorial Compostela (El Correo 
Gallego e Galicia Hoxe).

Para Marcelo Martínez abrir o espazo público local aos grandes grupos da 
comunicación estatais e rexionais significa varias cousas. “En primeiro lugar, 
unha retirada vergoñante da administración sobre o necesario control das 
empresas e dos contidos no espazo local que afecta ao ámbito laboral e á 
construción dun sector audiovisual propio, independente e forte”. Para 
Marcelo isto tamén supón a desprotección do patrimonio lingüístico e 
cultural propio que, con este mapa empresarial da comunicación se revela “en 
franca desigualdade”. En segundo lugar, Marcelo considera que “se debuxa un 
territorio comunicativo vertical e clientelar co poder político que aborta a a 
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participación da sociedade e que contribúe á desinformación e a 
incomunicación existente”. En terceiro lugar, o profesor Martínez considera 
que este panorama suporá a reprodución de información que xa foi ofrecida 
noutros soportes. “Por último, conclúe Marcelo, exclúen ou marxinan no 
mercado as televisións privadas independentes, verdadeiras pemes que 
asentarían máis horizontalmente o sector, concentrando e fomentando a 
difusión e o dominio do discurso único e interesado das grandes empresas”.

Por outra parte, o novo panorama se asenta tecnicamente no que se chama 
“demarcacións”. Concepto novo e que non respecta os criterios de 
comarcalización e de cobertura que desenvolveu a actual televisión local. “As 
demarcacións, explica Marcelo, responden a criterios puramente económicos, 
como a maior concentración poboacional, o maior mercado potencial tendo 
en conta o menor custe global humano e técnico”. Ademais, a cada 
demarcación de TDT de ámbito local lle corresponden catro canles, das que 
unha se reserva para a iniciativa pública (que pode solicitala ou non), mentres 
que as outras tres, foron as que se adxudicaron neste mes de xullo.

O procedemento de implantación

Hai que ter en conta que a TDT é unha tecnoloxía de substitución, o que 
quere dicir que o 3 de abril de 2010 cesarán as emisións tal e como as 
recibimos hoxe. Isto implica un cambio en toda a tecnoloxía, xa non só de 
recepción (os sintonizadores nas casas) senón tamén na emisión. Este 
concurso de licenzas regula este cambio e isto ten unha serie de pasos. 

José Miguel Gómez Apesteguía, xefe do Servizo de Televisión e Radiodifusión 
dependente da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual explica que a 
día de hoxe a TDT-de ámbito local está no período de seis meses que teñen as 
empresas concesionarias para presentar o proxecto técnico e designar o seu 
xestor. “Unha vez presentado o proxecto temos que revisalo aquí e mandalo a 
Madrid para aprobación” explica José Miguel. Unha vez que o Ministerio dea 
o seu visto bo, ábrese un prazo de doce meses, para realizar unhas obras que a 
administración autonómica deberá inspeccionar para concederlle a licenza 
definitiva. “Os proxectos que non se correspondan fielmente co proxecto 
técnico presentado, explica José Miguel, non se aprobarán”. 

A peculiaridade da TDT-L

A tecnoloxía dixital supón tamén un novo modelo de difusión afecta aos tres 
concesionarios en cada demarcación (malia que cada demarcación permite a 
emisión de cada cadea, só se sacaron a concurso tres, reservando á cuarta 
para a iniciativa pública). En canto a contidos, as empresas que obtiveron a 
concesión deben aterse aos requisitos establecidos polo decreto: o emprego 
do galego de forma “usual” nas súas emisións, o apoio da produción 
independente, a publicidade e a aplicación da directiva da Televisión sen 
Fronteiras (directiva europea promove a distribución e a produción de 



programas audiovisuais europeos garantíndolles unha presenza destacada na 
programación das cadenas de televisión).

Existe un aspecto a maiores a ter en conta: a cobertura. A infraestrutura que 
permite a recepción da TDT non está estendida en Galicia. De feito, o goberno 
acaba de facer públicas liñas de axuda millonarias para desenvolver a 
tecnoloxía precisa para estender a cobertura ao total do territorio. A este 
respecto, a Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual convocou o pasado 
mes de outubro sesións informativas para analizar os diferentes aspectos 
legais, técnicos e operativos que as emisoras concesionarias deberán ter en 
conta no despregue da TDT. En todo caso, o goberno comprometeuse a que 
no 2010, cando cesen as emisión analóxicas, o 98% da poboación poderá 
recibir a TDT.



AS FORMAS DA CULTURA

As administracións buscan fórmulas 
xurídicas para implicar o financiamento 
privado na xestión cultural
13- Marzo -2007

Os concellos son as administracións máis próximas ao cidadán por 
iso, nos últimos anos emerxeron como os verdadeiros axentes 
culturais. Ao seu lado, cada día que pasa evidénciase que os 
recursos públicos son insuficientes para afrontar os diferentes 
proxectos. O capital privado ten moito que dicir na xestión cultural 
e as fórmulas son cada vez máis diversas. Consorcios, fundacións, 
convenios... a cultura tamén ten fórmulas.

Xan Bouzada, director do Observatorio Cultural Galego e experto en xestión 
cultural explica que “as políticas culturais naceron coma un cometido das 
nacións. Constituiron ferramentas para reforzar as identidades nacionais e o 
sentido simbólico de pertenza dos cidadáns en momentos nos que os factores 
tradicionais de religamento empezaron a evidenciar carencias fronte aos 
novos valores da modernidade. As políticas culturais tomaron corpo nos 
Estados nacionais dos países occidentais sobre de todo a partir de mediados 
do século pasado. Algúns coma España na Segunda República foron 
auténticos pioneiros, logo Inglaterra, Francia e Estados Unidos estableceron 
estratexias diferenciadas para implantar políticas específicas no eido 
cultural”. 

Bouzada recoñece que agora mesmo estamos inmersos nun dobre proceso. 
Dunha banda a importancia crecente dos concellos como axentes culturais e, 
da outra, a implicación de sectores privados. “Neste momento, asegura 
Bouzada, podemos afirmar que a municipalización da cultura, a emerxencia 
das vilas e cidades coma actores culturais, constitúe unha das tendencias 
evolutivas máis claras a este nivel do proceso de diversificación político-
cultural”. A segunda fase pasa pola implicación de capital privado na xestión 
da política cultural. Xan Bouzada explica ao respecto que “as políticas 
culturais nunca como ata agora teñen sido tan apoiadas e estimuladas porque 
nunca coma agora tiveron unha potencialidade económica comparable nin un 
rol tan estratéxico na promoción do desenvolvemento social. Tal é así que as 
mesmas recomendacións ao respecto por parte dos expertos da Unión 
Europea promoven a inclusión dos contidos político-culturais dentro da 
axenda e os obxetivos centrais dos labores de goberno. Este protagonismo 
tense evidenciado con extrema claridade entre nós en políticas urbanas coma 
a de Barcelona cuxo plan estratéxico de cultura constitúe un exemplo 
excelente deste tipo de enfoques”.
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A administración

No panorama actual existen diferentes axentes culturais como distintos tipos 
de fórmulas que empregan para colaboraren e deseñar políticas culturais 
máis áxiles e extensas. Dunha banda están os axentes públicos que se 
diferencian polo tamaño da administración: estatal, autonómico e local. A 
administración estatal desenvolve actuacións a través do Ministerio de 
Cultura. Este ano achegará en Galicia un total de 13.2 millóns de euros en 
diferentes proxectos. Pero a Administración estatal desenvolve proxectos 
culturais a través doutras entidades: o Ministerio de Exterior a través da 
Axencia Española de Cooperación Internacional, da Fundación Carolina e da 
SEACEX (entidade creada para organizar actividades e congresos no 
estranxeiro) ou a cargo do 1% en materia cultural, do que se ten beneficiado a 
reforma do Castelo da Palma en Ferrol. Nun nivel intermedio, reforzado coa 
creación do Estado das Autonomías está a administración autonómica que 
organiza actividades culturais a través de diferentes departamentos, sendo o 
de Cultura o que concentra a maior parte das actividades pero non o único. 
Por último, nos últimos anos os concellos empezan a agromar con forza no 
panorama cultural ofrecen unha maior programación e exercendo un maior 
dinamismo. En parte pola tendencia responsable de que cada concello está a 
se dotar no seu organigrama dun técnico de cultura que permite o 
desenvolvemento de políticas culturais propias. 

Os modelos

Os cartos públicos non sempre chegan e sucede entón que comezan a 
aparecer diferentes figuras que permitan o financiamento de proxectos 
culturais. O concello de Ferrol aprobaba a semana pasada a creación da 
Fundación Ría de Ferrol para xestionar o patrimonio da Ilustración da Cidade 
Departamental ademais do Teatro Jofre. Esta figura permitirá integrar no seu 
padroado a Corporación, a Consellaría de Cultura, os ministerios de Cultura e 
Defensa e a Autoridade Portuaria entre outras entidades. É un exemplo, pero 
hai moto máis: padroados de cultura como o que funciona en Lalín; Institutos 
de Cultura como os da Coruña (IMCE, Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos que xestiona as actividades do Coliseum); Consorcios como os 
da Promoción da Música da Coruña (que é o que mantén á Orquestra 
Sinfónica de Galicia) e as fundacións, principal figura nas fórmulas de xestión 
cultural. De feito, o modelo de xestión para a Cidade da Cultura apuntado no 
Parlamento pola conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, ollaba cara o modelo 
de “fundación de fundacións” (a Fundación Cidade da Cultura como epicentro 
dunha tupida rede de fundacións autónomas para cada edificio). Xan 
Bouzada apunta que, “probablemente o maior desafío de cooperación 
interinstitucional e co sector semipúblico e privado que temos no horizonte o 
constitúa hoxe o proxecto mesmo da cidade da cultura a cal sen dúbida 
require un esforzo imaxinativo adicional na procura dun marco 
organizacional e financeiro eficiente”. Son organismos autónomos que 



pretenden garantir unha autonomía financeira e económica, moito máis áxil 
que o lento procedemento administrativo e que contan con pequenas 
variacións en función da entidade que o establece.

Ao lado das fundacións, existen outras figuras que, permitindo unir cartos 
públicos e privados deixa ben claro quen é o titular do proxecto. Son os 
convenios e os contratos. Fontes da Consellaría de Cultura apuntan cara a 
convenio como a fórmula empregada por este departamento. Estas mesmas 
fontes apuntan como exemplo o convenio asinado entre a Fundación Barrié, a 
Consellaría de Cultura e mais os responsables eclesiásticos da Catedral de 
Santiago para mellorar a Catedral de Santiago de cara ao Xacobeo 2010. Un 
convenio polo que a fundación achegará tres millóns de euros cos que se 
permitirá restaurar o Pórtico da Gloria e mais as bóvedas da Capela Maior. 

Por último, existe un último modelo destinado á xestión cultural que cobra 
especial relevancia por ser especialmente novidoso: o concurso público. A 
deputación da Coruña sacou a concurso este verán a xestión do Teatro Colón 
e a programación cultural nesta provincia. Un concurso que a Deputación 
acabou adxudicando á Fundación Caixa Galicia que destinará 82.7 millóns de 
euros nos vindeiros catro anos. 

O exemplo atípico de Caixa Galicia

A Fundación Caixa Galicia desenvolve un modelo de xestión cultural atípico, 
xa non só en Galicia, senón tamén no resto do Estado. A súa directora, Teresa 
Porto, explica que “o noso obxectivo é dinamizar a cultura en Galicia e para 
iso empregamos todo tipo de fórmulas. De todos xeitos, non podemos 
esquecer que somos parte dunha obra social, aínda que a fundación é unha 
institución independente dentro da sociedade. Aínda así, o noso obxectivo é 
devolver á sociedade os cartos que deposita en Caixa Galicia pero en forma de 
cultura. Para iso temos dúas grandes liñas, dunha banda a programación 
propia e da outra a programación en colaboración”. O seu orzamento 
distribúese equilibradamente entre ambas tendencias, aínda que a balanza 
inclínase timidamente cara a segunda (un 55% fronte a un 45%). Dentro das 
diferentes fórmulas que empregan, a directora da Fundación explica que 
“depende, ás veces parte do concello e outra de nós, non existe un proxecto 
tipo que se poida aplicar a todos igual. En todo caso, o que queda claro é que 
desde hai dous anos apreciamos un cambio de tendencia con respecto ás 
pequenas administracións. Antes os concellos pedían cartos, mentres que 
agora o que piden é programación. Esta nova liña permite elaborar sinerxías, 
proxectos de colaboración, como pequenas xiras que abaratan os custes e 
permite deseñar unha programación máis forte. Temos claro que a unión fai a 
forza”. En canto á fórmula na que se concreta esa axuda, Teresa recoñece “un 
convenio porque legalmente é a máis axeitada aos fins da fundación e dos 
propios proxectos. O contrato é unha fórmula máis mercantil e quizais non se 
axusta tanto”



Caixa Galicia patrocina programas de televisión de índole cultural (como 
“Miraxes” ou “Libro Aberto” na TVG), organiza programación propia (nas 
sedes que teñen salpicadas por toda Galicia), fai parte de fundacións de 
ámbito cultural dalgúns concellos e, ademais do xa apuntado desenvolve 
convenios coas diferentes administracións para organizar proxectos. Todo 
isto permítelles ter unha visión global da demanda e das actividades relativas 
a cultura que se fai no país. Teresa Porto asegura que “a actividade musical é 
o máis demandado e dentro deste apartado o folk é o que máis seguidores ten. 
En canto á nosa actividade propia interesa moito o cine e, con cada vez maior 
demanda, actividades destinadas a un público infantil”. Ademais, a directora 
da Fundación Caixa Galicia apunta que hai tres anos realizaron unha gran 
investigación de mercado co obxectivo de analizar a cultura en Galicia, testar 
o que había e o que faltaba. “Un estudo que estamos a seguir para poñer en 
marcha”. 

Para o futuro, Teresa Porto asegura “que seguiremos co equilibro entre 
programación propia e en colaboración, porque creo que se complementan e 
permiten contribuír a ofrecer unha cultura máis achega aos gustos de todos”.



CULTURA DE SETE

Un informe destaca a necesidade de 
racionalizar as infraestruturas culturais das 
sete cidades de Galicia
31- Xullo -2007

Maior número de edificios culturais, maiores entidades, máis 
cartos e unha preocupación política por mellorar a oferta cultural. 
Son algunhas das conclusións que ofrece o informe “Política 
Cultural nas sete Cidades de Galicia” que coordinou Xan Bouzada 
para o Consello da Cultura Galega. Un repaso pola política 
municipal das nosas cidades.

Existen dous momentos claves na política cultural actual. Dunha banda a 
importancia crecente dos concellos como axentes dinamizadores e, da outra, a 
implicación de sectores privados. Xan Bouzada, coordinador do informe e un 
especialista en política cultural recoñece que “neste momento podemos 
afirmar que a municipalización da cultura, a emerxencia das vilas e cidades 
coma actores culturais, constitúe unha das tendencias evolutivas máis claras a 
este nivel do proceso de diversificación político-cultural”. O segundo 
momento no que estamos a día de hoxe pasa pola busca deses concellos da 
implicación de capital e axentes privados na xestión da política cultural. 
Fundacións, convenios, contratos, patrocinios, concursos públicos ou a 
creación de consorcios ou institutos municipais (véxase o caso do IMCE, 
Instituto Municipal Coruña Espectáculos) serven de modelo deste novo 
panorama cultural. 

Neste contexto, o informe “As políticas culturais das sete cidades galegas” 
pretende facer un repaso polas infraestruturas, iniciativas e demandas de 
cada un deses núcleos porque, malia que os orzamentos en ámbito cultural 
sexan inferiores ao doutros departamentos, a súa xestión tamén permite ver 
diferencias entre eles. Cómpre precisar que o estudo de campo foi realizado 
no 2005 e que, con case dous anos de diferencia e unhas eleccións municipais 
entre medias o panorama mudará nos vindeiros meses en moitos destes 
concellos. Vexamos un por un cada un deles.
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A PROPÓSITO DO LIBRO

Nace o Consello Asesor do Libro para 
aconsellar a Consellaría de Cultura nesta 
materia
14- Marzo -2008

“É un órgano de asesoramento nas materias relacionadas co libro 
e coa lectura” afirmou Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura, no 
momento de anunciar a constitución do Consello Asesor do Libro. 
Unha figura que está contemplada na Lei do Libro e da Lectura e 
que contará con catro grupos de traballo sectoriais. Ánxela Bugallo 
aproveitou para anunciar que o seu departamento destinará 9 
millóns de euros para a campaña de promoción da lectura e 
fomento da edición en galego. Canda isto, a conselleira de Cultura 
e o director xeral de creación e difusión cultural, Luis Bará, 
presentaron o portal Prazadasletras.org, con información relativa 
ao mundo literario.

O consello constituído esta mañá ten carácter asesor en materia do libro e da 
lectura, polo tanto as súas decisións non son vinculantes. Está integrado por 
quince membros: sete da administración (tres da Consellaría de Cultura, un 
de Educación, outro de Industria, un da Federación Galega de Municipios e 
Provincias mais un representante da Secretaría Xeral de Política Lingüística) 
e oito dos sectores profesionais relacionados co libro (escritores, tradutores, 
editores, artes gráficas, ilustradores, distribuidores, libreiros e bibliotecarios). 
A presidencia correspóndelle á consellaría de Cultura e Deporte, Ánxela 
Bugallo, e a vicepresidencia ao director xeral de Creación e Difusión Cultural, 
Luis Bará. 

En canto ao seu funcionamento, as reunións serán anuais, pero contarán 
cunha comisión permanente que se reunirá de xeito periódico, ademais catro 
grupos de traballo. Os seus integrantes acordaron o calendario e as liñas de 
actuación para os vindeiros meses. Un traballo que terá que avaliar os 
resultados de todas as accións da nova campaña de fomento da lectura e a 
edición en galego que avanzou esta mañá a conselleira Ánxela Bugallo. En 
total, o seu departamento destinará nove millóns de euros (un 26% máis que 
en 2007) repartidos en varias actuacións, entre eles bibliotecas (4.3 millóns) e 
accións comunicativas (1.3 millóns).

O portal da literatura

Primeiro foi unha publicación en papel con versión electrónica. Pero agora, o 
Praza das Letras é moito máis ca iso. Trátase, en palabras do director xeral de 
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creación e difusión cultural, “do gran portal da literatura que actuará na 
promoción do libro e da lectura de Galicia”

Un portal que se estrutura en catro bloques: actualidade, documentación, 
informes e accións en profundidade. A versión web da publicación conta con 
dous catálogos: un de autores en lingua galega e outro de reseñas 
bibliográficas completas. “É o portal para Galicia, para que as galegas e 
galegos poidan coñecer de primeira man a actualidade literaria; e un portal 
complementario coas marcas Letras de Galicia que está pensado para un 
público estranxeiro e buscan máis a internacionalización” asegurou Luis Bará.



A CULTURA EN NÚMEROS

O Observatorio da Cultura Galega permite 
achegarse á realidade da nosa cultura a 
través da estatística
15- Abril -2008

¿Cantos museos existen en Galicia? Cal é cantidade exacta de 
inmobles declarados Ben de Interese Cultural? ¿En que ano saíron 
máis filmes das nosas produtoras? Ata o de agora, conseguir estes 
datos supuña arduas buscas e consultas a diferentes entidades. 
Agora, o Observatorio do Consello da Cultura Galega, pon a 
disposición do público o Anuario de Estatísticas Culturais, unha 
ferramenta fundamental para comprendermos como somos e 
como evoluímos neste ámbito. Achegámoste dez cifras que podes 
atopar nese documento.

1. Á biblioteca a Santiago

Compostela é a cidade que conta con máis bibliotecas do país, un total de 
sesenta e oito de diferente titularidade e tamaño. Os interesados en contar 
cunha ampla oferta de leitura pública tamén poden optar pola Coruña, cidade 
onde se concentran 63 destas instalacións. O terceiro posto correspóndelle a 
Vigo, con 38 bibliotecas das 259 que se atopan nas sete cidades do país.

2. A importancia infantil

O 23,9% da facturación editorial en Galicia, 6,5 millóns de euros, procede de 
Literatura Infantil e Xuvenil. En total, as editoras facturaban en 2006 27 
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millóns de euros, e conseguiron nese ano o maior incremento desde o 99 (un 
0,9%). Esta porcentaxe supón o maior crecemento con respecto aos demais 
gremios de editores do Estado.

3. Grandes espectáculos

O Palacio Ópera da Coruña e mais o Centro Cultural Caixanova de Vigo están 
entre os trinta auditorios estatais de música clásica que máis recadan. Pola 
súa banda, o Festival Intercéltico de Ortigueira é o único dos nosos eventos 
musicais que se sitúa entre a trintena máis importante do Estado.

4. Mudando co medio

En 2004 o 36% dos galegos pensaban que a investigación ambiental debía 
centrarse na xestión dos residuos, e un 22% apostaban polo efecto 
invernadoiro coma obxecto de estudo. En 2006 o interese mudara cada á 
prevención de catástrofes naturais (51%) e mais á contaminación (35%).

5. A empresa da cultura



Empresas culturais en Galicia 2006 por actividade 

Fonte: IGE. Directorio de empresas e unidades locais.

Un total de 3.262 empresas se dedicaban en 2006 a algún tipo de actividade 
cultural no noso país, fornte ás 2.138 que o facían en 2000. As actividades 
artísticas e de espectáculos concentran a actividade da maioría destas firmas, 
seguidas polo sector das artes gráficas.

6. A cultura pública

Evolución do gasto liquidado en cultura por tipo de administración 
en valores medios por habitante (Euros)



Fonte: MC. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura

Galicia é a sétima comunidade que ten un maior gasto liquidado en cultura 
por habitante, con 29,2 euros por cabeza en 2005. Desde 2000 ese 
investimento foi subindo, e foi o teatro, que viu reforzados os seus 
investimentos nun 99,5% e mais as artes escénicas e musicais en xeral (un 
45,8% a maiores) os sectores que viron un maior crecemento.

7. Os que están a aprender

No curso 2006-2007 16.415 alumnos matriculáronse en ensinanzas de ámbito 
cultural. Deles, un 61% optaron por centros especializados en deseño, artes 
plásticas, música ou danza. A nivel universitario, un 18% dos alumnos 
apostaron por carreiras relacionadas co ámbito cultural nese mesmo curso.



8. Investir en lingua

En 2005 investíronse en diferentes programas de política lingüística 20 
millóns de euros. Malia a que iso nos sitúa por detrás do País Vasco e de 
Cataluña en canto a cifras totais, ponos coma segundos en gasto por 
habitante, detrás de euskadi.

9. Cousa de falar 

Lingua por idades

Fonte: IGE. Enquisa de Condicións de Vida das Familias. 2006



Non podían faltar, nun anuario de políticas culturais, datos sobre o emprego 
da nosa lingua. Entre os máis salientables, o informe destaca que o 61% da 
xente declara falar principalmente galego, aínda que salienta a tendencia a 
que, canto máis novos son os falantes, menos probable é que o empreguen de 
xeito habitual.

10. Belas Artes de museo

Museos galegos segundo tipoloxía 

Fonte: MCU. Estatística de Museos e Coleccións Museográficas

Case unha cuarta parte dos 67 museos que hai censados en Galicia 
(concretamente un 24%) están dedicados ás Belas Artes. A Etnografía é o 
segundo ámbito que conta con máis centros deste tipo no noso país, un 19% 
do total. En conxunto, calcúlase que contamos co 5% dos museos do estado.



FRACTURACIÓN DE CINE

Touriño convoca unha mesa de diálogo para 
frear a división do sector audiovisual
7- Maio -2008

Os profesionais e empresarios do audiovisual consideran que a 
política seguida desde a administración non está unificada. 
Primeiro foi o tempo que se tardou en nomear ao director do 
CGAI, despois a duplicidade de liñas de axudas, máis tarde a 
guerra dos sitios web con catálogo incluído, pero a gota que 
rebordou o vaso foi a publicación de datos macroeconómicos a 
nivel estatal que apuntaban a un receso. Foi entón cando o sector 
dixo basta.

Nunca tantos cartos se repartiron en axudas para o sector audiovisual. Tamén 
é certo que nunca tantas curtametraxes se fixeron nesta época, nin se rodaron 
tantas películas en Galicia e por produtoras galegas. Sen embargo, o sector 
audiovisual galego, malia ser estratéxico por lei segue a perder peso no 
conxunto estatal e segue sen ter saída tanto dentro como fóra das nosas 
fronteiras.

As cifras

Vicente Montoto, presidente da AAAG e representante de todos os colectivos 
do sector que se reuniron o luns co presidente da Xunta afirma que “os datos 
macroeconómicos a nivel de España nos que o audiovisual chegou a ocupar o 
terceiro posto, hoxe pasou ao quinto posto, con outras comunidades que non 
teñen lingua propia que xa se puxeron por diante. Cremos que non é bo 
sinal”. Un dos indicadores que desatou a tormenta foi o último anuario da 
Federación de Produtores Audiovisuais (FAPAE) que situaba a Madrid, 
Cataluña, Andalucía antes que Galicia en función do índice de produción. 
Galicia descendía un posto tal e como establecía a mesma fonte en anos 
anteriores. Un documento que tamén destacaba que o sector do noso país 
recibiu en 2006 7.7 millóns en incentivos públicos, o 24% do total das 
subvencións concedidas en todo o Estado, mentres que a súa facturación foi 
de 52 millóns, que supón o 3% en comparación co resto. Pero este non era 
máis que un síntoma de que algo estaba a acontecer.

“Un dos problemas é a falta dun compromiso real da Televisión de Galicia, 
que é un instrumento esencial para apoiar as producións galegas 
independentes, aínda que non son as habituais teleseries, non está cumprindo 
co compromiso de achegar o 5% do seus presupostos ao apoio do conxunto do 
audiovisual” asegura Vicente Montoto. Como interlocutor de todos os 
colectivos do sector, considera que isto se traduce en que “haxa menos 
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traballo, que as empresas teñan dificultades para sobrevivir, e se dificulte a 
consolidación dun tecido empresarial impensable para unha industria como é 
o audiovisual”. No último ano, no 2007, Televisión de Galicia non emitiu 
ningún telefilme dos que, por outra banda, ten comprados os dereitos. 

A vía do diálogo

Ante esta situación, as entidades que agrupa a realizadores, actores, 
produtores independentes, e guionistas acordaron reunirse para analizar a 
situación e buscar posibles solucións. “Os debates que se celebraran en maio 
do ano pasado fixemos un decálogo asumido por todos e no mes de xuño (de 
2007) solicitámoslle ao presidente do goberno galego manter unha reunión”, 
explica o presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Todos os 
representantes do sector tiñan claro cales eran as demandas, que sintetizaron 
en dez puntos. O decálogo incluía desde unha aplicación estrita do fixado na 
lei do Audiovisual para evitar a “paralización do sector por mor de criterios 
contrapostos dentro da Administración”, introducir o audiovisual como 
materia no ensino obrigatorio e conseguir que participe o sector nos órganos 
de dirección das entidades xestoras da política audiovisual galega, así como 
un cambio na actitude da Televisión de Galicia. É precisamente a esta 
entidade á que lle dedican ata catro dos dez puntos que contén o decálogo, 
esixíndolle que cumpra coa lei que lle obriga a destinar o 5% do seu 
orzamento á produción independente, que poña en marcha a segunda cadea, 
e que se coordine coa Axencia Audiovisual Galega para conseguir 

Con ese decálogo debaixo do brazo chamaron á porta do presidente da Xunta 
este luns, case un ano despois de que o sector detectara os primeiros indicios 
de que as cousas non marchaban ben. “A impresión e aínda que a tardanza é 
difícil de xustificar, o resultado foi moi satisfactorio” asegura Vicente 
Montoto. Os diferentes colectivos reuníronse unicamente con Emilio Pérez 
Touriño, naquela xuntanza non había ninguén máis da administración (a esa 
hora o director xeral de Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández 
Iglesias, e o director da Axencia Audiovisual Galega estaban na rolda de 
prensa de presentación de Curtocircuíto no concello de Santiago).

O resultado

O sector propúxolle que se comprometera a organizar unha mesa de diálogo 
na que se sentaran todos os representantes do goberno con competencias na 
materia. “O Presidente asumiu a nosa proposta e ademais comprometeuse 
persoalmente cara setembro, despois de iniciar os traballos desa mesa, volver 
a vernos para facer o seguimento desa mesa” asegura Vicente Montoto que 
traslada a satisfacción xeral do sector polo compromiso de Emilio Pérez 
Touriño. Haberá que agardar entón a ver en que momento ten lugar a 
xuntanza e se isto supón unha reordenación dos órganos de goberno que 
rexen a máis potente das industrias culturais.



A AXENCIA DA CULTURA

A industria cultural participará en Agadic a 
través do órgano asesor
14- Maio -2008

Cos votos a favor do BNG e do PSOE e cos do PP en contra, nace a 
Axencia Galega das Industrias Culturais. Unha entidade que 
substitúe ao IGAEM, o Instituto Galego das Arte Escénicas e 
Musicais, por unha axencia onde o principal obxectivo é fomentar 
o tecido empresarial que existe arredor do sector cultural galego. 
Unha figura non exenta de polémica que se sitúa nas tendencias 
das políticas culturais e que estará en marcha antes de que remate 
o ano.

En primeiro lugar, de todas as figuras xurídicas posibles para crear este tipo 
de entidade, como un organismo autónomo ou unha entidade pública 
empresarial, a consellaría de Cultura propuxo crear unha axencia. E isto 
significa que non depende organicamente deste departamento senón que 
simplemente estará adscrito. Un matiz importante xa que a dirección 
estratéxica, a avaliación e o control dos resultados da súa actividade non 
depende da Consellaría (e, polo tanto, conforme ao dereito público e aos 
criterios fiscalizadores e orzamentarios que ten establecidos a 
Administración) senón que han de estar figurados no contrato de xestión e 
nos seus Estatutos. En todo caso, a propia lei establece que o propio Consello 
de Contas será o encargado da súa fiscalización externa. 

Ánxela Bugallo, a conselleira de Cultura, explicou na intervención previa ao 
debate no que se aprobou a lei, que é o “modelo máis áxil para as súas 
funcións e garante tanto o control e fiscalización pública como a participación 
activa na mesma dos propias actores”. De feito, é a fórmula pola que se está a 
apostar tanto noutras administracións autonómicas como estatais. A actual 
lei do cine contempla a conversión (xa en marcha) do Instituto da 
Cinematografía e Artes Audiovisuais en Axencia. Pero non é a única, “El Pais” 
avanzaba a semana pasada que o ministro de Cultura, César Antonio Molina, 
ten previsto crear a Axencia Estatal das Artes Escénicas e da Música, só 
pendente do beneplácito dos ministerios de Administracións Públicas e 
Facenda. En todo caso, tal e como figura na exposición de motivos do 
anteproxecto da lei, pretende a “creación dunha organización instrumental 
especializada ao servizo do desenvolvemento do tecido empresarial propio do 
mercado cultural galego”. 

Para que vai servir?
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A nova entidade foi aprobada onte coa oposición firme do Partido Popular, 
que denunciou que rexeitaran todas cantas emendas presentaron ao texto, 
mentres cuestionaba a utilidade deste organismo, así como a súa 
transparencia, citando un informe do Consello Económico e Social que 
avaliaba negativamente o proxecto. 

Con todo, o artigo 4  do proxecto de lei aprobado onte establece ata sete 
puntos como fins principais desta nova entidade. Un de carácter xeral para 
“garantir o progreso da cultura galega” e con el o idioma e a identidade 
cultural do noso país. En segundo lugar, fortalecer o tecido empresarial nun 
“mercado dinámico, sustentable e plural”. Como terceira finalidade cómpre 
“fomentar a demanda de produtos culturais”. A lei tamén deixa un oco para 
potenciar programas de investigación e desenvolvemento cultural, estreitar a 
coordinación entre as administracións públicas cos axentes privados, así 
como favorecer a creación e produción artística e cultural das mulleres e a súa 
difusión. 

Na súa intervención no Parlamento, Ánxela Bugallo destacou que “a idea 
motriz é a de ser o instrumento administrativo especializado no 
desenvolvemento de políticas para a industria cultural tanto no exterior como 
no interior”. E matizou aínda máis ao considerar que “a súa creación 
responde a unha necesidade de sustentar o talento dos nosos empregados e a 
forma de chegar e garantir que a galegas será unha sociedade xeradora de 
discurso cultural”. 

A estrutura

Hai dúas figuras claves no desenvolvemento de Agadic como son o contrato 
de xestión e, pola outra banda, os estatutos. Son os dous primeiros pasos que 
terán que dar para poder poñer en marcha esta nova figura que, segundo 
explicou onte a conselleira de Cultura, comezará a andar antes de que remate 
o ano. 

Polo demais, os órganos de goberno de Agadic son, segundo figura na lei, o 
consello de dirección e o director. O director estará nomeado polo Consello da 
Xunta, por proposta da persoa titular da Consellaría de Cultura. En canto aos 
requisitos e cualificacións que debe cubrir o futuro director, estarán 
determinados nos estatutos, do que aínda non se sabe nada. En canto ao 
Consello de Dirección, preside o conselleiro/a de Cultura (neste caso Ánxela 
Bugallo) e estará formado polo director xeral e o subdirector de Creación e 
Difusión Cultural, o director de AGADIC, un representante da consellaría de 
Innovación e Industria e outro da de Economía e Facenda, estes dous últimos 
con rango de director xeral. Unha composición un pouco diferente ao ICIC, o 
Instituto Catalán das Industrias Culturais, unha entidade semellante que leva 
funcionando seis años en Cataluña e que conta cun director, un consello xeral 
e un consello de administración (estes dous últimos cunha representación 



moito máis ampla que o galego, ao incluír máis departamentos de goberno, 
así como representantes do sector das industrias culturais). No caso galego, 
os representantes do sector estarán concretados nos futuros estatutos, pero a 
lei xa avanza que formará parte do consello asesor que se encargará de emitir 
informes e achegar propostas ao consello de dirección. En todo caso, serán os 
estatutos desta entidade os que aclararán as dúbidas sobre a composición e 
forma de funcionamento.

“Todo o sector da empresa da cultura ten que saber que se este proxecto de lei 
contará coa ferramenta innovadora, adaptada ás dúas necesidades, para 
consolidar o tecido empresarial” asegurou onte Ánxela Bugallo.



O TEATRO XA TEN UN PLAN

Un plan programa a profesionalización das 
Artes Escénicas en catro anos
21- Maio -2008

O teatro precisa promoción, reforzo a nivel industrial, ser obxecto 
de estudo e, por suposto, ser levado cara o exterior. Todas estas 
facetas están desenvolvidas polo miúdo no Plan Galego das Artes 
Escénicas, un documento que concreta en 83 puntos agrupadas en 
cinco sectores, a folla de ruta que debe seguir este sector ata o 
2011. Analizamos o documento para coñecer o percorrido do 
teatro.

Con Quico Cadaval como mestre de cerimonias e con Mofa e Befa poñendo a 
nota cómica, os representantes do sector e da consellaría de Cultura 
presentaron, ante un Salón Teatro abarrotado, o Plan Galego das Artes 
Escénicas. Ou o que é o mesmo a “biblia” pactada polos diferentes axentes 
implicados que compoñen isto que chamamos artes escénicas e que non só 
fixa os obxectivos, senón que establece como e con que cartos se ha de 
conseguir darlle unha nova orientación ás artes escénicas.

E cada un dos que interviron no acto foron perfilando diferentes visións ou 
definicións. Para Celso Parada, representante de Escena Galega é “un plan de 
goberno que pon cartos na transformación”; segundo Miguel Martín, xerente 
do IGAEM, “é un documento de compromiso con medidas concretas, 
orzamento, que se pon en marcha no 2008 e que rematará no 2011 
triplicando os cartos que se destinaban a esa materia en 2005”. Vicente 
Montoto destacou a creación dunha comisión de seguimento que avaliará o 
grado de execución e analizará os resultados unha vez que se poña en marcha 
este documento que, na súa opinión “debería servir para colgarnos unha 
medalla porque somos pioneiros”. E por último, a encargada de pechar o acto 
foi Ánxela Bugallo que falou de que este plan “marca un fito porque estamos 
decididos a levalo adainte cun compromiso orzamentario”. 

Un documento de goberno

O primeiro de todo é que se trata dun documento consensuado polas distintas 
partes, que sentou á mesa a negociar ás diferentes entidades que compoñen o 
sector (empresarios, directores, actores, técnicos….), pero tamén a varias 
áreas de goberno. O documento está promovido pola Consellaría de Cultura 
pero non é a única entidade implicada en traducir o papel en feitos concretos. 
De feito, cada un dos piares que contén o documento afecta a un ou varios 
departamentos de goberno. Así, o eixe primeiro que se centra en “promover a 
dimensión sociocultural das actividades escénicas” afectaralle á dirección 
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xeral de Creación e Difusión Cultural que introduce a comarcalización como 
criterio á hora de desenvolver a implicación social na cultura. Un ámbito novo 
no deseño das políticas culturais, que ultimamente puñan o acento nos 
ámbitos municipais e para o que o plan reserva 13.300.000 euros. O segundo 
eixe céntrase en “consolidar e fomentar os procesos de creación, innovación e 
formación e poñer en valor o patrimonio escénico galego”. Unha área na que a 
consellaría de Educación é a principal implicada e para a que contará con 
3.742.000 euros nos vindeiros catro anos. 

A futura Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) que se poñerá en 
marcha despois da publicación da lei no DOG, ten asignadas os eixes terceiro 
e cuarto dese documento, o prato forte. Son as áreas que fan fincapé en 
potenciar e promover as industrias culturais e consolidar o mercado das artes 
escénicas. Un total de trinta e cinco millóns de euros pretenderán crear e 
consolidar salas de teatro privadas (con axudas e subvencións directas), 
conseguir que as fundacións privadas programen espectáculos de compañías 
galegas, coñecer o público o mellor posible, aumentar a porcentaxe de axudas 
directas ao sector, introducir o patrocinio de empresas privadas no 
financiamento de proxectos de produción e distribución, impulsar a figura 
dos teatros asociados ao Centro Dramático Galego, entre moitas outras. 

Pero claro, o teatro galego non só debe quedar nas nosas fronteiras senón que 
debe buscar vías para difundirse no exterior. É aquí onde actúa o quinto e 
último eixe, que ten asignado 14.601.000 euros e que pretende “sitúa o sector 
como un dos referentes para a proxección e difusión da cultura e identidade 
galega no exterior”. Neste punto é onde o Plan reserva un espazo importante 
para a Cidade da Cultura, da que di debe ser un referente na “exhibición e 
produción e coproducción e coprodución pública de artes escénicas”. 

En total, nos vindeiros catro anos destinará 65.766.00 millóns de euros, pero 
como dixo Miguel Martín, “que ninguén pense que van sobrar cartos”, o plan 
inclúe tantas liñas que estará ben repartido na promoción da maxia, novo 
circo, danza e teatro de autor. Como engadiu a propia Ánxela Bugallo ao 
remate da súa intervención trátase dun “camiño compartido que hoxe 
comezamos”.



CC: CRISE CULTURAL

Maribel García: "a crise e a piratería fan 
mella no sector cultural"
19- Xuño -2008

Co descenso de renda das familias, diminúen tamén as cifras de 
negocio da cultura asegura Maribel García, catedrática de 
economía da Universidade Autónoma de Madrid. Esta especialista 
é unha das autoras do libro A dimensión económica da industria 
da cultura e o lecer en España que lle serve para argumentar que 
existe outro factor clave no aspecto económico da cultura: a 
piratería.

“Hai moita xente que considera a industria da cultura é unha lacra para a 
sociedade, porque o Estado ten que manter aos creadores, pero isto non é 
certo” afirma Maribel García. E a súa certeza está no libro A dimensión 
económica da industria da cultura e o lecer en España que elaborou xunto 
con outros catro autores e nos que documentan como a cultura é unha 
industria que xenera cifras de negocio e emprego nada desdeñables. 
“Podemos demostrar, a través das declaracións do IVE á Axencia Tributaria, 
que a cultura representaba no 2003 en torno ao 4% do Produto Interior 
Bruto, o que quere dicir que está entre o sexto e o décimo posto respecto a 
todo o ranking da contabilidade nacional dos principais sectores”. E non só 
iso, senón que ademais, ese estudo demostra que a cultura foi un dos sectores 
máis dinámicos que houbo nos últimos anos. Para reforzar a súa afirmación, 
Maribel asegura que “se o total do promedio de crecemento do emprego en 
xeral foi dun 5.6 por cento, no caso da cultura medrou un 8”. 

Chegar a este dato supuxo un traballo continuado hai máis de quince anos. 
“Cando comezamos era un estudo pioneiro e hoxe segue a selo” afirma 
Maribel que se lamenta que a atención política e académica non vai por esa 
liña. 

O futuro

Tendo en conta que os indicadores da actividade proveñen da Axencia 
Tributaria e non do ministerio de Economía nin do Instituto Nacional de 
Estatística, xustífícase o atraso dos datos. Por ese motivo non se poden ter 
datos máis actuais do volume de negocio da cultura. Sen embargo, Maribel 
García asegura que “a cultura e o lecer está relacionado co nivel de renda. E 
isto ten un efecto multiplicador, o que quere dicir que se aumenta a renda, 
aumenta o nivel de vida cultural e se incrementa. E esta característica ten a 
súa dobre partida: se hoxe en tanto en canto hai unha crise, a cultura vese 
perxudicada. E isto nótase en cifras de negocio e de emprego”.
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Pero esta catedrática de economía considera que existen outros factores que 
poden incidir no desenvolvemento económico. “A piratería é máis 
determinante que a baixada no nivel de renda das familias” afirma. Para iso 
avoga por regular o marco xurídico que comece a establecer as pautas deste 
sector. “Neste sector hai moita opacidade porque non hai un marco xurídico 
regulado, cando haxa unha maior regulación, sairán á luz actividades que non 
están recollidas e mellorarán moitos indicadores e, polo tanto aumentarán as 
cifras de negocio”. Ante estes dous factores que inciden no sector cultura, 
Maribel García considera que “a piratería é máis determinante que a baixada 
no nivel de renta das familias”. 

Por sectores, Maribel García asume que a industria musical permaneceu do 
97 ao 2003 (os datos que se recollen na publicación antes mencionada) 
mantívose constante. “Isto non ten sentido economicamente. O sector 
musical é un sector en expansión, que os indicadores económicos estean 
estancados durante este período de tempo con todo o despegamento que se 
produciu no sector das tecnoloxías da comunicación” afirma. Segundo os seus 
estudos sobre as cifras de negocio, a industria musical segue a ocupar o 
segundo lugar no periodo entre 1997 ou 2003, mentres que o de edición 
pasou do primeiro ao terceiro, lugar que antes ocupaba a televisión e que no 
2003 pasa a ser punteiro. 

Esta catedrática cre que cómpre entrar nunha regulación xurídica para paliar 
todo o tema da piratería e que as políticas de fomento non deben vir vía 
subvención, senón en actividades de políticas de exportación. “De momento, é 
moi reducida a nosa achega ao mercado global. E hai que fomentar e 
incrementar a exportación. Pero si estamos nun mundo globalizado estamos 
para todo, non podemos estar só para o que nos interesa. A protección da 
industria nacional foi noutra época e noutro contexto”. Maribel defende o 
potencial da cultura e da creación en España que, na súa opinión, para 
mellorar as cifras de negocio debemos “aproveitar as súas posibilidades que 
potenciaría a outros sectores”. 



A REVOLUCIÓN DOCUMENTAL

O proxecto de Lei de Arquivos quere 
revolucionar o panorama documental en 
Galicia
30- Setembro -2008

O Parlamento Galego iniciará en breve o debate da Lei de Arquivos 
e do Patrimonio Documental de Galicia. O texto regulará por 
primeira vez a conservación e o acceso a documentos e mais a 
organización destes depósitos no país e abordará retos para a 
dixitalización destes bens. Para alén de aos investigadores, o texto 
afectará aos cidadáns do común ao axilizar trámites e consultas.

Que exista unha nova lei de Arquivos non é algo que afecte só a sufridos 
investigadores ou ao propio persoal destas instalacións. Ao establecer 
criterios de conservación, acceso e dixitalización de documentos, os efectos 
deste texto chegarán tamén aos cidadáns de a pé, tanto á hora de consultalos 
como á hora de desenvolver diferentes trámites. “A Lei xa contempla o 
emprego destes centros coma un servizo público para toda a cidadanía. Nos 
últimos anos, por exemplos, nos arquivos históricos provinciais, moitas veces 
vese máis xente da rúa que van consultar lindes e documentos sobre as súas 
propiedades do que eruditos”, lembra Felipe Arias, director xeral de 
Patrimonio. 

Regulacións internas

“Un arquivo non é un centro para que un investigador faga a súa tese, que 
tamén. Deben garantir que os cidadáns poidan exercer o seu dereito de acceso 
á información”, completa. En canto á axilización de trámites, Arias apunta 
que no texto “establécense requisitos para os arquivos da administración. 
Cuestións coma o xeito en que deben ser servidos e organizados, cales son os 
seus protocolos ou os dereitos de reprodución, entre outras cousas”. Neste 
sentido establécese a existencia dunha comisión de avaliación documental 
que determinará que material cómpre conservar e cal se pode eliminar, unha 
cuestión que na actualidade non está axeitadamente definida e que permitirá 
axilizar en boa medida a xestión da documentación.

A función administrativa

Nese mesmo sentido incide Dolores Pereira, vicepresidenta da Asociación de 
Arquiveiros e Bibliotecarios en Galicia. “Hai un descoñecemento xeral sobre o 
que é un arquivo. Pénsase que neles custódianse documentos moi antigos, 
pero ademais, tamén se xestionan neles os documentos que se xeran nas 
administracións contemporáneas. E como se producen tantos, hai un volume 
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enorme de documentos que cómpre regular. Saber o que debemos conservar 
ou seleccionar. Ese é un traballo que non é só de tipo histórico senón tamén 
de apoio á xestión administrativa”. Polo mesmo, agarda que coa nova lei 
“mellore a relación do cidadán”.

A estrutura dos arquivos

Alén dos efectos máis ou menos directos sobre o común os cidadáns, a Lei 
incide en cuestións máis estruturais que resultan imprescindibles para a 
investigación e a conservación de documentos. “A novidade principal é que o 
texto quere regular todo o sistema galego de arquivos, é dicir todos aqueles 
sobre os que ten algunha competencia a Comunidade Autónoma”, explica 
Felipe Arias, “tamén se establece como debe ser a comunicación entre os 
arquivos e as condicións de acceso ao material. A lei prevé promover a 
dixitalización do patrimonio documental, o que tamén vai facilitar o acceso”. 
Pola súa banda, Pereira coincide en que “para min é fundamental que 
estruture claramente o sistema de arquivos e que non se limite a consideralo 
coma meros centros culturais e históricos. Está ben que incida en que temos 
que introducir a tecnoloxía do século XXI, os documentos electrónicos ou a 
xestión remota”.

Regulación necesaria

No ámbito profesional dos arquiveiros, o desenvolvemento deste texto é 
recibido con ledicia. Segundo explica, “Estamos esperanzados. Somos a única 
comunidade que aínda non tiñamos Lei de Arquivos. Entendemos que o texto 
é bastante bo e estamos esperanzados”. Para os traballadores destes centros 
“daranos as pautas para conservar, transferir e servir a documentación de 
xeito homoxéneo e coordinado”. Ata o de agora os arquivos só estaban 
contemplados nun dos títulos da Lei de Patrimonio Cultural de 1995. 

Importación documental

Unha das cuestións do anteproxecto que espertou maior atención mediática é 
a que se refire á transferencia a Galicia de fondos documentais de interese 
para o país que están situados no exterior. Isto afectaría, por exemplo, aos 
fondos encol da Guerra Civil que se custodian no Arquivo de Salamanca e que 
ergueran unha grande polémica no caso catalán . No entanto, Felipe Arias 
desdramatiza a cuestión. “A Lei prevé que hai que tentar recuperar calquera 
documento de interese para Galicia. Se non se pode recuperar fisicamente, 
traeranse copias dixitais”. A dixitalización é unha saída que xa permitiu o 
acceso a outros documentos históricos do noso país. “O proceso de 
dixitalización hai anos que se comezou. Por exemplo o Catastro do Marqués 
de Ensenada da Provincia de Lugo xa está dispoñible en DVD. A idea é que 
este proceso chegue a todo tipo de arquivos, incluídos os que sexan de 
interese galego e están fóra. Así, por exemplo xa están tamén dixitalizados os 
documentos dos mosteiros galegos que foron ao Arquivo Histórico Nacional 



de Madrid, e estamos agardar que nolos envíe o Ministerio de Cultura. Iso 
mesmo pode acontecer con outros fondos”. 

A cuestión eclesiástica

Outra cuestión que chamou a atención dos medios é a mención que fai a Lei 
aos arquivos de titularidade eclesiástica e á necesidade de garantir o acceso ao 
mesmos. Segundo explica Arias, “non é unha lei para regular os arquivos da 
Igrexa. O que se establece é que a Igrexa debe coidar o seu patrimonio 
documental nos arquivos e facilitar o acceso, dentro dos convenios marco que 
xa están establecidos sobre o patrimonio cultural da súa propiedade. Nese 
sentido non muda a situación que xa existe”.

Unha vez chegado ao Parlamento, o texto ten agora pendente un debate que, 
se non hai incidencias, debería permitir que no primeiro trimestre de 2009 
entre en vigor a nova Lei. Posiblemente o seus efectos tarden algo máis en se 
notar, pero é de agardar que esa revolución documental nos acabe afectando a 
todos.



UNHA LEI DE MUSEO

Os museos deberán abrir un mínimo de 
trinta horas semanais e dous días de xeito 
gratuíto
22- Outubro -2008

Comezaron sendo lugares de depósito, de exhibición pasiva para ir 
desempeñando cada vez máis servizos de estudo, participación e 
interacción co público. Pero no noso país hai case tantos centros 
de interpretación ou ecomuseos como “museos” ou “coleccións 
visitables” e, ata o de agora, non existía ningún texto legal que os 
contemplase a todos. Por iso, o anteproxecto da lei de museos que 
presentou Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura, no Parlamento 
chega como auga de maio.

O ordenamento xurídico actual resultaba insuficiente. Hai oito artigos no 
capítulo V na lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 1995 así como un 
decreto que regulaba o sistema público de museos de 1986 que se limitaban a 
definir os museos e a enumerar algunhas funcións. Pero quedaba fóra o 
44.82% dos centros deste tipo que hai en Galicia, ademais de que as cousas 
cambiaron moito desde entón. Creáronse novas entidades, os museos abriron 
a investigación ao público e necesitaba un novo marco xurídico que artellase 
esas estruturas e os coordinase. María José Fernández, secretaria do Consello 
Galego de Museos considera que este “documento recolle as demandas de hai 
moitos anos e as liñas mestras e supón unha base legal para mellorar a 
estrutura, funcionamento e xestión para impoñer racionalidade e unidade de 
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criterio nun sector moi invertebrado pola natureza, xestión e titularidade e 
porque non todos están recoñecidos como museos con efectos legais”.

O anteproxecto que presentou Ánxela Bugallo no Parlamento define, nun 
primeiro lugar cales son as tres funcións primordiais dos museos: a 
documentación e investigación, a conservación e restauración, e a difusión e 
comunicación. En todo caso, inicia agora o seu trámite parlamentario e 
haberá que ver os cambios e modificacións que sofre neste proceso.

As novidades

O anteproxecto da lei contempla museos, coleccións visitables e, por primeira 
vez, “outros centros de carácter museístico”. Integra deste xeito a 65 
entidades que anteriormente non estaban contemplados polo marco legal. 
Ademais, alude á creación do Sistema de Museos de Galicia como a estrutura 
que permite coordinar con a xestión cultural e científica destes centros. María 
José Fernández destaca especialmente este aspecto ao considerar que “o 
principal feito é a regulación e esa definición necesaria para poder acadar un 
grado de coherencia na conservación, difusión e investigación do patrimonio 
nos museos”. E vai máis alá ao dicir que se cumpre cunha vella reivindicación 
dos museos que apuntaban a necesidade de homologar un sistema de xestión 
dos fondos patrimoniais, pero non só desde o punto de vista técnico e 
administrativo ademais de coordinar un panorama que é fundamental para a 
conservación, investigación e difusión da cultura galega. “Nos museos 
contense o patrimonio cultural de Galicia e do pobo galego e, con esta 
ferramenta legal contarase cuns criterios homologables de tratamento e de 
difusión deste patrimonio para evitar dispersar esforzos e recursos en 
iniciativas inconexas e moitas veces redundantes”, apunta María José 
Fernández.

Para coordinar todos estes centros créase un Sistema Galego de Museos que 
contará cun órgano reitor, outros asesores e consultivos (Consello da Cultura 
Galega e Consello Galego de Museos) ademais como todos os centros que 
figuren no Rexistro de Museos. Este sistema contará cunha Comisión 
Nacional Técnica de Museos, entidade administrativa, que pretende 
representar os diferentes “saberes e coñecementos implicados na xestión 
museolóxica”, segundo explica o propio documento.

Outras medidas concretas

A creación dun museo hase de facer por Decreto do Consello da Xunta a 
proposta da Consellaría de Cultura e han de ter, entre outras medidas, un 
plan director, un espazo físico, un horario de visita e consulta, unha colección 
de bens suficientes e fondos accesibles par a investigación e dispor dun plan 
anual de actividades.



O anteproxecto contempla que as condicións mínimas de visita pública aos 
museos será de trinta horas semanais distribuídas polo menos en cinco días, 
sendo para as coleccións visitables de doce horas semanais distribuídas polo 
menos en tres días. A entrada nos centros autonómicos da Xunta será 
gratuíta, canto menos, dous días á semana. Nos outros, deberá ser aprobado 
polo órgano reitor do Sistema de Museos de Galicia. Pero ademais, prevé 
sancións para os centros que incumpran as súas obrigas, tanto de xestión, 
como de funcionamento ou incumprimento de horario.

Ademais, artellaranse diferentes redes de museos atendendo a criterios de 
titularidade, contido temático, discurso museolóxico e ámbito territorial, 
respondendo deste xeito, a necesidade reclamada polo sector de crear redes 
eficaces e vertebradas de centros que permitan ao público ter un maior 
coñecemento do patrimonio cultural galego.



TENDENCIAS EN POLÍTICA CULTURAL PARA 2009

As eleccións autonómicas marcan coa 
continuidade as políticas culturais para o 
vindeiro ano
7- Xaneiro -2009

As políticas públicas culturais que veremos en 2009 desde o 
goberno autonómico van estar marcadas, fundamentalmente, pola 
continuidade. A celebración das eleccións en marzo fará que, 
malia á previsible renovación da Consellaría de Cultura, os novos 
responsables atopen un orzamento xa fechado (ademais de 
restritivo) que non lles permitirá grandes innovacións neste 
campo. Non cabe dúbida de que ao longo dos vindeiros meses, 
sobre todo a partir da primavera, irán aparecendo as liñas do 
equipo que rexerá este departamento de cara aos vindeiros catro 
anos e, sen dúbida, veremos tamén novos proxectos. Pero haberá 
que agardar ata os orzamentos de 2010 para que o programa, sexa 
o que sexa, comece a se traducir plenamente en realidades.

Enchendo o Gaiás

Deste xeito, non cabe dúbida que 2009 se caracterizará por un ano de 
concreción arredor da Cidade da Cultura. Para ben ou para mal, os galegos 
comezarán a ver qué utilidade ten o Gaiás e coñecer polo miúdo os proxectos 
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para a súa xestión. Neste sentido, a acabada de crear Fundación do Gaiás 
promete ser unha fonte importante de novidades, concretando sistemas de 
xestión e rendemento económico de boa parte do complexo. A inminente 
inauguración do Arquivo e da Biblioteca nacionais prometen ir dando 
contidos a esta iniciativa, que comeza o ano cun congreso de primeiro nivel, 
Lugares de Cultura.

Cuestións legais

Fóra das xestións, non debemos esquecer que no campo lexislativo fica 
pendente, a aprobación no Consello da Xunta da Lei de Arquivos (que xa 
pasou polo Parlamento). No entanto, houbo dúas grandes débedas que deixou 
o ano (e a lexislatura) a este nivel. Por unha banda, está por iniciar a 
renovación da Lei do Patrimonio Cultural, amplamente demandada e que 
debe contemplar con especial atención o patrimonio inmaterial entre outras 
cuestións. Pola outra, a anunciada Lei de Bibliotecas ten o seu anteproxecto 
aínda en proceso de redacción. A que xa comezou o seu trámite parlamentario 
foi a de Museos, que deberá agardar á que se forme a nova cámara para 
atopar a súa forma definitiva e, agardemos, a súa aprobación. 

Os patrimonios

A seguir co Patrimonio, agárdanse novas sobre os inventario de patrimonio 
industrial, etnográfico e marítimo fluvial, ferramentas que queren 
desenvolver polo miúdo a protección destes ámbitos. Pola banda de proxectos 
de recuperación, agardamos os proxectos que han seguir á declaración coma 
Bens de Interese Cultural das principais mámoas e depósitos megalíticos do 
país. Do mesmo xeito, han seguir os plans de recuperación de mosteiros, 
pinturas murais e bens eclesiásticos en xeral. Tamén será en 2009 que 
vexamos as primeiras concrecións do plan de recuperación das fortalezas do 
Miño, e os primeiros pasos da extensión do mesmo á Raia Seca. Neste campo 
é ben posible tamén que vexamos os efectos dos plans dos Ministerio de 
Cultura referidos á Arquitectura Defensiva, Relixiosa, Bens Mobiliarios, 
Paisaxes Culturais e Arquitectura Industrial, previstos nos seus orzamentos.

Desde Madrid

De xeito semellante, o interese posto desde Madrid en promover a presenza 
da cultura estatal en distintas citas internacionais han ter o seu impacto 
tamén entre os creadores e as industrias culturais galegas. A súa influencia 
tamén se ha notar no inicio das xestións para dotar a Vigo dunha biblioteca 
nodal e mais na continuación das longamente demoradas obras do complexo 
cultural de San Francisco, en Ourense.

A Axencia e o exterior



No campo dos proxectos que continúan a súa andaina, a flamante Axencia 
Galega das Industrias Culturais está chamada a demostrar en 2009 a súa 
capacidade para concentrar as políticas de apoio ao audiovisual, a arte, a 
edición, as artes escénicas e a música. Sen dúbida as súas iniciativas han ser 
base de moitas novas e debates ao longo dos vindeiros meses. No campo da 
proxección internacional, está previsto que a Axencia comparta protagonismo 
coa Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural (ou o departamento que a 
suceda): Mentres a primeira centrará a súa acción en empresas e produtos, a 
segunda actuará na divulgación de creadores e da cultura do país en xeral. 
Nos dous casos, 2009 sinala o despegue da marca The Galician Way, que 
levará os nosos proxectos culturais polo mundo. Ás citas internacionais xa 
habituais, coma Guadalajara, Frankfurt, Buenos Aires ou Boloña no campo 
dos libros, o Popkomm, o Midem ou o Womex en música, ou o Saló de 
Barcelona (con Galicia como comunidade convidada) na BD, inclúense novas 
citas. Por exemplo a presenza, tamén coma convidados no Festival de Lorient. 
Outra grande novidade será o programa Focus GZ, que quere achegar ao 
exterior seleccións de diferentes ámbitos da produción cultural mediante 
exposicións e programas arredor da música, a banda deseñada, a escrita ou as 
artes. 

Obras

A nivel e obras (e alén do Gaiás) estaremos pendentes da evolución do Museo 
Nacional da Ciencia na Coruña e do complexo de San Francisco, en Ourense, 
que semella que despega por fin logo de innumerables atrancos. Tamén Vigo, 
coa muselización de restos arqueolóxicos e mais o seu novo auditorio, Lugo, 
que ten pendente o Museo da Romanización ou Pontevedra, co Museo da 
Historia e posta en marcha definitiva do Museo Provincial han reclamar 
atención a nivel de inauguracións e posibles atrasos. Aínda que, sen dúbida, 
unha das estrelas desde 2009 vai ser o dólmen de Dombate e as súas ansiadas 
obras de protección. O que xa será unha realidade, dentro da Rede do 
Patrimonio Arqueolóxico, será o Centro Interpretación de San Cibrán de Lás e 
mais o da Arte Rupestre en Campolameiro, ambos os dous de cara á primeira 
metade ao ano.

Reorientacións

Alén de infraestruturas, Galicia inicia 2009 coa transferencia total de varios 
espazos culturais. Pasa a mans da Xunta a titularidade das bibliotecas nodais 
da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago. Tamén museos coma o das 
Peregrinacións, o do Castro de Viladonga, o de Belas Artes da Coruña, o 
Arqueolóxico Provincial de Ourense e o de Artes e Costumes Populares de 
Ribadavia, así coma as torres da Porqueira, a Pena e Sandiás, así coma o 
castelo de Monterrei, en Verín. Malia a que a xestión destes espazos xa estaba 
transferida, o cambio de titularidade pode dar en mudanzas na orientación 
dalgún destes espazos. Vigo agarda que este ano sexa o da renovación do 



Museo Quiñones de León, que pretende ser un foco destacado de historia 
local nun ano que, non esquezamos, tamén estará marcado pola celebración 
do Bicentenario da Guerra da Independencia. Tamén van ser uns meses clave 
na redefinición dos Museos Científicos Coruñeses, co seu flamante director. 
Pola banda de Lugo é de prever que o Museo Provincial tentará asentar a súa 
condición de centro de referencia, continuando as iniciativas dos últimos 
anos. 

Ano de camiños

Sexa desde Cultura, desde Turismo ou desde a Sociedade de Xestión do Plan 
Xacobeo, está claro que os camiños de Santiago van ser protagonistas en 
2009. A proximidade do Ano Santo 2010 há multiplicar as obras de 
acondicionamento, que se sumarán aos proxectos xa en marcha de 
delimitación das diferentes rutas. Precisamente os camiños alternativos ao 
Francés han ser dos máis reivindicados ao longo dos vindeiros doce meses, 
tanto desde a Administración como desde colectivos coma os concellos que se 
agrupan arredor do Camiño Inglés ou dos colectivos que reivindican o 
recoñecemento da chamada Ruta de Inverno pola Ribeira Sacra. 

Técnicos

Para 2009 han cobrar un especial protagonismo os elos finais das políticas 
neste campo: Os técnicos culturais. Ao longo de 2008 estes profesionais 
desenvolveron un intenso labor de formación no marco do programa Vía 
Cultura e acababan o ano coa fundación da primeira Asociación Profesional 
de Xestores Culturais. Dotados desta nova voz e cun recoñecemento social 
crecente para o seu labor, é de agardar que os responsables de desenvolver as 
programacións culturais do país inicien nestes doce meses un necesario 
despegue que dea unha cotas de calidade cada vez maiores ás propostas que 
nos chegan desde organismos públicos e privados. Aínda que é unha aposta a 
longo prazo, as mudanzas neste sector poden resultar decisivas á hora de 
artellar a nosa futura no século XXI.

Consello da Cultura

Pola banda do Consello da Cultura Galega, este organismo prevé continuar co 
traballo de asesoramento ás institucións que lle é propio, cun amplo informe 
centrado na situación da lingua e outro que analizará o estado no noso 
patrimonio. Aa maiores, quere desenvolver diferentes proxectos que 
continúan as actividades de celebración dos seus vinte e cinco anos. No 
campo dos congresos, a diversidade cultural en Europa protagonizará unha 
das grandes citas previstas para este ano, mentres que a Lusofonía será o eixe 
dun segundo encontro. Outra iniciativa prevista é a publicación en rede dun 
Mapa de Infraestruturas Culturais e mais o proxecto Roteiros da Cultura, que, 
coa colaboración de diferentes fundacións e entidades de estudos locais, 
vencellará turismo con contidos culturais.



Sen materia

O Patrimonio Inmaterial, que nos últimos anos está a reclamar o seu papel no 
panorama cultural, ha seguir conquistando espazos. A continuidade do 
Proxecto Ronsel, con novas propostas incluídas no Asociación Galega de 
Concellos con Danzas Brancas ou Gremiais, o traballo da Candidatura do 
Patrimonio Común Galego-Portugués á UNESCO, a recuperación de 
tradicións de Entroido e de Nadal (e aquí chega con forza a figura do 
Apalpador, como vimos recentemente) ou o traballo da acabado fundada 
Asociación de Concellos con Danzas Brancas han servir para consolidar un 
traballo de grande importancia. 

E, malia a que a iniciativa parte da Real Academia, non podemos esquecer no 
campo das políticas culturais para o ano a multitude de actos e algún 
congreso que nos lembrarán a Ramón Piñeiro, homenaxeado este ano no Día 
das Letras. De calquera xeito, e malia a todas estas previsións, non cabe 
dúbida de que o ano vai estar marcado nunha moi ampla medida pola 
incerteza derivada do proceso electoral, que pode supor xiros destacados nas 
prioridades culturais da administración.



ELECCIÓNS E CULTURA

Os políticos coinciden na necesidade de 
unificar as políticas do audiovisual nun só 
departamento
17- Febreiro -2009

Nesta última lexislatura o goberno destinou máis de cinco millóns 
de euros anuais no sector audiovisual. Fíxoo con dúas liñas 
políticas diferentes protagonizadas polos dous socios de goberno. 
Anunciouse a reforma da Lei da CRTVG que non se chegou a 
materializar e o sector reuniuse co presidente para que mediara 
na bicefalia que na súa opinión, os prexudicaba. Agora, en plena 
campaña electoral repasamos as propostas en materia audiovisual 
dos tres partidos con representación parlamentaria. É a primeira 
das reportaxes previstas dun especial no que revisaremos as 
propostas do ámbito cultural.

Hai unha cousa na que coinciden os tres partidos políticos con representación 
no Parlamento de Galicia: o audiovisual non pode estar repartido en dúas 
consellarías. Pero non todos o incorporan ao seu programa que, no fondo, é o 
compromiso que adquire cada partido. O documento do PsdG-PSOE non o 
menciona, mentres que o BNG apunta a unha “lóxica integradora e 
unificadora das políticas do audiovisual”. Moito máis claro é o Partido 
Popular que fala de “agrupar e integrar todas as competencias da área de 
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comunicación e audiovisual nun único órgano xestor, co fin de suprimir as 
duplicidades (...) a través dun clúster, das industrias creativas e audiovisuais 
de Galicia”. 

Estas son as as propostas do sector audiovisual por parte dos diferentes 
partidos políticos.

Partido Popular: unha ventaíña única

Diego Calvo, número 4 do Partido Popular pola provincia da Coruña, asegura 
que “apostamos por un único interlocutor, un clúster do audiovisual que 
reúna empresas, contidos e cultura”. Canda esta, o programa do PP pretende 
unha fonda reforma do marco lexislativo que vai desde a actual Lei do 
Audiovisual (a Lei 6/1999), ata a reforma da Lei da CRTVG. A primeira 
“quedou un pouco obsoleta. Temos que falar co sector, igual que fixemos no 
seu momento, pero hai que adaptala aos novos tempos” apunta Calvo. Para a 
dos medios de comunicación públicos do país, “avogamos por cambiar o 
procedemento de nomeamento do director (2/3 do parlamento) e o consello 
asesor (tamén por 2/3 do Parlamento). Canda estas iniciativas, o seu 
programa recolle outras medidas como un Plan para o impulso e 
desenvolvemento da TDT pública e privada en Galicia, impulsar a actividade 
do CGAI, crear unha canle temática sobre “Cultura de Galicia” ou potenciar a 
proxección internacional da produción audiovisual galego con fomentando as 
coproducións e a participación en feiras internacionais.

Partido Socialista de Galicia: plan de apoio á produción 
independente

Francisco Cerviño, número 7 pola Provincia da Coruña apunta que tendo en 
conta a situación actual do sector (atomización, escasa dimensión das 
compañías e o peso determinante da CRTVG como único cliente de moitas 
desas empresas), “os retos máis urxentes do sector pasa pola 
externacionalización e pola busca de clientes externos”. Nese obxectivo, o seu 
programa pretende consolidar un plan de apoio á produción independente, 
integrando nel instrumentos públicos e de capital mixto ou, entre outras 
medidas, promover o desenvolvemento de contidos para a TDT. Pero o 
proxecto máis destacado é a constitución do “Arquivo Universal Dixital do 
Audiovisual Galego” como ferramenta de conservación, difusión e posta en 
valor do patrimonio audiovisual.

Non figura no seu programa nin a reforma da Lei do Audiovisual Galego, nin 
a reforma da CRTVG porque, como afirma o propio Francisco Cerviño, “este é 
un compromiso da anterior lexislatura que se mantén”.

Bloque Nacionalista Galego: o audiovisual que reflicta a lingua e a 
cultura do país



Xosé Ramón Paz Antón, número 5 do Bloque Nacionalista pola provincia de 
Pontevedra, coincide en que o “audiovisual debe estar nunha mesma 
dependencia, nun mesmo departamento. Unha vez que sexa único, pensamos 
que sexa en cultura”. Para o BNG débese continuar co traballo desenvolvido 
nestes catro anos pola Axencia Audiovisual Galega e seguir coas “axudas á 
creación, que cada vez reflictan máis a nosa lingua e mesmo a temática do 
país” afirma Xosé Ramón Paz. Canda isto, Paz Antón asegura que “pensamos 
que nun prazo de seis meses hai que acometer a reforma da Lei da TVG, para 
modernizar e mellorar este ente. Cremos que debe ser o motor do sector 
audiovisual e, polo tanto, é prioritaria e preferente”.



ELECCIÓNS E CULTURA (II)

A Lei de Bibliotecas e subvencionar a compra 
de libros principais propostas electorais
19- Febreiro -2009

Despois dunha lexislatura na que se aprobou, entre outras 
medidas, a lei do libro. Os partidos políticos vólcanse agora en 
mellorar os índices de lectura. Dedicar o 2010 ao ano da lectura, 
elaborar unha Lei de Bibliotecas, ou a posta en marcha da 
Biblioteca Nacional de Galicia son algunhas das materias que 
aparece no eido das Industrias da Edición. Pero non son as únicas.

Se hai unha cousa na que coinciden os tres partidos políticos con 
representación parlamentaria no eido do sector do libro é na necesidade de 
contarmos cunha nova Lei de Bibliotecas. No demais… cada quen ten as súas 
propias propostas

Partido Popular: Declarar o 2010 como ano da lectura

Ignacio López Chaves, número 5 nas listas do Partido Popular pola provincia 
de Pontevedra explica que o seu partido “xa presentou un texto no 
Parlamento de Galicia con algunhas das medidas que leva no programa”. 
Entre elas, destaca que o ano 2010 sexa o ano da lectura en Galicia, con 
dotacións económicas tanto en cultura como educación. Pero a medida non 
chega soa, xa que tamén propoñen “a posta en marcha dun fondo social para 
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a lectura que supón dotacións económicas non só nas bibliotecas, senón 
tamén nas familias con poucos recursos. Dúas medidas que pretenden 
favorece a industria editorial e ás librarías, que teñen dificultades e que deben 
ser mantidas como centros culturais”. 

Canda esta proposta, no seu programa figura que garantirán que todas as 
cidades de máis de 75.000 habitantes contarán cunha biblioteca estatal; que 
todas as cidades e vilas de máis de 50.000 habitantes contén con bibliotecas 
municipais xestionadas ou sostidas pola Xunta de Galicia.

Psdg-PSOE: Elaboración dunha lei, un mapa e un plan de 
bibliotecas

Francisco Cerviño, número 7 pola Provincia da Coruña apunta que “para nós, 
a elevación dos índices de lectura é unha das materias pendentes da sociedade 
galega, xa que as competencias lectoras marcan diferenzas individuais, sociais 
e territoriais”. Se na pasada lexislatura unha das accións de goberno pasaron 
pola mellora de bibliotecas escolares, a aprobación da lei do libro e a posta en 
marcha de AGADIC, agora os “os obxectivos son o incremento dos índices de 
lectura; a elaboración dunha nova lei de bibliotecas que implique e defina as 
bibliotecas escolares: e impulsar e planificar (consensuado co sector) a 
proxección exterior do libro” explica Francisco Cerviño. 

No seu programa destaca, alén da lei, a elaboración dun Mapa e un Plan de 
bibliotecas; o Consorcio galego de bibliotecas públicas; formación para os 
profesionais bibliotecarios e favorecer a alfabetización dixital da cidadanía a 
través da rede de bibliotecas públicas. 

BNG: a Biblioteca Nacional

Xosé Ramón Paz Antón, número 5 do Bloque Nacionalista pola provincia de 
Pontevedra, explica que, “o que toca primeiramente é o desenvolvemento da 
Lei do Libro, ademais de continuar na liña xa iniciada da comercialización da 
industria editorial galega e a súa internacionalización”. En canto a medidas 
concretas, no programa do BNG figura a aprobación e desenvolvemento da 
Lei de Bibliotecas. Canda esta, figura a posta en marcha da Biblioteca 
Nacional de Galicia que “ten como misión reunir, conservar, difundir e facer 
accesible toda a produción bibliográfica de Galicia e aquela outra relacionada 
con Galicia aínda non producida aquí”.



ELECCIÓNS E CULTURA (III)

O Partido Popular quere recuperar o ballet 
de Viana
25- Febreiro -2009

Reformar AGADIC, recuperar o ballet galego Rey de Viana, 
elaborar un mapa das artes escénicas de Galicia… estas son 
algunhas das medidas propostas polos partidos políticos de cara ás 
eleccións do primeiro de marzo. Neste repaso polas propostas en 
materia cultura hoxe é a quenda das artes escénicas e musicais.

Apoio como manifestación cultural e apoio como industria xeradora de 
emprego e negocio. Estas son as dúas vertentes que recollen os diferentes 
partidos políticos no seu programa político, agora ben, cada que ten a súa 
forma de facelo.

Partido Popular: reformar AGADIC

Ignacio López Chaves, número 5 nas listas do Partido Popular pola provincia 
de Pontevedra explica que o seu partido “está preocupado pola situación das 
Artes Escénicas e musicais, hai un limbo das unidades de produción propias a 
través da creación de AGADIC”. Por ese motivo, o Partido Popular considera 
necesario recuperar o Rei de Viana, así como a creación de compañías de 
danza residentes na comunidade autónoma. “Pensamos que as artes escénica 
e musicais deben ser obxecto de atención por parte da consellaría e é 
necesario que non estean vencellados a ningunha ideoloxía” apunta. Para iso 
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o Partido Popular anuncia a necesidade de reestruturar o organismo que se 
encarga deste tipo de temática “Hoxe tanto as unidades e compañías da Xunta 
están nunha disposición adicional dunha lei” apunta López Chaves.

Polo demais, o PP tamén pretende realizar un plan aberto, con 
profesionalidade e consenso para o sector das artes musicais “tal e como 
fixemos no seu momento co libro”.

PsdG-PSOE: estabilidade para o teatro

Francisco Cerviño, número 7 pola Provincia da Coruña, explica que no PSdG-
PSOE “partimos da concepción de que son un ben cultural e un importante 
factor de labor social e un ámbito crecente na creación de novos empregos. 
Queremos facer fincapé e no noso programa e dedicámoslle un apartado ao 
que chamamos economía creativa”. Para o PSOE a transformación do IGAEM 
na AGADIC foi un paso importante na modernización das estruturas de 
xestión, pero só é un paso inicial. Para a próxima lexislatura cómpre elaborar 
un mapa das artes escénicas de Galicia, promover a estabilidade de 
compañías residente e compañías estables. Para o PSOE a creación sen a 
exhibición non tería moito futuro, polo que pretenden mellorar a Rede Galega 
de Teatros e Auditorios. Outras iniciativas concretas pasan por promover a 
escrita de obras de teatro, a creación contemporánea, impulsar a edición de 
textos para fomentar a investigación en artes escénicas, ou a posta en marcha 
de programas de formación permanente. 

BNG:Elaboración do plan galego das industrias musicais

“A idea nosa é continuar co traballo iniciado e co apoio á música e á danza 
apunta Xosé Ramón Paz Antón, número 5 do Bloque Nacionalista pola 
provincia de Pontevedra, que consideraba que ao IGAEM lle faltaba o M de 
música”. Por todo isto, non é de estrañar que unha das propostas do BNG 
pase por crear un Plan Galego das Industria Musical. “Serían políticas de 
continuar co labor que xa se leva desenvolvido e que tería moito que ver coa 
internacionalización da cultura. Temos que conquistar públicos no exterior. 
Non quere dicir que haxa que descoidar aos públicos dentro de Galicia, onde 
se teñen desenvolto iniciativas dentro do formato de circuíto”. E nesa liña van 
as medidas concretas que figuran no programa de goberno do BNG: 
reforzamento de programas de acción exterior, pero sobre todo, reforzamento 
da marca Cultura Vai coa unificación de todas as programacións existentes 
nun único sistema de 3 redes (A, B, C). Pero, sobre todo, elaboración de 
políticas estratéxicas e consensuadas nos sectores culturais non-profesionais: 
corais, bandas, teatro amador coa elaboración de plans directores para cada 
un dos ámbitos.



ELECCIÓNS E CULTURA (E IV)

Poucas novidades sobre a Cidade da Cultura 
nos diferentes programas electorais
25- Febreiro -2009

Foi o gran soño de Fraga, o pesadelo do bipartito e un saco sen 
fondo no que se leva investido máis do triplo do presupostado 
inicialmente. A Cidade da Cultura, o gran complexo do Monte 
Gaiás, será unha realidade nesta lexislatura. Pero os partidos 
políticos non inclúen grandes propostas en torno a este edificio. 
Con este rematamos o especial sobre a cultura nestas eleccións.

Agás o Partido Popular, que pretende recuperar o proxecto inicial tan 
criticado, o resto das forzas políticas inclúen poucas novidades sobre o 
complexo do Gaiás. Impulsar e potenciar a cultura galega, buscar fórmulas 
axeitadas para a súa xestión ou rematar a construción do edificio son 
algunhas das cousas que apuntan os programas neste ámbito. 

Partido Popular: retomar o proxecto inicial

Ignacio López Chaves, número 5 nas listas do Partido Popular pola provincia 
de Pontevedra parte do feito de que “descoñecemos a situación na que se 
atopa xa que non coñecemos o contido cultural, nin as obrigas contraídas coas 
empresas”. Para o PP o primeiro é coñecer a situación exacta do complexo 
antes de poder adoptar medidas concretas. O segundo pasaría por agrupar 
todas as fundacións nunha “única fundación, porque isto implica incrementar 
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o gasto burocrático”. Esta entidade ha de ser de natureza mixta e debe 
conseguir implicación económica de ámbito estatal. En todo caso, todas as 
medidas han de “evitar dilación que supoña incremento no gasto. Hai que 
rematala canto antes porque é un instrumento de proxección industrial e 
económica” apunta López Chaves. 

Canda isto, o número 5 polo PP en Pontevedra apunta que sería doado 
“continuar co proxecto inicial da cidade da cultura que xa tiña” como 
recuperar o Centro de Arte Internacional e ver “se se pode retomar ou non o 
proxecto anterior, pero para iso cómpre saber que obrigas contractuais se 
teñen adquirido”.

PsdG-PSOE: un lugar de encontro

Francisco Cerviño, número 7 do PSdG-PSOE pola Provincia da Coruña 
explica que a Cidade da Cultura, debe ser entendida no contexto global no que 
“non hai lugar para políticas culturais isolacionistas”. A Cidade da Cultura 
aparece no programa do PSOE dun xeito moi impreciso, con referencias ao 
falar da economía creativa e da divulgación da cultura do país. Francisco 
Cerviño apunta que “a Cidade da Cultura dotada dun modelo axeitado de 
xestión, dirección e promoción, deberá ser o espazo privilexiado para a 
interacción en Galicia do local e o global e unha plataforma creativa dende a 
que fortalecer a singularidade e a diversidade do país”. 

BNG:Elaboración do plan galego das industrias musicais 

Xosé Ramón Paz Antón, número 5 do Bloque Nacionalista pola provincia de 
Pontevedra, apunta que será nesta “lexislatura na que imos ver materializado 
o proxecto da Cidade da Cultura”. Un complexo que, para o BNG ten tres 
piares: a documentación (coa Biblioteca e o Arquivo Nacional), o 
coñecemento da nosa historia e a investigación (Museo da Historia e o Centro 
de Investigación do Patrimonio), así como a creación e exhibición artística (co 
Centro de Arte Internacional, Escenario Obradoiro e Museo de Nenos e 
Nenas).



¿CONSELLOS QUE SÓ ASESORAN?

Os representantes dos consellos da cultura 
reflexionan sobre os diferentes modelos 
destas entidades
28- Abril -2009

Naceron en épocas distintas, como respostas a tempos políticos, 
sociais e económicos diferentes, por iso os consellos da cultura 
que hai en todo o Estado Español teñen composicións, 
organigramas, competencias e funcionamentos de traballo tamén 
diferentes. Convocados polo Consello da Cultura Galega, 
responsables destas entidades estiveron en Santiago explicando os 
seus proxectos e diferenzas. ¿Existe un único modelo válido?

Ramón Zallo, membro do Consejo Vasco de la Cultura comezou a súa 
intervención explicando que “creo que non hai un modelo ideal ha de ser 
operativo e ha de respostar as necesidades de cada sociedade, por iso non se 
pode trasplantar”. A idea da especificidade e non adaptabilidade de cada 
institución para outras realidades administrativas, pero tamén sociais e 
culturais, foi a que planou de fondo nunha xornada que se centrou 
principalmente no debate de se a institución chamada “consello da cultura” 
ha de ser meramente consultiva ou pode ter funcións executivas. 

Asesorar ou executar
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A primeira institución deste tipo en crearse foi en 1983 o Consello da Cultura 
Galega. Citada no Estatuto de Autonomía galego a súa lei establece que o seu 
carácter é “un corpo asesor e consultivo, con capacidade de iniciativa, 
investigación e organización”. É a mesma natureza que ten o Consell Valencià 
de Cultura, creado tamén por lei só dous anos despois que o seu homólogo 
galego. “Naceron nun momento no que había que encargarse de cuestións 
simbólicas máis ligadas ao concepto de identidade” apuntou Ramón Lapiedra, 
membro do Consell Valencià de Cultura, na súa intervención. Era o momento 
no que a cultura estaba circunscrita ao campo da creatividade das artes 
tradicionais e onde aínda non se falaba de políticas culturais.

Co paso do tempo, a situación do ámbito cultural foi vertebrándose e foise 
dotando de musculatura administrativa. Por iso, os consellos da cultura 
creados nos noventa teñen un matiz diferente. O Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts de Catalunya, tamén creado por lei, segue a ser asesor 
pero comeza a ter funcións executivas. Son exclusivamente dúas: “conceder os 
premios nacionais de cultura da Generalitat de Catalunya” e “decidir sobre o 
apoio a creadores e a entidades respecto da promoción, o fomento, a difusión 
e a proxección da creación artística de acordo co Programa marco de cultura 
do Goberno”. Foi un paso adiante con respecto ás outras entidades pero, para 
Ferrán Mascarell impulsor desta entidade e, ao mesmo tempo, moi crítica con 
ela, “foi unha oportunidade perdida” para poder avanzar nun formato moito 
máis evolucionado. O modelo vasco, pola contra, é substantivamente máis 
diferente. Creado por decreto (e non por lei) parte dunha concepción da 
cultura máis sistémica, e acabou por artellar un modelo de cogobernanza 
entre os diferentes sectores culturais. “Non somos unha entidade encargada 
da asesoría, senón que nos encargamos de executar un plan (en alusión ao 
Plan Vasco de Cultura que está neste momento na súa segunda edición). 

A realidade plasmou que existen a día de hoxe dous modelos claramente 
asesores (galego e valenciano), un que comeza a ter funcións executivas (o 
catalán) e outro que se encarga de cogobernar. Non é fácil elixir entre esas 
dúas competencias e os propios asistentes á xornada organizada polo 
Consello da Cultura Galega amosaban as súas discrepancias. Para Ferrán 
Mascarell o consello debe ser meramente asesor porque as competencias 
deben estar do lado do goberno. “Creo que a cultura ten que estar nos núcleos 
de decisión do goberno, para evitar a lateralidade coa que, de sempre, se 
tratou aos asuntos culturais”. Por iso, na súa opinión os consellos teñen que 
ser independentes con “sistemas de elección alonxados das eleccións e que 
poidan ollar desde fóra do sistema político”. Por iso, é tan importante a súa 
composición. Para o valenciano Ramón Lapiedra, se o consello ten funcións 
executivas ha de haber representación popular, se é asesor tamén ha de 
contar con representación política, ao ser entendido como unha instancia de 
mediación. E aquí é onde entra a importancia da súa composición.

Independencia e composición



O Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya está integrado por 
11 membros (un presidente e dous vicepresidentes con soldos de director 
xeral, mais oito personalidades) escollidos polo Parlamento catalán entre 
persoas con experiencias e prestixio recoñecido no ámbito cultural e artístico. 
Moito máis numeroso é o valenciano, que conta con 21 membros elixidos 
polas Cortes Valencianas por maioría de dous terzos. E moito máis o Consejo 
de Cultura Vasco que ten un pleno dunhas cincuenta persoas entre membros 
das institucións, políticos (conselleiro de cultura do goberno vasco que é o 
presidente, o viceconselleiro de política lingüística, o director de Patrimonio 
Cultural, por poñer algún exemplo), xente elixida polo parlamento e 
representantes dos sectores culturais. Como se chegou a apuntar nalgún 
momento da xornada, un dos seus principais inconvintes é a súa dependencia 
do poder político.

En todo caso, o que quedou claro é que neste momento existen numerosas 
entidades (institutos, axencias, asociacións, fundacións, axentes culturais…) e 
que os consellos se atopan na obriga de artellar novos modelos de políticas 
culturais. “Cómpre insistir na idea da centralidade da cultura, de situala nos 
focos de poder” apuntaba Ramón Villares nas presentación de conclusións 
desta xornada. O presidente do Consello da Cultura Galega insistiu en que o 
reto pasa por unha mellor articulación cos actores culturais así como iniciar 
accións de carácter prospectivo e de análise dos proxectos culturais. 

En todo caso, no que coinciden todas os participantes que asistiron no 
congreso é o no que verbalizou o catalán Ferrán Mascarell é que “un país vale 
o que vale a súa cultura”.



UN INFORME ADVIRTE QUE SE CREAN MÁIS EMPRESAS NO SECTOR DA 
CULTURA QUE NOUTROS ÁMBITOS

Encargado por AGADIC servirá para definir a 
actuación deste organismo nos vindeiros 
anos
30- Novembro -2010

“Partiamos de cero e necesitabamos coñecer exactamente canto 
factura cada un dos sectores da cultura” afirmou Juan Carlos 
Fernández Fasero, director de Agadic, na presentación “As cifras 
da industria cultural galega”. Trátase dun informe que revela 
datos como que se crean máis empresas no ámbito da cultura que 
noutros sectores, que son de pequeno tamaño (o 51% non ten 
asalariados e o 44,20% ten entre 1 e 9 asalariados) e que 
facturaron arredor de mil millóns de euros en 2008. “As cifras son 
o primeiro paso sobre o que se asenta o Plan Director de Agadic 
que daremos a coñecer en breve”, aseguraba o director xerente de 
Agadic.

As principais magnitudes que contén este informe revelan que existen en 
Galicia 6.941 empresas, que a maior parte delas son comercios de artigos 
culturais e recreativos, así como empresas de publicidade, e as que se dedican 
a bibliotecas, arquivos, artísticas e espectáculos. Ademais, documenta que 
esas empresas facturaron en 2008 mil millóns de euros, un 17.36% máis que 
en 2006, sendo as do ámbito de produto gráfico as que máis facturan (un 
67.05%). ¿E de onde sacaron os datos? As cifras explotadas pola empresa 
EOSA (a mesma que se encarga do mantemento do Observatorio Audiovisual 
de Galicia desde 2005), chegaron dos datos do Rexistro Mercantil que 
facilitan as propias empresas. En canto ao emprego, este sector deu traballo 
en 2009 a 10.869 traballadores, un 2.67% máis que no 2008.

Como norma xeral, o principal problema das industrias culturais galegas é a 
exportación. A industria da cultura só supón un 0.04% do total de produtos 
galegos que se venden fóra. “É o noso punto feble” apuntou Fasero, quen 
espera que este informe sirva para “que outros sectores nos consideren como 
industria e ao mesmo tempo, se poida facer un seguimento exhaustivo dos 
datos de ámbito cultural”.

O informe fai un estudo destacado por sectores, dos que achegamos un 
pequeno perfil:

Industria musical 
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Este sector xerou en 2008, uns 96 millóns de euros e empregou a 800 
persoas, sendo a organización de actos a que acada un maior peso relativo. 
Ademais das cifras oficiais (Seguridade Social, INE, Rexistro Mercantil..) 
analizáronse outros documentos sectoriais (asociacións como AGEM ou 
Agaphono) que estimaron que o negocio das verbenas ronda os 94 millóns de 
euros e que chegan a contratar a 3.500 persoas en períodos estacionais.

Industria audiovisual

En 2010 Galicia conta con 310 empresas dedicada a produción de contidos de 
cine, vídeo e televisión, e 38 a actividades de emisión e programación que dan 
traballo a uns 3.000 empregados. O estudo cuantifica en 249 millóns de euros 
o volume de negocio. 

Artes escénicas

As cifras facilitadas nese informe sobre as artes escénicas revelan un 
crecemento espectacular da facturación dese sector entre 2005 e 2008, que 
medrou nun 336%. O volume de negocio destas mesmas entidades no ano 
2008 foi de 16.3 millóns de euros.

Produto gráfico

O sector do produto gráfico (entendendo por tal artes gráficas, libros, 
publicidade) ocupa a preto de 1.100 empresas que se asentan principalmente 
na Coruña (o 47% está alí). É o sector da industria da cultura que ten un 
maior peso económico porque facturou en 2008 735 millóns de euros. Sen 
embargo, é o sector que máis fortemente está a acusar a crise, con reducións á 
metade de resultados globais (antes de impostos) das empresas.



OS CONCELLOS CULTURALÍZANSE

A crise atrasará o proceso de integración da 
cultura nas administracións locais
10- Outubro -2011

A Cultura está a facerse un oco crecente e cada vez máis 
institucionalizado nos concellos galegos. Cando menos, así se 
desprende do informe A situación sociocultural dos concellos 
galegos de menos de 50.000 habitantes que se presentaba esta 
mañá no Consello da Cultura Galega. A análise, coordinada por 
Xesús A. Lage Picos, achega unha visión fundamental para 
comprendermos a situación da cultura do país fóra das grandes 
cidades.

Hai vinte anos, un equipo dirixido por Xoán Bouzada facía a primeira análise 
da situación da cultura nos concellos galegos co Mapa Cultural de Galicia 
Desde aquela, detectáronse abondosas mudanzas nos xeitos nos que se 
concibe este sector, especialmente desde as institucións locais. O estudo que 
vía a luz esta mañá no Consello da Cultura Galega elaborouse en colaboración 
coa Universidade de Vigo, e recolle datos de 273 dos 308 concellos do país 
que teñen menos de 5.000 habitantes. Na súa elaboración participaron, canda 
a Lage Picos, os tamén sociólogos Xosé Elías Trabada Crende e mais 
Mercedes Fernández Gestido.

http://culturagalega.org/noticia.php?id=19634
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A institucionalización

“Está a se dar un incipiente proceso de institucionalización da cultura nos 
concellos galegos de menos de 5.000 habitantes”, apunta Xesús Lage. Deste 
xeito, o número de departamentos de Cultura multiplicouse por tres nas 
últimas dúas décadas, e o número de persoas que traballan neste campo 
desde as administracións locais chegaba, no momento de elaboración do 
estudio, a 500 persoas, cinco veces máis que na anterior análise. Dentro desta 
progresiva profesionalización do sector cultural increméntase o interese polo 
traballo de técnicos e animadores socioculturais, que o 94,1% dos concellos 
considera convenientes fronte ao 66,3% que percibían esta necesidade hai 
vinte anos. Do mesmo xeito, naceron neste período un total de 12 organismos 
autónomos de cultura, que se ven non funcionan en todos os casos, amosan 
un interese por contar con organismos permanentes centrados na cuestión.

O investimento

De xeito curioso, o investimento en cultura non está directamente relacionado 
coa poboación do concello. Segundo descobre o informe, se ben é certo que 
son aqueles que teñen entre 20.000 e 50.000 habitantes os que destinan 
unha maior porcentaxe dos seus orzamentos a este campo, cun 6,1%, 
séguenos aqueles que teñen entre 5.000 e 10.000 habitantes, que achegan un 
5,1% dos seus recursos a cultura. Canda ao tamaño, son as entidades locais da 
Coruña e de Pontevedra as que máis apostan economicamente polo sector.

As actividades

“A heteroxeneidade é a tónica na programación municipal de cultura”, explica 
Mercedes Fernández. “En moitos casos son propostas conservadoras, cunha 
oferta que adoita se repetir que en moitos casos está vencellada ao ciclo 
anual”. Nesta tendencia, no entanto, apuntan a importancia que teñen en 
moitos casos as asociacións locais, que “axudan a vehicular as demandas da 
poboación e serven tamén para difundir as propostas municipais”, lembra 
Fernánez. O desenvolvemento de actividades culturais atópase vencellado ao 
desenvolvemento socioeconómico nos casos dos concellos máis pequenos, 
mentres nos que superan os 5.000 habitantes as propostas céntranse máis no 
desenvolvemento de expresións culturais galegas, a música o teatro e máis a 
danza. “Está a ser dar unha crecente consideración da cultura como un eixe 
estratéxico e un recurso económico , e vencéllase á proxección exterior do 
concello e mesmo ao turismo”, advirte Lage.

As infraestruturas

Outra grande evolución da cultura nos concellos foi un enorme incremento 
nas infraestruturas dedicada a este ámbito nos últimos vinte anos. Segundo 
sinala o informe ,“fíxose un considerable esforzo por todas os concellos de 
medios para o desenvolvemento de servizos culturais”. Neste campo, destaca 



a crecente implantación das bibliotecas, das que só carece un dos 273 
concellos estudados, e mais a implantación crecente das casas de cultura, que 
quintuplicaron o seu número neste período. Logo dos centros dedicados á 
lectura, destaca a implantación de centros socioculturais polivalentes, que 
existen no 77% dos estudados, escolas de música, arte, baile e danza (no 67% 
dos concellos), salas de arte ou exposicións (60,8%) e as xa mentadas casas da 
cultura (57,5%). Malia a isto, continúa como unha tónica nos últimos vinte 
anos a prioridade que lle outorga á posta en marcha e mantemento deste tipo 
de instalacións. Canda a isto, a demanda de novas instalacións, a necesidade 
de incorporar persoal á área de cultura e o apoio ao tecido asociativo 
compoñen os grandes eixes de prioridades para as entidades locais. A crise 
semella que está a marcar unha redefinición da prioridade que se lle outorga 
ás infraestruturas. Un 56,8% dos concellos non prevé desenvolver novas 
instalacións deste tipo, aínda que os máis afectados por esta tendencia son os 
que teñen menos de 5.000 habitantes. Naqueles que superan esta poboación, 
seis de cada dez prevén novos equipamentos, e detéctanse grandes diferenzas 
provinciais, cun 51,9% dos concellos coruñeses que teñen proxectos neste 
sentido fronte a un 28% dos ourensáns. 

Diferencias de concellos

A nivel de dinámicas culturais, este estudo constata diferenzas importantes 
entre os concellos da costa, especialmente nas provincias da Coruña e 
Pontevedra e mais aqueles do interior. Segundo explica Xosé Elías Trabada, 
“na Coruña e en Pontevedra hai moito máis dinamismo. Por unha banda hai 
máis entidades de poboación periurbanas, zonas moi poboadas con hábitos 
culturais propios da cidade. Canda a isto, inflúe tamén a demografía. En 
concellos cun grande peso de habitantes de máis de 50 anos as demandas son 
diferentes”. A nivel númerico, a variación dáse en diferentes ámbitos como as 
previsións de novos equipamentos culturais ou mesmo a porcentaxe de 
investimentos dedicados á cultura nos orzamentos.

O perigo da crise

Malia á crecente institucionalización, os investigadores advirten que existe 
unha importante taxa de persoal eventual nos concellos a traballar no campo 
cultural. “É de supor que coa actual crise boa parte deste persoal foi 
despedido” lembra Lage. Esta merma nos recursos humanos dedicados á 
cultura ten unha especial importancia en tanto que o informe sinala que a 
presenza deste tipo de traballadores marca a existencia de programacións 
culturais continuas e dunha planificación ao respecto. É dicir, que a súa 
ausencia nos concellos vai supor a desaparición de prácticas 
profesionalizadas, de continuidade na oferta cultural e, dunha merma na 
calidade e cantidade de propostas programadas, para alén do efecto directo 
que os recortes orzamentarios poidan ter na programación. “A presenza de 
departamentos e de profesionais específicos sentan as bases para que o 



tratamento que se lle dá a cultura caia menos na improvisación e no 
oportunismo”, salienta Lage.

Outros problemas de crise

Canda ao problema e a diminución de recursos directos, os autores do 
informe apuntan o enorme impacto que terá a desaparición da obra social das 
caixas galegas sobre as propostas culturais dos concellos, xa que estas 
entidades eran os terceiros maiores fornecedores de recursos neste campo 
para as entidades locais. Canda a isto, sinalan tamén a necesidade de adaptar 
as políticas públicas neste campo aos actuais tempos de crise económica. A 
actividade que desenvolven estes concellos en cultura ten unha especial 
importancia, segundo sinala Elías Trabada, “como un importante apoio á 
autoestima, como unha redistribución de recursos públicos e un xeito de facer 
chegar servizos dignos e de desenvolver unha estruturación do tecido social, 
para alén dos grandes actos culturais que se fan nas grandes cidades”.



A CRTVG CONVÉRTESE EN CORPORACIÓN PÚBLICA

O Parlamento aproba a Lei de Medios 
Públicos coa oposición dos deputados 
nacionalistas
2- Novembro -2011

Elección do Director Xeral por maioría cualificada no Parlamento, 
redución do Consello Asesor de 12 a 6 membros, elixido tamén por 
maioría de dous terzos, e mandato de 5 anos para ambas as dúas 
entidades; simplificación das tres sociedades (CRTVG, TVG e 
Radio Galega) que se converten en Corporación e coa cualificación 
de “medio público” con financiamento público. Estas son algunhas 
das características da nova Lei de Medios Públicos de Galicia que 
se aprobou hoxe no Parlamento con 61 votos a favor e 12 en contra, 
pertencentes ao Bloque Nacionalista Galego que presentou 85 
emendas, todas elas rexeitadas. A lei aprobouse despois dunha 
serie de manifestacións e unha xornada de folga convocada polos 
traballadores do ente que denunciaban que o texto abre a porta á 
privatización do ente.

O Pleno do Parlamento votaba hoxe a Lei de Medios Públicos de Galicia. Un 
texto que definía o modelo da CRTVG e das súas sociedades e que foi 
aprobada cos votos dos deputados populares e socialistas. A deputada 
nacionalista, Ana Pontón, solicitou que se votasen oito das 85 emendas por 
separado, algunhas como a número 9 que pedía explicitar que a “CRTVG non 
podería contar con participación privada no seu capital”, que foron 
rexeitadas.

O deputado socialista, Lage Tuñas, e o popular, Pedro Puy, aproveitaron as 
súas intervencións previas á votación para destacar algúns do logros do texto. 
“O novo texto permite, nestes momentos nos que se cuestiona a xestión dos 
cargos directivos, o cesamento do director xeral por unha desviación superior 
ou igual ao 10% do orzamento ou por unha mala xestión que está 
debidamente tipificada no texto” destacou o deputado socialista. Pedro Puy 
quixo destacar a profesionalización dos traballadores e a redución do número 
de membros do Consello Asesor. Pola súa banda, Ana Pontón lembrou o 
ambiente no que se redactou e pactou esta lei entre Partido Popular e Partido 
Socialista ao citar as manifestacións dos traballadores do ente e denunciou 
que “con esta lei a CRTVG será o único medio público que non conte cun 
consello asesor que non canalice a participación da cidadanía na definición da 
programación”. Ademais, lembrou que o texto “pon en dúbida o papel que 
desenvolve esta entidade en prol da normalización do país”.

http://culturagalega.org/noticia.php?id=19802
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CULTURA DE FACTO

A situación económica sacode a política 
cultural desde 2011
26- Decembro -2011

Supresión das axudas ás entidades locais, rebaixa nas subvencións 
as industrias culturais, anuncio da posibilidade de que non se 
conclúa a Cidade da Cultura, queixas continuada do sector das 
artes escénicas e audiovisual…. Se lle aplicaramos un balance 
contable ás políticas culturais do ano, teriamos unha ecuación 
chea de restas, apuntes e números vermellos. Canda as cifras, este 
ano 2011, tamén deixa nomes propios: os de Álvaro Cunqueiro e o 
de Lois Pereiro que catalizaron boa parte das actividades.

Malia que o contexto de crise económica co que comezou o ano non apuntaba 
grandes alegrías para o sector cultural, co caer dos días no calendario, fóronse 
perfilando, corrixindo e mesmo definindo algunhas políticas culturais. Un 
ano que pode marcar un punto de inflexión e moitas das actividades que se 
consolidaron nos últimos lustros.

A tesoira

Comezamos polas eliminacións. Convocatorias que se publicaron no Diario 
Oficial de Galicia (DOG) e que no mesmo DOG se suprimiron. Dunha banda 
están as axudas que a Consellaría de Educación publicaba en marzo para a 
edición de libros de texto en galego ("edición en lingua galega de recursos 
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didácticos curriculares para niveis non universitarios") e de apoio á 
normalización para concellos (subvencións ás entidades locais de Galicia para 
a promoción do uso da lingua galega) meses despois de ser convocadas 
quedaron "sen efecto". ¿Os motivos? O propio texto apelaba ao "necesario 
equilibrio entre ingresos e gastos" que "esixe nestes momentos efectuar un 
axuste nos créditos inicialmente asignados aos diferentes centros de gasto que 
conforman os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia". Ademais, 
responsabilizou o goberno central da falta de fondos, indicando que a medida 
se adopta "ante os posibles incumprimentos, por parte do Estado, dos 
compromisos de achegas de anticipo do fondo de cooperación previsto para 
2011 no sistema de financiamento e nos ingresos da comunidade". Non foi a 
única que suprimiu, xa que no mes de setembro, o goberno publicou no DOG 
unha resolución que deixaba sen efecto as axudas a concellos para o 
equipamento e mellora de locais destinados a actividades culturais (600.000 
euros achegados polos fondos Feder da Unión Europea) e as axudas a 
asociacións culturais para desenvolver as súas actividades (300.000 euros). 
En total 900.000 euros que imposibilitou centos de actividades e accións do 
asociacionismo de base polo país.

Neste 2011 tamén se suprimiu a Feira Galega das Artes Escénicas. Despois de 
dezaoito anos de celebración ininterrompida, o recorte orzamentario tamén 
chegou a este encontro pensado para que programadores e distribuidores 
coñeceran de primeira man os espectáculos escénicos da temporada. Tras 
tensas e continuadas reunións entre Agadic e o sector escénico e cultural 
desenvolvidos durante os meses, ao final houbo unha “mostra de artes 
escénicas” con xestores culturais e programadores unicamente galegos. A 
redución de 180.000 euros da edición de 2010 a 50.000 para este ano, foi a 
principal causa que motivou este cambio de modelo.

No tocante aos recortes, neste ano non houbo unha convocatoria inicial cunha 
posterior corrección de erros rebaixando as contías, senón que xa se partiu 
dunha cifra inferior. No que afectou as industrias culturais, convocáronse 
neste 2011 cos mesmos obxectivos (incrementar público, consolidación das 
industrias e procurar a excelencia), modalidades (salvo que eliminan as 
axudas ao asociacionismo profesional neste sector, mantéñense o resto) cun 
importe de 1.370.000 euros, que supón 730.000 euros menos que na anterior 
edición (en 2010 a convocatoria foi inicialmente de 2.290.000 euros, que se 
reduciu a 2.100.000 euros nunha corrección de erros posterior). Se pechamos 
o foco e miramos cara o sector audiovisual, a situación está nos mesmos 
parámetros. Agadic rebaixou en 85.000 euros as partidas destinadas a 
curtametraxes en versión orixinal galega (rodaxe e/ou gravación en lingua 
galega) máis videoclips co “obxectivo de estimular a creación de novos 
profesionais da industria audiovisual galega”. A este epígrafe concreto, este 
ano concedéronse 115.000 euros. Pero a rebaixa máis grande tivo lugar na 
convocatoria de produción ou coprodución audiovisual en lingua galega, que 
pasou de 4.9 millóns de euros en 2010 a 2.9 neste 2011. Malia a contía, 



mantiveron os mesmos parámetros de valoración (contidos culturais, o galego 
como lingua de rodaxe e primar a presenza de mulleres no equipo, entre 
outros).

Para completar o repaso da situación das artes escénicas e audiovisual deste 
ano, hai varios feitos que compre non deixar de lado. Dunha banda, están as 
continuadas accións de protesta do sector das artes escénicas e do audiovisual 
(que mesmo chegou a se reunir co presidente da Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo) reclamando desde unha política unificada no sector 
audiovisual, ata o pagamento das facturas por parte da Administración de 
bolos xa realizados como unha maior consideración para estes sectores. Da 
outra parte, está un nome propio, o de A ópera dos tres reás que se converteu 
no espectáculo do Centro Dramático Galego máis visto tanto en Galicia como 
no resto do estado. Unha aposta de Blanca Cendán, que contou cun equipo de 
luxo (Luis Tosar, Muriel Sánchez, Mónica de Nut, Marcos Orsi….baixo a 
dirección de Quico Cadaval) que contou con 19.700 espectadores en 34 
funcións. 

Os anos de

Valle Inclán, Lois Pereiro, Álvaro Cunqueiro, Castelao…. Todos eles foron, por 
diferentes motivos, protagonistas neste 2011. E a súa presenza en actividades 
institucionais foi tamén bastante desigual. Comezamos por Lois Pereiro, 
homenaxeado no día das letras galegas deste ano, que supuxo a revolución no 
día das letras cunha importante pegada e implicación por parte da cultura de 
base. Non cabe dúbida de que as peculiaridades literarias e biográficas de 
Pereiro facilitaron en boa medida que a celebración deste ano fose especial. A 
base social e organizativa de todo este tecido cultural viuno como algo propio 
e multiplicáronse tanto as actividades, como os formatos dunha celebración 
que antes se consideraba como algo caduco e reducido a unha serie de 
actividades institucionais. Vídeos e documentais, artes escénicas, 
performances, recitais, festivais musicais….unha estensísima presenza na 
rede revitalizou esta festividade que haberá que agardar a novas edicións para 
ver se a tendencia xa iniciada con homenaxes a persoeiros como Uxío 
Novoneyra, Xosé María Álvarez Blázquez ou Ramón Piñeiro, se mantén ou se 
debeu a outras circunstancias. 

O outro nome propio foi o de Álvaro cunqueiro. Co gallo do centenario do seu 
nacemento programáronse congresos, exposicións, representacións teatrais, 
tertulias e diferentes iniciativas que pretendían desempoar a figura dun dos 
escritores máis ilustres da literatura galega. Neste 2011 tamén se cumpría 
unha data redonda doutra figura destacada para a cultura galega: o 125 
aniversario do nacemento de Castelao. A efeméride comezou con lea no 
Parlamento, pola denuncia expresa da deputada nacionalista Ana Pontón de 
“ningunear” a súa figura. Un exposición e algún acto institucional celebraron 
a cita que tamén rematou con lea no Parlamento pola tipoloxía de Ben de 



Interese Cultural que recibiu a súa obra. Despois da incoación de expediente, 
o consello da Xunta do pasado venres 23 de decembro, aprobou a declaración 
de BIC para a súa obra, pero de carácter “inmaterial”, sendo o primeiro dos 
bens que obtén esta declaración. 

Non é un nome propio, pero este 2011 tamén foi o Ano da Música. Unha 
celebración que pasou diluída entre todas as actividades organizadas por 
parte da Consellaría de Cultura que, se limitou a etiquetar con esta 
denominación propostas que xa se estaban a desenvolver en anos 
anteriores.Como novidades para esta celebración figuraba o Peque Classics, 
para achegar aos máis pequenos o ámbito musical. Con todo, tamén se 
anunciaron os Premios da Música Galega (que contarían cun xurado 
independente con representación dos diferentes axentes do sector e onde 
cada galardón contaría co nome dun trobador medieval da tradición galego-
portuguesa), que ao final se crearán no 2012 e non este ano como estaba 
previsto inicialmente. 

Dentro das grandes efemérides do ano destacou o 800 aniversario da 
consagración da Catedral de Santiago. Cun orzamento de 2,5 millóns de euros 
programáronse exposicións (Compostela do Século XIII, o patrimonio do 
templo ou o cerimonial litúrxico da catedral), concertos de música clásica 
(festival Via Estellae, o Festival de Músicas Contemplativas, o curso Música 
en Compostela, o Compostela Organum Festival ou o certame Gastronómico 
Santiago (é)tapas) compoñen o eixo das actividades culturais e preto duns 6 
millóns de euros se destinaron a restauración no propio templo (a 
recuperación da fachada da Praza da Inmaculada e a apertura ao público da 
Casa do Cabido). Tamén recuncaron neste aniversario propostas como o 
Congreso de Literatura de Viaxes, ou o Galicia Classics, que tamén facía parte 
do programa do Ano da Música.

A cidade ¿inconclusa?

A Cidade da Cultura estreou neste ano a súa programación. Typewriter, os 
Atardeceres no Gaiás, Peque Classics, a Cidade Imaxinaria, o Ceo das Letras e 
a maior parte das roldas de prensa da Consellaría de Cultura. En total, a 
altura de outubro (cando o conselleiro acudiu ao Parlamento a explicar a 
actividade), desenvolvéronse 173 actividades, a maior parte das 76 formacións 
e 271 artistas e profesionais que interviron foron galegos. Ademais, apuntou 
que o 95% das empresas de xestión cultural e industrias deste tipo coas que se 
contou para a organización destes eventos tamén foron do noso país. En canto 
a cifras, desde a posta en marcha do programa desenvolvéronse un total 1.178 
visitas guiadas, o que supuxo preto de 43.000 persoas, que canda ás 
asistentes aos diferentes espectáculos que se programaron no monte e mais 
outros visitantes, bota un saldo aproximado de 291.729 persoas, segundo as 
cifras facilitadas pola Fundación Cidade da Cultura.



Con todo, neste 2011 tamén se advertiu sobre a posibilidade de non finalizar o 
Centro da Música e das Artes e do Centro de Arte Internacional, os espazos 
que faltan por construír. A idea comezou a tomar corpo, desde que se 
anunciou o custe de adiar a execución deses edificios (licitadas polo goberno 
en funcións en 2006). En total 447.000 euros supuxo paralizar 
temporalmente estes espazos (151.00 euros por retiradas de materiais, cen 
mil fixos por actuacións derivadas da suspensión -que se recuperarían de 
continuar co proxecto porque están en concepto de “adianto de obra”-, máis 
seis mil euros mensuais de mantemento mentres non se toma unha decisión 
definitiva, segundo figuraba nunha nota de prensa remitida no seu momento 
pola consellaría de Cultura). Unha decisión que prevé se tome en 2012.

De motores culturais a meros edificios

Ao lado de numerosos auditorios e infraestruturas municipais que se 
remataron este ano que, co gallo das eleccións do mes de maio, viron 
paralizados os proxectos. O exemplo máis paradigmático desta situación pode 
ser o que lle aconteceu con Ágora, o edificio cultural sito na Coruña. O seu 
antigo director, Manuel Olveira, deseñara unha programación cultural que 
chegou mesmo a estar colgado no sitio web e que ofrecía propostas que 
mesturaba o aspecto cultural co social do centro con obradoiros, salas de 
exposicións, teatro... Pero co cambio do goberno, foi cesado do seu posto e o 
espazo (que nunca chegou a estar inaugurado oficialmente) deixou en standby 
todas as actividades que estaban programadas inicialmente. José Luis 
Rodríguez, o seu actual director, está pendente de presentar a programación e 
poñer a andar un centro do que se chegou a barallar incluso como sede para o 
Centro Coreográfico Galego.

O efecto rebote: da fusión-bancarización

Primeiro chegou a fusión das Caixas galegas (CaixaGalicia e Caixanova), co 
que a súa actividade cultural quedou á espera do que acontecía coa nova 
entidade: NovaGalicia Banco. Pero despois chegou o proceso de bancarización 
e, co novo panorama, comezaron a paralizarse proxectos. A fundación (agora 
chamada NovacaixaGalicia Claudio San Martín) mantén unha actividade 
mínima e mesmo chegou a abrir algún dos seus espazos previstos (o auditorio 
do Preguntoiro en Santiago de Compostela) e pechar outros (a aula cultural 
de Carreira do Conde tamén en Santiago). Nos últimos tempos, limítase a 
continuar coa actividade das súas sedes ao tempo que anuncia a súa saída 
doutras entidades, como foi o anuncio de abandono do MARCO, Museo de 
Arte Contemporánea de Vigo, onde chegou a aportar 300.000 euros. 

Neste ano tamén se presentou un informe relevante para definir a polícita 
cultural no futuro. Trátase do Informe sobre as Fundacións Culturais de 
Interese Galego elaborado polo Consello da Cultura Galega. Este traballo, 
realizado por encarga do Goberno Galego, analizaba por vez primeira de xeito 



sistemático a situación legal e real deste ámbito, e sinala a debilidade de 
moitas destas entidades. En total hai 520 fundacións de interese galego 
(Unha cuarta parte delas, 145, están dedicadas ao campo cultural, moi por 
diante do ámbito asistencial e social (16,4%) ou do industrial (12,3%), cunha 
gran heteroxeneidade e moitas diferenzas entre elas. No informe ofrécense 
algunhas propostas como reformas legais para controlar mellor a viabilidade 
das mesmas ou singularizar algunhas da fundacións máis importantes para o 
país.



O ANO QUE EMPEZAMOS CRITICAMENTE 

O cambio orgánico da Xunta condiciona a 
política cultural prevista para este ano
9- Xaneiro -2012

A outra palabra para acompañar á crise é a de remodelación. O 
presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo deu a 
coñecer a semana pasada os cambios do seu goberno. Coa 
desaparición da Consellaría de Cultura e Turismo e a súa 
correspondente integración en Educación, cómpre, agardar a ver 
se moitas das cousas que estaban previstas se executan finalmente. 
Con eles comezamos o repaso das acción, políticas e actuacións 
pendentes para este ano.

Un dos sentires máis comúns do sector cultural galego, con respecto de 
integrar as competencias de Cultura na consellaría de Educación está en 
evitar a merma da partida destinada a esa área. Por iso, o primeiro é ver o que 
xa estaba anunciado. 

Os cartos previstos

Os oito millóns de euros que os orzamentos de 2012 prevén para a Secretaría 
Xeral de Política Lingüística supoñen unha redución do 60% aos dispoñibles 
en 2005, que roldaban os vinte millóns. Así o sinalou no seu momento a 
Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) nun 
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comunicado. Unha medida que supuxo este ano comece sen doce servizos de 
normalización de ámbito local (Aranga, Arzúa, Barreiros, Cabana de 
Bergantiños, Cariño, Cerceda, Malpica, Mesía, Monfero, Santiso, Vilasantar e 
Zas). Por partidas, as máis afectadas son as axudas para accións de 
promoción da lingua desde asociacións sen ánimo de lucro, cun 59% menos, 
para cursos e actividades de formación, que baixan un 18% e as destinadas 
aos equipos de normalización nos centros de ensino, que descenden un terzo.

Hai algunhas partidas, como a de edición en lingua galega de recursos 
didácticos para ensino non universitario, que xa está convocada (por importe 
de 300.000 euros, 100.000 menos que en edicións anteriores). Pero tanto 
esa, como outras deste ámbito, están supeditada á "existencia de crédito 
axeitado e suficiente para tal fin nos orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2012", tal e como apuntan as propias 
convocatorias publicadas no DOG, polo que tampouco está garantida que 
cheguen a se concretar.

O recorte xeneralizado a infraestruturas culturais que achega a Xunta afecta e 
entidades coma o MARCO, CGAC pero tamén á Fundacion Seoane que 
contará, por poñer un exemplo, no 2012 con 112.000 euros menos. Tanto a 
Xunta como o concello da Coruña reduciron a súa participación. A Xunta 
pasou dos 100.000 euros que estableceu o bipartito a 40.000 a través de 
Agadic, mentres que o concello reducíu dos 700.000 euros iniciais ata os 
360.480 euros do ano pasado, chegando aos 250.000 nesta edición. Unha 
liña que se está a apreciar tanto en centros de titularidade municipal, como 
autonómica ou provincial.

En canto ao orzamento da Consellaría de Cultura. O pasado mes de decembro 
aprobouse un orzamento que baixaba de 133.213.758 do ano 2011 a 
129.813.08 euros. Dentro deste departamento o recorte máis acusado era o 
que afectaba ao Fomento e Promoción das Actividades Culturais que contará 
con sete millóns menos, así como a Coordinación e Promoción do Turismo, 
que terá tres millóns menos. Pola contra, increméntase de xeito notorio a 
partida relativa a bibliotecas, arquivos, museos e equipamentos culturais que 
pasa de 8 a 18 millóns.

Con todo a integración das competencias de Cultura como secretaría xeral, a 
cargo da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
cumprirá ver cales son os recursos que se destinan. No novo organigrama 
desaparece a dirección xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas e queda só a de 
Patrimonio. Haberá que agardar a ver os recursos que se destinan aos 
programas e aos novos departamentos. 

A CRTVG

Coproducións audiovisuais, compras de dereitos, series de ficción, programas 
de entretemento, producións asociadas… en resumidas contas, os produtos 



que impulsan o sector audiovisual galego. O director xeral da CRTVG, Alfonso 
Sánchez Izquierdo, anunciou no seu momento no Parlamento que destinará a 
este fin unha terceira parte do orzamento de explotación da Televisión de 
Galicia. É unha das medidas na explicación do gasto dos fondos que disporá o 
ente para o vindeiro ano e que se reducen un 3.6% con respecto a 2011. En 
total, a CRTVG terá para toda a súa actividade no 2012, 117 millóns de euros. 
O 20% desa cifra destinarase a facer fronte á “unha necesaria renovación 
tecnolóxica do grupo”. Entre os cambios tecnolóxicos de dixitalización, está 
presente a televisión conectada, baseada na implantación da tecnoloxía 
híbrida de televisión de banda ancha (HbbTV) terá no 2012 o seu ano de 
implantación. Neste camiño, a CRTVG acaba de iniciar as probas 
experimentais de emisión. A televisión conectada consiste nunha plataforma 
á carta cunha especie de barra lateral con múltiples funcións como escoller 
contidos de catálogo, participar en votacións, comentar en tempo real e 
ampliar información do programa que se está a emitir, entre outras opcións. 

Novacaixagalicia ou a incerteza

O futuro da actividade cultural desta entidade é incerto. Anunciou a súa saída 
do MARCO, museo de arte contemporánea de Vigo no que levaba desde como 
membro do padroado. A entidade xa reducira a súa participación, de 300.000 
euros a 100.000 que achegara neste ano, ata a súa saída total. Canda esta 
situación saía tamén á luz que en 2012 deixará de programa no Teatro Colón 
(antes Teatro Colón Caixa Galicia) porque era inasumible. Non serán os 
únicos cambios deste modelo, xa que tal e como saíu anunciado tras un 
consello da Fundación Novacaixagalicia, haberán recortes en todas as liñas 
posibles: venderanse edificios, reduciranse gastos de funcionamento ou 
explotación de servizos e suprimiranse as sedes da fundación en Lugo e 
Ferrol. En total disporá de 40 millóns de euros para a súa actividade, 20 
menos do que tiña en 2011. Prevese tamén a venda de patrimonio (inmobles e 
obras de arte) para obter os 75 millóns de euros que precisan para 
incrementar a participación de Novacaixagalicia en Novagalicia Banco do 
6,8% actual ata 9,5%.Haberá que agardar para ver se se define a súa liña 
política cultural na súa tupida rede de espazos e infraestruturas.

O consello da cultura

O Plan de Actividades do Consello da Cultura para este ano ten un nome 
propio. O de Valentín Paz Andrade (1898-1987), homenaxeado no Día das 
Letras Galegas, e sobre o que o CCG fará unha exposición. A mostra 
exhibirase no Brasil, país co que Paz Andrade mantivo unha fonda relación e 
que permitirá ao Consello continuar co seu traballo de acción exterior. Neste 
campo, actividades enfocadas á emigración e exilio en colaboración cos 
centros do exterior, destacan actos en Arxentina ou Venezuela aproveitando 
outras efemérides: o 50 aniversario da Historia de Galicia dirixida por Ramón 
Otero Pedrayo e a conmemoración do centenario do nacemento de de Celso 



Emilio Ferreiro (1912-1979), emigrante e autor, entre outras obras, de Viaxe 
ao país dos ananos. Malia o recorte orzamentario, o Consello seguirá coa súa 
liña de actividades de asesoramento e xornadas de reflexión no eido da 
cultura. 

No 2012 realizaranse actividades relacionadas coa recuperación de fondos 
patrimoniais (arquivos de Radio Nacional de España e Radiotelevisión 
Española en Galicia) os fondos e documentos de Valentín Paz Andrade e do 
Consello de Galiza. Canda a ela, continuarase coa liña de traballo habitual de 
realización de informes e asesorías, en paralelo a xornadas de reflexión e 
debates. Segundo a nota de prensa, “impulsaranse exposicións como 
Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975) e continuarase o programa de 
publicacións, privilexiando a edición electrónica a través da web institucional 
e o portal cultural 

Cidade da cultura: o ano estratéxico

Este mes de xaneiro está prevista a presentación do Plan Estratéxico para o 
Gaiás, haberá que ver se cos novos cambios se mantén a data ou se adía desde 
documento que conterá as liñas estratéxicas de traballo do centro. En todo 
caso, este ano poñerase en marcha o Museo cun programa de actividades que 
inclúen exposicións, presentacións e que reutiliza espazos insospeitados para 
o seu uso previsto, como é o feito de que o túnel sexa o lugar elexido para o 
concerto da banda noruega Ülver. En total, este ano, estarán abertos o Museo, 
a Biblioteca e o Arquivo de Galicia, a metade dos edificios que conforman este 
complexo.

No marco de actividades da Cidade da Cultura destaca a celebración en 
febreiro do “Encontro Internacional Economía e Cultura”, co reto de 
fomentar a colaboración entre estes dous sectores estratéxicos, e que ofrecerá 
un espazo no que presentar proxectos e buscar socios ou patrocinadores, 
ademais de presentar casos de éxito do binomio empresa-cultura. Un 
encontro que permitirá abrir novas vías de colaboración para o sector cultural 
nestes tempos de incertidume. 



FRAGA: QUINCE ANOS DE POLÍTICAS CULTURAIS (1990-2005)

A política cultural de Fraga defínese por fitos 
que teñen consecuencias ata hoxe en día
16- Xaneiro -2012

Manuel Fraga gobernou en Galicia, con maiorías absolutas, entre 
1990 a 2005. Destes quince anos de poder, fican unha serie de 
medidas lexislativas e políticas que, en certo xeito, seguen a definir 
as bases da política cultural galega. Repasamos algunhas das 
accións de política cultural emprendidas polos seus gobernos en 
termos de iniciativas lexislativas e creación de institucións 
culturais autonómicas con vixencia ou consecuencias actuais.

Para Ramón Villares, Presidente do Consello da Cultura Galega, Manuel 
Fraga tivo “luces e sombras” pero foi “sensible á cultura”. Para Villares, 
catedrático de Historia da USC, Manuel Fraga procurou na cultura unha 
“certa lexitimidade simbólica” para asentarse como Presidente, 
relacionándose co sector cultural e participando dalgúns dos seus eventos. 
Fraga viña de exercer a política e a diplomacia no exterior e buscaba 
vincularse ao imaxinario e á tradición de Galicia. Para Fraga, segundo 
Villares, “era máis importante facer cousas e non tanto reflexionar”. 

Medidas dos gobernos Fraga

2005: Decreto de regulación das TDT

Unha das últimas decisións de Manuel Fraga como Presidente da Xunta é o 
decreto que regula a creación de 84 potenciais cadeas de televisión. O decreto 
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colocaba como obrigatoria a emisión de alomenos un 50% de programas de 
produción propia e empregar o galego de xeito “usual”.

2004: Plan de Normalización Lingüística de Galicia

Coa unanimidade dos tres grupos parlamentarios, o Parlamento de Galicia 
aprobou o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Constaba de 445 medidas 
a prol do idioma. 

1999: A Cidade da Cultura de Galicia 

Foi a decisión cultural máis controvertida que tomou Manuel Fraga como 
Presidente da Xunta de Galicia. O macrocomplexo do Gaiás comezouse a 
materializar a partir do concurso internacional convocado en 1999 no que 
resultou gañador o proxecto de Eisenmann que hoxe se está a materializar. 

1999: Lei do Audiovisual de Galicia

A Lei do Audiovisual de Galicia, do ano 1999, aprobada por consenso polos 
tres partidos políticos do Parlamento galego, marcou un importante fito 
lexislativo, ao declarar por primeira vez un sector cultural, neste caso, o 
audiovisual, como “estratéxico” para Galicia.

1996: Lei de Protección dos Camiños de Santiago.

Tras o estalido do fenómeno Xacobeo no ano 1993, o goberno de Fraga 
promulgou uha Lei específica de Protección dos Camiños de Santiago, 
especificando as condicións de protección dun tipo de ben inusual nos 
catálogos de patrimonio. 

1995: Lei do Patrimonio Cultural de Galicia

No ano 1995 produciuse a arelada publicación da Lei de Patrimonio Cultural 
de Galicia, que continúa vixente, malia que o anterior Conselleiro de Cultura 
avisou publicamente en varios momentos de que se estaba redactando un 
borrador dunha nova Lei. 

1993: Creación do Centro Galego de Arte Contemporánea

A decisión de crear o Centro Galego de Arte Contemporánea foi un fito para o 
incipiente sector da artes visuais en Galicia. A comisaria de arte Gloria Moure 
foi a encargada de poñer en marcha o CGAC entre o ano 1994 e a súa 
turbulenta saída en 1998. 

1991: Rexistro de Bens de Interese Cultural 

No ano 1991 o goberno galego toma a decisión de crear un Rexistro de Bens 
Culturais de Galicia e elabora o decreto que regulará a tramitación destes 
bens. 



1991: Créase o CESGA

O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) nace como unha 
infraestrutura tecnolóxica destinada a albergar supercomputadores para uso 
científico pero converteuse, posteriormente, no núcleo do que o goberno 
Fraga chamou a “Autoestrada Galega da Información”, unha rede de alta 
velocidade formada durante os 90 para interconectar administración 
autonómica, universidades, centros de coñecemento e formación tanto nas 
cidades como no rural. 

1991 S. A. de Xestión do Plan Xacobeo (Xacobeo 93)

Pouco despois de chegar ao goberno, Fraga constituíu a Sociedade de Xestión 
do Plan Xacobeo, orientada a conducir as accións promocionais, turísticas e 
culturais vinculadas ao Camiño de Santiago e ao Ano Santo de 1993. O 
Camiño de Santiago vertebrou a política turística galega ata o ano 2010 e 
creou unha icona diferencial de Galicia na oferta global.


