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LIMIAR
Estratexias para a cultura:
por un novo contrato
Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega

Hai palabras que corren perigo de seren gastadas antes de esgotar toda a súa forza.
Unha delas é estratexia, que, de usos propiamente bélicos, foise incorporando á
linguaxe do planeamento e da consultoría sobre actitudes e procedementos das organizacións. Tamén lle acontece algo semellante á palabra trato ou contrato, por máis
que neste caso as referencias orixinais procedan do presidente F. D. Roosevelt e do
seu coñecido programa de New Deal, que aquí traducimos de mellor gana por novo
contrato, para evitar malentendidos ou equívocos. Aínda sendo ben conscientes desta polisemia das palabras, no Consello da Cultura Galega promovemos desde finais
de 2009 un proceso de debate e mesmo de “remuíño de ideas” arredor da situación
actual da cultura galega, dos problemas que os seus actores identifican como tales
e das propostas de futuro que se poden albiscar. Albergamos toda esta actividade
baixo o nome de Reflexión estratéxica, máis pola connotación de futuro que contén
que pola densidade de propostas organizativas e procedementais que ofrece. Estratexia, pois, como procedemento para o debate. E novo contrato, como proposta de
acción institucional e social para o futuro.
Non foi unha idea que nacese do baleiro. Xa durante o ano 2008, con motivo dos
25 anos de existencia da institución, realizáronse diversos foros de debate, so a idea
central de crear cultura, imaxinar país. Aqueles foros serviron para testar a posición
da cultura galega nun marco global, colocando como temas centrais a sociedade do
coñecemento, o plurilingüismo, o patrimonio cultural e natural, a creación artística
e as políticas de gobernanza. Debates que deron orixe a diversas publicacións aparecidas desde 2009 que constitúen, no meu ver, un útil guieiro sobre os grandes
problemas da cultura contemporánea, analizados desde o ángulo de Galicia. Tamén
se organizou unha exposición, Galicia 25, en cuxo catálogo eu mesmo adiantei algunhas reflexións que felizmente agora colleron máis forma. Foi tamén naquel contexto, por próximo no tempo que nos pareza, no que se fixo evidente unha fonda crise
financeira que acabou por afectar a todos os sectores da vida pública e, desde logo,
ao ámbito da cultura. Seguir traballando naquela orientación era, se cadra, aínda
máis oportuno e mesmo urxente.
O resultado foi o lanzamento desta Reflexión estratéxica, que estivo composta, case
a partes iguais, por unha análise cualitativa do sector e por unha participación, especializada pero máis aberta, na que varias ducias de actores e membros do sector
cultural achegaron a súa visión e a súa experiencia para fixar unha diagnose da situación e propoñer vías de acción no porvir inmediato. De algo máis de trescentas persoas ás que nos diriximos para recadar a súa opinión, respondeu activamente máis
dun cento con achegas diversas (textos artellados, suxestións, experiencias…) e,
posteriormente, moitos deses participantes, alén de convidados externos, integráronse nos foros de debate que de forma periódica se realizaron durante o ano 2010.
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Como é doado de percibir, o material compilado, sobre todo na forma oral de intervencións nos debates, foi rico e diverso. Tanto as intervencións dos convidados externos para cada un dos foros, como as animadas discusións que tiveron lugar, foron
gravados polos servizos técnicos do Consello e xa forman parte do seu acervo gardado no Arquivo Sonoro de Galicia. Desde logo que de toda esta información poderá
facerse uso no futuro como fonte para a investigación do sector cultural nun momento histórico concreto, o que xa non é un benfeito menor. Pero non todo o material
reunido neste proceso podería ser agora publicado en formato papel, nin sempre as
respostas dos participantes están pensadas para seren divulgadas. Decidimos, pois,
dar a lume unha síntese que permita unha lectura rápida e que, non obstante, recolla
o esencial da diagnose da situación e das propostas de cara ao porvir. O que contén
esta publicación é, por tanto, a tona ou enxunlla de todo aquel proceso de debate,
seguido dun cumprido anexo en que se explica a metodoloxía empregada e unha
relación dos participantes no proceso, que así son remunerados, pouco máis que de
forma simbólica, con esta mención polo seu traballo e coa nosa gratitude.
O que quixera subliñar nesta presentación son as principais conclusións que se poden
tirar deste proceso e algunhas propostas de acción futura. Penso que este é o mellor
contributo que unha institución como o Consello Cultura Galega pode prestar non só
ao sector cultural no seu conxunto, senón tamén á sociedade galega, á que se debe.
Pódense resumir estas conclusións en tres ítems ou monllos de problemas. O primeiro
trata da relación entre cultura e sociedade democrática e de masas; o segundo apunta
cara a unha necesaria reformulación de políticas públicas e de gobernanza do sector;
e o terceiro ítem refírese, de forma especial para o caso dunha nación-cultura como é
Galicia, aos contidos concretos da cultura e a súa relación coa identidade e a proxección exterior. Na coda voltarei sobre a idea dun novo repartimento ou contrato para o
entendemento e a xestión da cultura e das políticas públicas que lle aquelan.
1.
O primeiro asunto é cada vez máis evidente, tanto en termos cuantitativos como cualitativos. O sector da cultura experimentou unha mutación profunda desde os últimos
decenios do século pasado. O cambio máis esencial foi, sen dúbida, a transición
realizada desde unha concepción da cultura como unha actividade propia do amadorismo e cunha concepción inevitablemente elitista ou culta, cara a un perfil de
cultura máis popular e de base, fundada no poder mediador dos medios audiovisuais
e sometida a unha progresiva e intensa profesionalización. Esta é a situación que corresponde a unha sociedade de masas fortemente terciarizada, na que as actividades
de intermediación cultural son esenciais para garantir a cohesión social, reforzar a
identidade colectiva e proxectar unha imaxe específica cara ao exterior.
A cultura deixou de ser unha actividade superflua ou anecdótica (vulgarmente definida como floreiro), sostida pola ilusión dos creadores e mantida coas migallas caídas
da mesa do Epulón de cada sazón. Os equipamentos culturais, xa de seu abondosos,
son cada vez máis custosos e caros. Os empregos en actividades culturais achéganse
ou sobardan os de sectores tradicionais como a agricultura ou a pesca. As partidas
orzamentarias que os gobernos deben destinar á cultura, sen seren astronómicas,
cada vez deben ser máis cuantiosas. O mesmo acontece no ámbito das institucións
privadas, nomeadamente financeiras e empresariais, que destinaron notables cantidades á acción cultural e que agora están a recortar severamente. Do predominio do
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amadorismo que caracterizaba as vellas prácticas culturais estamos a pasar a unha
necesaria profesionalización destas, como aconteceu en moitas outras actividades
de enorme influencia social, como a educación ou a comunicación.
Estas mudanzas, que de forma desigual se experimentaron no noso contorno europeo máis próximo, tamén se poden advertir no caso de Galicia. Esta profunda
mutación da cultura maniféstase na diversificación de actores e campos nos que
se desenvolve a acción cultural, que engade ao tradicional perfil literario e artístico
o ancho abano ocupado polas industrias culturais e audiovisuais, así como polos
vellos e novos medios de comunicación de masas, os chamados mass media na
literatura especializada. Abonde pensar que só os medios públicos de comunicación
existentes en Galicia desde 1985 chegan diariamente a máis dun millón de persoas,
coa lingua galega como vía única de comunicación, creando así un “espazo galego
de comunicación” de moi poderosas consecuencias para a socialización cultural
e para o desenvolvemento da industria audiovisual. Esta diversificación sectorial
correspóndese, obviamente, coa potente dimensión económica que está a lograr o
sector, considerado xa un quiñón moi relevante do PIB das economías dos estados
máis desenvolvidos. Para o caso de Galicia, esa contribución está estimada nun 2%
do PIB, non moi afastada do 2,6% estimado para o conxunto da Unión Europea. En
suma, que o sector cultural debe ser visto como un compoñente básico da estrutura
produtiva da sociedade actual e non como unha ocupación temporeira nun réxime
de voluntariado.
2.
Hai un segundo asunto que percorre directa ou soterrañamente as liñas desta reflexión
estratéxica, nomeadamente no que atinxe á relación da cultura coas institucións de
goberno e co deseño de políticas públicas. Se o sector cultural deixou de ser un adorno
ou floreiro e mesmo unha simple expresión da capacidade dos estados modernos para
facilitar o acceso da poboación ao consumo de bens culturais –actitude que foi paradigmática nas políticas de Estado cultural deseñadas nos sesenta polo escritor e ministro gaullista André Malraux–, parece claro que deben mudar os modos de xestionar
a cultura. Esta vella concepción da política cultural, de orientación elitista e mesmo
dirixista, resulta cada vez máis inviable na sociedade actual. A creación cultural segue
a ser unha obra individual, pero tamén debe ser entendida como o resultado dunha
participación transversal, na que medios técnicos, canles de distribución e difusión,
equipamentos culturais e mesmo a mercadotecnia ou marketing inciden de modo
directo na aparición, difusión e consumo de bens e produtos culturais. E, sobre todo,
o que cómpre subliñar é a importancia cada vez maior que teñen os públicos como
protagonistas do consumo de bens culturais no canto de enfocar a situación só desde
a perspectiva da oferta. Na realidade, acontece o mesmo que no resto das actividades propias dunha sociedade postindustrial e terciarizada: que o consumidor lle foi
gañando a partida ao produtor. A hexemonía da demanda é unha das máis acaídas
metáforas da sociedade democrática e de masas na que vivimos.
Esta viraxe é parte da diagnose que se presenta neste documento. Na sección das
“institucións da cultura” fálase da importancia da sociedade civil como viveiro en
que se incuba unha cultura “accesible a todos” e chámase a atención sobre o papel
que debe desempeñar a rede educativa e as propias institucións especializadas no
campo da cultura –públicas e privadas– para contribuíren á construción desa cultura
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de base democrática e acceso masivo. Pero onde máis detallado está este obxectivo
é na sección das “políticas da cultura”, que pon de relevo polo menos dous grandes
problemas que vertebran as políticas culturais. Dunha banda, a súa relación co mercado e co recorrido sambenito aplicado á cultura como territorio privilexiado da
subvención e do trato discrecional, que na fin de contas é un modo indirecto de aludir
ao coñecido excepcionalismo da cultura como un espazo autónomo de xestión e decisión. E, doutra banda, as políticas públicas que deben ser postas en marcha para
facer congruente o goberno da cultura cunha sociedade aberta, plural e democrática, na que a asunción dunha actitude responsable por parte tanto dos gobernantes
como dos gobernados substitúa progresivamente a relación de deferencia entre eles.
Nunha palabra, substituír actitudes persoais fortes por organizacións e institucións
complexas.
Neste punto, a tendencia hexemónica dos participantes no debate foi a defensa dun
decidido liderado público da acción cultural, non só no sentido de promover proxectos culturais, senón tamén de “concibir de forma integrada e coherente” o conxunto
da acción pública da cultura. Dito de forma ben contundente: “as políticas culturais son moito máis que subvencións”. Esta proposta esixe, para que sexa viable,
mudanzas moi profundas no campo da gobernanza da cultura, que atinxen máis a
protocolos de actuación que a recursos. Entre elas, subliñarei tres procedementos
básicos para unha xestión racional, moderna e propia do sector cultural nunha sociedade de masas: a planificación das accións culturais, a avaliación desas accións por
organismos independentes do poder executivo e a instrumentación de mecanismos
de rendicións de contas ou accountability.
Naturalmente, esta apelación a unha nova forma de deseñar as políticas públicas
no campo da cultura non empece nin moito menos a relevancia que tradicionalmente tiveron e seguen a ter as entidades privadas (nomeadamente as numerosas
fundacións culturais), nin tampouco se esquece o papel do mercado ou dos consumidores na xestión do sector cultural, tanto na Galicia territorial como na que se
atopa espallada polo mundo. Unha parte desta reflexión estratéxica estivo ocupada
precisamente polas relacións entre “cultura e mercado” e daqueles debates cómpre
subliñar dúas grandes propostas. Por unha banda, o recoñecemento da “dimensión
empresarial da cultura”, no sentido de confiar á iniciativa privada un papel central na
ordenación e posta en valor da creatividade do sector e dos seus principais axentes.
E, doutra banda, na concepción da cultura como un factor de desenvolvemento e
como soporte esencial para un investimento estratéxico, porque investir en cultura
non é tirar o diñeiro, senón preparar o futuro para unha sociedade más cohesionada
e máis dona de seu.
3.
O terceiro núcleo de problemas que centrou boa parte dos debates e que se recolle
de modo case transversal destas páxinas son os contidos da cultura e o seu valor
como marca para a proxección exterior de Galicia. Desde logo que a cultura é un dos
integrantes esenciais da identidade galega, cunha influencia parella a outros referentes como a paisaxe ou o territorio, pero sen dúbida superior a valores que noutros
tempos ou noutras latitudes foron ou seguen a ser relevantes, como a relixiosidade,
a raza ou a localización xeográfica. A idea central da proposta neste punto é a concepción da cultura como un espazo de diálogo e de forxa da autoestima colectiva,
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pero tamén o campo en que é necesaria a mestizaxe ou hibridación e a concepción
da identidade como un “proxecto compartido”, transmisible ás xeracións futuras e
útil para estar presentes no mundo como unha cultura diferente, pero non illada nin
excluínte. Hai unha proposta de superación de posicións defensivas e resistencialistas a favor dunha concepción da cultura como unha ponte que permita o diálogo
intercultural, en primeiro termo coas culturas ibéricas máis próximas, as que teñen
as linguas castelá e portuguesa como soporte comunicacional.
Esta idea da cultura como marca cara ao exterior e como ponte que permita dialogar
con outras culturas é o cemento básico para o deseño dunha estratexia de acción
exterior que contribúa a proxectar unha imaxe de Galicia no mundo. Pero a proxección exterior é traballo baldeiro se non se parte dun consenso interno que defina a
“marca-país”, no que a cultura debe desempeñar ese papel atribuído á diplomacia
cultural como expresión de soft power, que é o mellor complemento para todo o abano da acción exterior, desde a política ata o comercio ou a mobilidade migratoria. A
posición de Galicia neste campo é verdadeiramente singular e de gran potencialidade estratéxica. Conta cunha rede de centos de centros e organizacións construídos
desde hai moitos anos polas colectividades da emigración. Conta agora con novos
emigrantes, moito máis cualificados, que están presentes en empresas sobranceiras
e institucións decisorias, desde Bruxelas ou Londres ata Nova York ou Shangai. Os
vellos centros de emigrantes deben ser repensados para a súa adaptación ás necesidades da sociedade actual e os novos núcleos de emigrantes cualificados deben ser
o fermento sobre o que construír as antenas de Galicia ao longo de todo o mundo.
E con toda esta experiencia de ter sido un país de emigración tamén será necesario
adoptar as políticas máis axeitadas para acoller as ondas de inmigrantes –polo de
agora, procedentes en gran parte da América latina– que se queiran asentar xunta
nós.
Esta confianza na necesidade de apertura da cultura galega non é contraditoria coa
súa función de sinal de identidade e de factor de cohesión da sociedade galega actual, tanto a que mora na Galicia territorial como a que está espallada polo resto dos
continentes, nomeadamente no americano. No deseño estratéxico da acción exterior
de Galicia, dispoñer dunha cultura e dunha lingua propias é unha vantaxe en termos
relativos e unha oportunidade para aproveitar un dos mellores legados que os nosos
devanceiros nos transmitiron, que é ser a cerna dunha lingua que se espallou polo
resto dos continentes e ter sido, ao propio tempo, o punto de chegada dun Camiño
de peregrinación guiado por unha estrela, que remataba na cidade de Compostela,
o corazón da antiga e vella Gallaecia.
4.
Cómpre recapitular estas ideas e reparar unha miga no novo contrato que habería
que acordar de forma colectiva e participativa para que estas propostas de carácter
estratéxico non fiquen no baleiro. Dando por sentado que estamos nun contexto de
crise económica e, desde logo, de incertezas sobre o porvir, xustamente este é o
momento histórico en que se precisa unha maior decisión e mesmo valentía para
afrontar mudanzas e abrir novos vieiros cara ao futuro, dándolle a volta á moi conservadora máxima ignaciana de non facer mudanzas en tempos de turbulencias. O
ingreso acelerado na economía do coñecemento e a hexemonía esmagadora que
están a conquistar os novos soportes de comunicación, os dixitais para a súa con-
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servación e a rede ou a Internet para a súa difusión, son factores que aconsellan camiñar e non ficar parados, innovar e non simplemente resistir, abrirse ao mundo no
canto de nos illar en nós mesmos. Para acadar, aínda que sexa parcialmente, estes
obxectivos precísanse só dúas ferramentas. A primeira é a confiar na cultura como
un verdadeiro sector decisivo na conformación das sociedades do terceiro milenio,
na súa forza como elemento cohesionador e no seu valor como marca identitaria
que diferencia sen excluír. A segunda, introducir neste sector criterios análogos aos
que se empregan na xestión de moitos outros campos da vida pública, abandonando
a insularidade ou excepcionalidade que decote foi a práctica común a respecto da
cultura, ollada entre o desleixo e o paternalismo.
Precisamos unha nova consideración da cultura, pero tamén novas formas de a
xestionar e gobernar. E precisamos unha distribución diferente de recursos e actores
arredor do taboleiro, na idea dese novo contrato que se reclama. Cómpre considerar
a cultura como un sector co que se pode combater a crise económica e, desde logo,
como un medio de se incorporar a un novo escenario gobernado pola innovación, a
creatividade e a actuación en rede. Dispoñemos dun enorme acervo patrimonial de
carácter cultural que non pode ser aproveitado só dunha forma estática: unha parte
substancial dese patrimonio debe ser difundido a través da rede e debe fomentar
non só o acceso dixital universal, senón tamén novos modelos de negocio para as
industrias culturais. Contamos cunha enorme variedade de institucións públicas e
privadas que teñen a cultura como principal ocupación e obxectivo, sexan academias e fundacións, asociacións e centros educativos, alén das propias institucións
autonómicas. Pero para obtermos vantaxes desta fartura institucional e asociativa,
cómpre estimular procesos de planeamento da oferta cultural, que multipliquen a
súa eficacia e visibilicen esta mesta arquitectura asociativa, ao tempo que evite o
solapamento de iniciativas e fomente accións pensadas de forma cooperativa e concertada. Entre a liberdade que reforza a identidade corporativa e a planificación e
coordinación da información e da oferta cultural hai un ancho campo para o encontro e para a percepción das diferenzas e dos matices.
Fica aberto, por outra banda, o debate sobre o modo de lle dar forma organizativa
e institucional a este novo marco que necesita o sector cultural. Novas formas de
xestión cultural precisan tamén de ferramentas axeitadas. Pasaron xa máis de trinta
anos desde que os redactores do actual Estatuto de autonomía propuxeron a creación
do Consello da Cultura Galega –creado certamente con celeridade, xa en 1983–, que
na medida das súas posibilidades está a practicar estas políticas de planificación e
de cooperación. Tampouco se debería esquecer que, canda o mandato estatutario de
creación do Consello, os estatuíntes previron unha nova institución, o Fondo Cultural
Galego, que non foi desenvolvida, malia que o propio Consello fixo no ano 2000 un
estudo e un anteproxecto de lei deste entregado ao Parlamento galego. A situación
mudou sensiblemente desde aquela data e moitas das previsións alí contidas hoxe
serían moi diferentes. Pero remanece unha idea central no contexto de crise en que
andamos: a oportunidade de consorciar nunha mesma entidade unha importante
cantidade de fondos, tanto públicos como privados (incluídos os procedentes do
chamado 1% cultural), para investir no campo da cultura, desde os de apoio á
creación como os directamente destinados á industria cultural no seu máis amplo
sentido. En realidade, con esta ou con outra ferramenta, moitas das esixencias de
xestión que se propoñen neste documento non poderían ser afrontadas sen un novo
marco institucional. E probablemente sexa este o momento histórico máis axeitado
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para tomar decisións audaces, fixar prioridades estratéxicas e combater eficazmente
o devalo que se está a sentir no sector cultural.
Quero rematar cun recoñecemento e gratitude a tantas persoas que colaboraron neste proceso. En primeiro termo, ao seu coordinador xeral e aos responsables de cada
unha das seccións. Tamén ao coordinador técnico e aos profesionais do Consello da
Cultura Galega que levaron o día a día do proxecto. E, desde logo, aos que participaron coas súas achegas, comentarios e suxestións. Alén diso, se algo tivo de bo
este traballo foi que moitos dos actores do sector da cultura puideron contar a súa
propia experiencia e, sobre todo, suxerir liñas de traballo e de acción futura. Agora
a palabra pasa ás institucións culturais e políticas e aos seus responsables. Como
presidente do Consello da Cultura Galega non me compete dicirlles aos demais aquilo que deben facer ou non. Abondará con poñer a disposición pública os resultados
dun debate e apuntar algunhas propostas de acción para o presente máis inmediato
e, desde logo, tamén para un horizonte de medio prazo. Talvez haxa quen alcume
de presuntuoso aspirar a un novo contrato para a cultura galega, pero vexo difícil
que non se poida estar de acordo coa necesidade de proclamar que é precisa unha
nova forma de ver, entender e xestionar a cultura, mediante a planificación previa,
o traballo por obxectivos, a rendición de contas e, en definitiva, por unha necesaria
dose de responsabilidade en todas as fases do proceso de produción de cultura. Todo
isto é o que está na letra e no espírito desta reflexión estratéxica, que desde agora se
somete ao parecer público.

Santiago de Compostela, abril de 2011
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Desde comezos de 2010 o Consello da Cultura Galega está impulsando un proceso de diálogo entre
o sector cultural e a sociedade galega na procura dunha visión compartida sobre as estratexias que
a cultura galega debe asumir para afrontar os seus retos de futuro.
Esta Reflexión estratéxica sobre a cultura galega, que coordino, estrutúrase en cinco áreas con cadanseu responsable: Políticas culturais, Ramón Maiz; Institucións da cultura, Rosario Álvarez; Cultura e mercado, Francisco Campos; Contidos da cultura, Víctor Freixanes e Henrique Monteagudo;
Proxección exterior, Xulio Ríos.
No proceso de participación e no documento resultante confluíron achegas plurais de actores con
posicións diversas: responsables públicos, axentes do sector cultural e persoas representativas doutros ámbitos sociais. O proceso de elaboración operativizouse, primeiro, a través da contestación
dun cuestionario aberto (ao que responderon máis dun centenar de persoas); e, posteriormente, o
abano das ideas expostas foi arrequentado a través do diálogo que tivo lugar en diversos foros de
debate realizados nos meses de xuño e xullo. Cómpre agradecer en nome do Consello da Cultura
Galega as valiosas contribucións e o esforzo desinteresado dos participantes.
Dispoñemos agora dun texto de reflexión estratéxica que responde a unha concepción integrada
dos dominios do sistema cultural galego –incluíndo o conxunto dos produtos, servizos, procesos,
axentes ou discursos, comprendidos de forma dinámica– e que atende, principalmente, ao carácter
integral da cultura, aos seus elementos transversais e a súa relación co conxunto da sociedade, que
confiamos que sexa de utilidade para as institucións e os axentes da cultura de Galicia para nortear
as intervencións futuras das institucións e os axentes da cultura da nosa Comunidade.
Xosé López / Coordinador xeral
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Precisamos

visión

unha

Os cambios radicais que están acontecendo no mundo provocan que a cultura desempeñe un novo
papel. A extensión e profundidade destas mudanzas están a variar substancialmente o contexto en
que operan os axentes e o significado mesmo das manifestacións culturais. A consciencia destas
transformacións levou ao Consello da Cultura Galega a abrir un diálogo entre o sector cultural e o
conxunto da sociedade galega co obxectivo de xerar un discurso acorde cos novos valores da cultura.

1

Visión
Para sabermos ao que aspiramos como cultura e como
sociedade no futuro, con
ambición, xerando ilusión e
facendo que cobre sentido
a acción presente, definindo un horizonte novo que
oriente o quefacer actual.
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2

Estratéxica
Para pensarmos o sector cultural de xeito dinámico, identificando os factores clave e primando as lóxicas de diálogo e
cooperación entre os actores
do ámbito cultural e destes coa
nosa sociedade.

compartida

estratéxica

A mundialización, a construción da sociedade da información e do coñecemento e a aguda crise
económica que arestora enfrontamos supoñen grandes desafíos pero apuntan tamén grandes oportunidades que deben ser aproveitadas pola cultura galega. Para tornar ameazas e desafíos en oportunidades, o Consello da Cultura Galega aposta por forxar un novo discurso que dea un protagonismo
renovado á cultura galega e que debería fornecernos dunha visión estratéxica compartida para
afrontarmos o futuro.

3

Compartida
Asentada no convencemento de que certas apostas son de país e deberían ser sostidas no tempo,
integrando os diferentes actores clave, á marxe de
oscilacións electorais ou de cambios gobernamentais, na idea de acadar un “Acordo pola Cultura”
que faga compatibles políticas culturais diversas
e defina unha base compartida para a preservar e
desenvolver o que nos é común.
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interpretativo
marco
da cultura
galega
novo

Este documento define unha serie de referencias estratéxicas e inclúe reflexións orientadas por tres
motivacións diferentes:
Apoio á planificación pública
Recomendacións para os poderes públicos, que non se limitan ao ámbito do Executivo autonómico
e se dirixen tamén ao Parlamento de Galicia, aos responsables das administracións locais e ao Goberno do Estado.
Un sector que se pensa
Recomendacións para os actores da cultura que incorporan achegas de diversas institucións e organizacións sociais e culturais de Galicia nunha reflexión compartida para repensar o seu papel.
Posta en valor da cultura
Unha iniciativa para trasladar unha mensaxe sobre o novo significado da nosa cultura e convite á
cidadanía para apreciar o seu valor.
Principais destinatarios da reflexión
• O Parlamento de Galicia, representación e poder lexislativo do pobo galego.
• Os responsables públicos e administrativos da cultura dos diferentes niveis de goberno: local,
autonómico, estatal e europeo.
• O conxunto do sector cultural nos seus diferentes dominios (patrimonio cultural, artes, libros,
etc.) e etapas do ciclo cultural (creación, produción, distribución, etc.), especialmente as entidades
articuladoras do mesmo.
• Institucións e axentes importantes para o desenvolvemento cultural de carácter público, privado
ou social: universidades, fundacións, entidades galegas no exterior e outras.
• Os axentes sociais representativos da sociedade galega: asociacións de empresarios, sindicais e
outras entidades sociais. Tamén os medios de comunicación como axentes clave para o debate e a
xeración de opinión pública.
• O conxunto da cidadanía galega, última destinataria desta Reflexión.
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desafíos
para a cultura
galega
Mundialización
A mundialización esvaeceu algunhas fronteiras que daban forma ao noso mundo ata hai pouco.
Os fluxos culturais non saben de aduanas e a diversidade cultural tinxe a nosa vida cotiá. Os vínculos interculturais atenden á relación con outras latitudes culturais e á presenza de comunidades
culturais diversas na nosa sociedade, un elemento moi relevante na organización da convivencia.
Ademais, as identidades culturais actúan como un intanxible valioso para operar nun mundo global e as relacións culturais exteriores son un activo para que a sociedade galega se proxecte e gañe
protagonismo no ámbito internacional.
Sociedade da información
As Tecnoloxías da Información e da Comunicación mudaron radicalmente o fenómeno cultural
desde a creación ou a produción ata a circulación e as pautas de consumo cultural. A Sociedade da
Información vai máis alá das súas manifestacións tecnolóxicas, os novos medios multiplican os papeis activos dos individuos e das colectividades e transforman tamén as relacións entre as persoas.
A sociedade-rede achega un novo valor da cultura a través da xeración de contidos, a economía do
coñecemento e a innovación das industrias da imaxinación, que abre vizosas posibilidades para
construír Galicia como comunidade cultural e espazo de comunicación.
Crise económica
A crise económica está a ter un impacto moi relevante no sector cultural provocando unha certa
contracción do consumo e unha redución dos investimentos públicos, o que se traduce nunha debilitación das industrias culturais e nunha mingua do emprego por elas xerado. Asemade, nalgúns
sectores, a crise superponse a transformacións de fondo que afectan a produción, distribución e
consumo cultural e que nos obrigan a pensar en novos modelos de negocio e intervención cultural.
Tamén encaramos o risco de que a crise reforce o prexuízo segundo o cal a cultura é contemplada
como unha actividade superflua, un gasto prescindible e innecesario que ten como única finalidade
manter un sector cultural subvencionado como un tramado ocioso que non ten máis folgos que os
achegados polos fondos públicos. Prexuízos que desprezan o valor da cultura para o desenvolvemento humano e a súa importancia como sector económico e reforzan a necesidade dun renovado
compromiso da sociedade e dos poderes públicos para recoñeceren o seu carácter estratéxico e a súa
valoración como un investimento de futuro.
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a

Comprender

complexidade
A cultura ten un carácter multidimensional dificilmente reducible a esquemas sinxelos. A Conferencia Mundial de Políticas Culturais de México, en 1982, sinalaba: “no seu sentido máis amplo, a
cultura pode considerarse actualmente como o conxunto dos trazos distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afectivos que caracterizan unha sociedade ou un grupo social. Engloba, ademais
das artes e as letras, os modos de vida, os dereitos fundamentais do ser humano, os sistemas de
valores, as tradicións e as crenzas”.

DOMINIOS CULTURAIS
A.
PATRIMONIO
CULTURAL E
NATURAL

B.
PRESENTACIÓNS
ARTÍSTICAS E
CELEBRACIÓNS

- Museos (tamén
virtuais)
- Sitios
arqueolóxicos
ou históricos
- Paisaxes
culturais
- Patrimonio
natural

- Artes escénicas
- Música
- Festivais,
festividades,
feiras
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C.
ARTES VISUAIS E
ARTESANÍAS

D.
LIBROS E
PRENSA

- Belas artes
- Fotografía
- Artesanías

- Libros
- Xornais e
revistas
- Outros materiais
impresos
- Bibliotecas
(tamén virtuais)
- Feiras de libros

DOMINIOS RELACIONADOS
E.
MEDIOS
AUDIOVISUAIS E
INTERACTIVOS

F.
DESEÑO E
SERVIZOS
INTERACTIVOS

- Filmes e vídeos
- Radio e
televisión
(tamén
transmisión
en tempo real
[streaming])
- Creación de
arquivos sonoros
na internet
(podcasting)
- Videoxogos
(tamén en liña)

-

Modas
Deseño gráfico
Deseño interior
Paisaxismo
Servizos
arquitectónicos
- Servizos de
publicidade

G.
TURISMO
- Viaxes
contratadas
e servizos
turísticos
- Hospitalidade e
hospedaxe

H.
DEPORTES E
RECREACIÓN
- Deportes
- Acondicionamento físico e
benestar
- Parques de
entretemento e
temáticos
- Xogos de azar

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
(tradicións e expresións orais, rituais, linguas, prácticas sociais)

PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL

EDUCACIÓN E CAPACITACIÓN

EDUCACIÓN E CAPACITACIÓN

ARQUIVÍSTICA E PRESERVACIÓN

ARQUIVÍSTICA E PRESERVACIÓN

EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE APOIO

EQUIPAMENTO E
MATERIAIS DE APOIO

da

cultura
Para os efectos de acoutar o campo de intervención pública, hai que tomar en consideración as
delimitacións establecidas pola UNESCO no atinxente aos dominios e ao ciclo cultural –definidos
no Marco de Estatísticas Culturais UNESCO 2009– e sobre esta base comprender o sistema cultural
galego.

CREACIÓN

CONSUMO /
PARTICIPACIÓN

EXHIBICIÓN / RECEPCIÓN
/ TRANSMISIÓN

PRODUCIÓN

DIFUSIÓN
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Bloques temáticos
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1

contidos
da
cultura

Referencias estratéxicas
1 | Impulsar unha estratexia de relación e diálogo intercultural favorecedora da permeabilidade, a hibridación e intercambios que engadan valor ao noso patrimonio cultural e incrementen a súa estima
por parte dos cidadáns e cidadás.
2 | Restituír a cultura como un valor central do desenvolvemento humano, persoal e comunitario,
como canle de coñecemento e capacidade crítica, gozo estético e participación cultural, como forza de
cohesión social, garantía da autoestima, da confianza nas posibilidades propias e do recoñecemento
dunha dignidade igualitaria, e como un instrumento de mellora da calidade de vida e o benestar.
3 | Pensar a identidade galega como proxecto compartido ampliando a súa visión alén da simple preservación de características distintivas que nos foron transmitidas para soster unha estratexia que nos
permita actuar como comunidade de cultura e comunicación no mundo.
4 | Consolidar un posicionamento proactivo ao redor da singularización e difusión da marca cultura
galega para estar no mundo, converténdoa nun identificador de Galicia como suxeito colectivo na
globalización.
5 | Alentar políticas positivas para a promoción da identidade e a cultura propias baseadas na preservación e coidado dunha memoria compartida e dos capitais simbólicos de Galicia e na valorización da
lingua galega como trabe mestra do noso espazo cultural e comunicativo.
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Liberdade cultural para o
desenvolvemento humano
“O desenvolvemento humano é o
proceso polo cal se amplían as opcións da xente para que esta faga
e sexa o que valora na vida. (...) A
liberdade cultural constitúe unha
parte fundamental do desenvolvemento humano, xa que para vivir
unha vida plena é importante poder elixir a identidade propia –o
que un é– sen perder o respecto
polos demais ou verse excluído
doutras alternativas”.
Informe sobre Desenvolvemento
Humano, 2004

Tarefas das institucións do
autogoberno galego
O Estatuto de autonomía de 1981
no seu artigo 1.2 establece: “A Comunidade Autónoma, a través de
institucións democráticas, asume
como tarefa principal a defensa da
identidade de Galicia e dos seus
intereses, e a promoción da solidariedade entre todos cantos integran o pobo galego”.
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Consciencia de comunidade cultural
Galicia ten unha relevante traxectoria de vindicación dunha
tradición cultural propia, un xeito orixinal de entenderse e colocarse como colectividade perante o mundo, que se foi forxando e arrequentando adaptativamente ao longo de xeracións
ata constituír todo un acervo ao que contribuíron de modo sobranceiro os precusores, que identificaron a Galicia como un
pobo con cultura de seu, que reclamaron a súa dignificación e
apostaron polo seu desenvolvemento. A consciencia dese carácter diferenciado levou implícito o recoñecemento de Galicia
como unha nación cultural, facendo da identidade propia un
valor compartido pola sociedade galega no seu conxunto.
Identidade complexa e diversidade cultural
As culturas vivas non son conxuntos pechados, estables e monolíticos de bens e ideas que son legados de xeración en xeración, senón entidades abertas e multidimensionais en permanente transformación, pois están dotadas do dinamismo e
da vitalidade que lles outorgan as sociedades que as crean e as
desenvolven.
As identidades culturais son constitutivamente complexas,
diversas e plurais no plano interno e con vínculos que conectan con outros nexos culturais máis amplos. Estas identidades
múltiples e superpostas conviven dentro de cada individuo. O
pluralismo non atinxe só a relación entre culturas, senón que
caracteriza o interior de cada cultura e dos propios individuos,
que son suxeitos complexos e con lealdades múltiples.
No noso caso, a cultura galega foi singularizándose en relacións
múltiples –contactos e interinfluencias, dependencias e choques– coas culturas peninsulares, europeas ou latinoamericanas. Hoxe á tradicional emigración galega a América e Europa
hai que engadir a inmigración de xentes que en moitos casos
se asentan entre nós. Todos contribúen dalgún xeito á comunidade cultural galega, facendo máis difusos os lindeiros da nosa
cultura.
A relevancia das conexións entre as culturas para a propia
conformación da diversidade cultural non debe facernos esquecer a existencia de contactos empobrecedores. O Informe
da UNESCO (2009) menciona tres tipos de interacción cultural:
os préstamos, os intercambios e as imposicións culturais. A
globalización ofrece exemplos variados de como contactos
culturais moi asimétricos acaban por empobrecer en termos culturais e de desenvolvemento humano as comunidades

Un dos principais esforzos conceptuais no plano mundial para
relacionar a cultura co desenvolvemento humano foi o Informe do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento
(PNUD) do ano 2004, elaborado en colaboración coa UNESCO.
Pois ben, o Informe fundamenta este nexo na idea da liberdade
cultural, subliñando a importancia da autonomía dos cidadáns
e cidadás para seren libres de elixir, e ao tempo que teñan oportunidade de desenvolver a súa propia identidade cultural se así
o desexan.

cultura

Cultura para o desenvolvemento humano

da

Hai que alentar as relacións frutíferas con outras culturas. O diálogo intercultural, a permeabilidade ou a hibridación poden resultar
de gran riqueza para o noso desenvolvemento cultural. Pero deberemos ter conta de que estas relacións operen como intercambios,
como préstamos que engaden valor, e non como contactos que reducen a nosa riqueza cultural e o seu valor para a cidadanía.
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con menos poder. A liberdade cultural presupón a dignidade
igualitaria e isto esixe rexeitar os prexuízos degradantes e os estigmas que se proxectaron sobre a nosa cultura.

A cultura ten un valor central no desenvolvemento humano,
comprendido como a ampliación das opcións efectivas e das capacidades das persoas e das colectividades, en varios sentidos:
• en canto coñecemento e capacidade crítica, o capital cultural
é un activo para o desenvolvemento persoal e comunitario, incluíndo o rico caudal da cultura científica;
• no tocante ao gozo estético da participación cultural e á creatividade así como ao seu valor simbólico e de experiencia;
• como factor de desenvolvemento económico, ao ser un sector
con efecto arrastre, ao tempo que xera valor engadido para outros ámbitos, como o turismo de calidade e a innovación;
• na mellora da calidade de vida e o benestar, mesmo para revalorizar territorios e espazos urbanos;
• o valor dunha identidade cultural que promova a autoestima,
a confianza nas posibilidades propias e o recoñecemento dunha dignidade igualitaria para a cultura propia, ao tempo que é
unha estratexia para contar no mundo;
• como cohesión social, reforzando o sentido de pertenza, e deste xeito a implicación e a responsabilidade social na comunidade, así como a solidariedade entre territorios e entre xeracións.
Comprendemos a cultura na súa complexidade integrando as
dimensións do desenvolvemento intelectual e espiritual, de xe-

Culturas en evolución
“Ningunha cultura é unha entidade totalmente fixa ou illada, e
a identidade nacional sempre é
froito duns procesos de evolución
e de interacción. Nun mundo en
proceso de mundialización, os
cambios que se producen son xeneralizados e actúan a favor da
crecente complexidade das identidades individuais e de grupo.
Efectivamente, o recoñecemento
–incluso a afirmación– de múltiples identidades é unha característica propia dos nosos tempos”.
Informe mundial da UNESCO,
Investir na diversidade cultural e o
diálogo intercultural, 2009
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ración e reprodución da identidade colectiva, e en canto sector
das artes e do patrimonio. Queremos incidir nesta concepción
integrada da cultura como desenvolvemento humano. Habitualmente a xestión pública limítase aos campos artístico e patrimonial pero é importante que teña en conta outras perspectivas, en especial a integración da tradición científico-técnica
no conxunto da política cultural, de grande importancia para
economía e a sociedade do coñecemento.
Galicia como obra aberta, a identidade galega como
proxecto compartido
Toda cultura viva é a un tempo unha herdanza e unha proxección cara ao futuro, en permanente tensión con cada momento
histórico. Cando unha cultura se singulariza, cando unha colectividade se converte nunha comunidade cultural, necesariamente se produce a confluencia dunha memoria compartida e
dun proxecto común. Comprendemos a cultura como algo que
recibimos, que somos, mais tamén como algo que facemos e
que queremos ser.
Neste sentido, non entendemos a identidade cultural como simple
preservación de características distintivas que nos foron transmitidas polos nosos devanceiros, senón máis ben como unha estratexia
para actuarmos como comunidade de cultura e comunicación no
contexto global.

A cultura como proceso
transformador
“Na actualidade enténdese cada
vez máis a cultura como un proceso no cal as sociedades se transforman consonte pautas que lles
son peculiares. O que é realmente
específico nunha sociedade non
son tanto os valores, as crenzas,
os sentimentos, os costumes, as
linguas, os coñecementos ou os
estilos de vida da xente, senón a
maneira en que todas estas características se modifican”.
Informe mundial da UNESCO,
Investir na diversidade cultural e o
diálogo intercultural, 2009
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Deste xeito, a reflexividade adquire un novo protagonismo na
comprensión de Galicia como unha comunidade cultural, tanto
no sentido de consciencia da súa realidade e do seu contorno,
como no sentido da construción de si mesma, no plano discursivo e no material. A identidade cultural galega na sociedade da
información e na globalización debe funcionar como unha estratexia de desenvolvemento dunha comunidade de comunicación e cultura –tamén virtual–, un activo útil para a cidadanía
galega en sentido largo.
Nunha sociedade democrática debemos facernos conscientes
de que esta comunidade se define e se conforma, en boa medida, no debate público, onde os responsables institucionais e
os axentes culturais teñen un papel relevante. A xeración da
comunidade cultural nunca está exenta de conflito e de pugna
entre definicións encontradas da realidade.
Esta pulsión saudable do pluralismo democrático debería ser
compatible cunha visión estratéxica compartida da identidade
e da cultura galegas, que se asente nas nosas normas fundamentais e na vontade moi maioritaria da cidadanía galega, que se

A identidade concibida como desenvolvemento humano busca
promover aqueles elementos que amplían as nosas capacidades
individuais e colectivas: debemos poñer en valor compoñentes da identidade que nos abren portas, reforzando a idea da
cultura galega como ponte. Vínculo coas culturas peninsulares,
camiño que constrúe Europa, que achega a lusofonía e o ámbito
hispano, lazo de relación das Américas e o Vello Continente,
que tan ben coñecen e aos que tanto contribuíron co seu esforzo
os nosos emigrantes.

cultura

Non mantemos, pois, unha concepción defensiva da identidade cultural: queremos ser unha comunidade aberta en diálogo
coas diferentes expresións culturais. Unha marca que permita
recoñecer internacionalmente a cultura galega e os seus produtos (e incluso singularizar todo tipo de produtos que producimos e exportamos), e que sexa un activo para o conxunto do
país e para os seus cidadáns e as súas cidadás; debe ter en conta
a súa comunicabilidade, conxugando o que nós queremos mostrar coas imaxes e demandas que nos chegan desde fóra.

da

Concepción proactiva da cultura galega
A idea da cultura galega como un suxeito con vontade de
estar no mundo implica comprendela de forma non pasiva, como simple receptora do que se produce noutros lugares do planeta. A cultura galega ten algo que ofrecer ao
mundo, e quere ter un papel participante, e mesmo protagonista. A cultura propia opera como unha estratexia para
que os nosos puntos de vista peculiares e os nosos intereses
–tanto no sentido intelectual como no material– sexan tidos en
conta. no mundo global. Singularizar e difundir a marca cultura
galega é un activo estimable para toda a sociedade galega, un
valor engadido do que dispoñemos como país.
Neste sentido cobra grande importancia o lado da oferta: a
creación e a produción xenuína, así como a súa posta en valor,
constitúen unha contribución colectiva á humanidade e á diversidade cultural. A idea galeguista de Galicia como célula de
universalidade recollía esta vontade para estarmos no mundo e
ao tempo garantir o desenvolvemento dunha comunidade cultural. Obviamente somos universais sendo galegos, pero queremos mostrarnos no ámbito internacional e contribuír á cultura
mundial, contribuír ao rico inventario da creatividade humana.

contidos

comprende a si mesma como unha comunidade cultural diferenciada.

A xestión da diversidade
como desafío
A UNESCO reformula o seu papel nestes termos: “durante moito
tempo a preocupación da Organización centrouse na conservación
e salvagarda de sitios, prácticas e
expresións culturais en perigo de
desaparición, agora debe aprender
tamén a acompañar o cambio cultural co fin de axudar as persoas e
os grupos a manexar con máis eficacia a diversidade. Porque, á derradeira, este é o máximo desafío:
a xestión da diversidade”.
Informe mundial da UNESCO,
2009
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Estratexias de sustentabilidade da comunidade cultural galega
Unha parte da acción cultural pública dos gobernos europeos
procura preservar un espazo de produción e consumo para a
propia comunidade cultural fronte a certas ameazas uniformadoras da globalización. A diversidade e a identidade culturais
aprécianse como valores que salvagardar, e defínense estratexias de sustentabilidade das comunidades culturais que evitan
diluírse na indiferenciación global. As tendencias homoxeneizadoras tamén afectan ás lóxicas excluíntes dentro dos Estados
que impiden desenvolver a pluralidade cultural no seu interior.
Para expandir as liberdades culturais, requírense políticas explícitas que aborden as negacións da liberdade cultural, sinala
o Informe UNESCO 2009. En particular, as comunidades culturais minoritarias requiren políticas de acción afirmativa que
permitan xogar en igualdade de condicións a toda a cidadanía,
establecer as condicións de posibilidade para a liberdade.
As estratexias positivas para a promoción da identidade e a
cultura propias son moi diversas. Salientamos a seguir algunhas
trabes mestras:

Políticas de acción positiva
Unha liña de acción aceptable
para responder ao problema da
asimetría consiste en fortalecer as
oportunidades positivas coas que
contan as culturas locais –ou con
axuda pertinente poden chegar a
ter– para protexerse a si mesmas.
Informe mundial da UNESCO, 2009

“Hai que recoñecer a igualdade
e dignidade de todas as culturas,
así como o dereito de cada pobo
e cada comunidade cultural a afirmar e preservar a súa identidade
cultural e esixir o respecto cara a
esta”.
Conferencia mundial sobre políticas culturais: Mondiacult, México,
1982
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1. Alicerzar unha memoria común e conectala cun proxecto
compartido de comunidade, conformando un sentido de continuidade. Desenvolver o capital simbólico de Galicia como un
activo para a cohesión social, territorial e entre xeracións, incluídos os sinais identificadores do pobo galego.
2. A lingua que nos une, o galego é a construción cultural máis
relevante de noso e un factor clave para a constitución da comunidade cultural, valor intanxible para toda a comunidade,
a contribución máis notable á diversidade cultural da humanidade. As políticas de revitalización da lingua galega son claves
na sustentabilidade da comunidade cultural en varios sentidos:
factor de identificación común, nexo de continuidade cunha
rica tradición e historia cultural, activo para o desenvolvemento
dunha comunidade de comunicación e cultura. Moita da creación e expresión dunha cultura non ten relación directa coa lingua, pero esta ten un valor central na afirmación dun espazo de
comunicación e cultura.
3. Fomentar a creación e a produción cultural propias como
base habilitante da propia comunidade cultural e dunha oferta
plural. As institucións galegas deben garantir as condicións de
posibilidade para que os cidadáns e cidadás poidan desenvolver
e desenvolverse na comunidade cultural galega.

cultura

6. Dotar de recursos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias (tanto materiais como de coñecemento e formación)
para o desenvolvemento da creatividade cultural nos desafíos
da sociedade da comunicación e o coñecemento: a revolución
tecnolóxica do presente século. Dado que historicamente cada
cultura se enfronta sempre aos desafíos da época específica na
que lle toca vivir, esta época da globalización e as novas tecnoloxías obriga a un esforzo especial e estratéxico, por parte dos
planificadores públicos e mais por parte da sociedade civil máis
consciente. Trátase dunha cuestión de desenvolvemento e crecemento, mais tamén de supervivencia.

da

5. Artellar políticas de reforzo do sistema cultural galego e da
comunidade de cultura e comunicación, para podermos dispoñer dun sólido e vertebrado sistema cultural non só competente
no plano da produción senón tamén capaz de consolidar un
espazo propio de comunicación e de consumo cultural.

contidos

4. Poñer en valor o patrimonio e a produción cultural propios,
e promocionar o aprecio pola cultura galega para alentar a conservación do patrimonio e a creatividade pero tamén a autoestima e o sentimento de pertenza e participación na comunidade.

7. Vitalidade e implicación cultural da comunidade, calquera
proxecto de identidade e desenvolvemento dunha comunidade cultural debe basearse na súa apropiación por parte da cidadanía, a súa implicación na creatividade e na participación
cultural.
8. Recoñecemento da cultura propia, baseado na idea da igual
dignidade de todas as persoas e culturas. As institucións galegas
deben velar por xerar as condicións de posibilidade para eliminar as fontes de discriminación por motivos culturais, garantindo o dereito ao libre desenvolvemento na comunidade cultural.
9. Un país alén dun territorio, é importante dispoñer dunha
concepción expandida de Galicia, incluíndo a comunidade exterior como parte da comunidade cultural.
10. Proxección ao mundo, a identidade pode operar como unha
marca de país que o habilita como un suxeito colectivo na mundialización, un valor intanxible para o conxunto da comunidade e para a súa cidadanía.
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Referencias estratéxicas
1 | Apostar pola democracia cultural como garantía da universalización do acceso aos bens culturais
e do protagonismo dos cidadáns e cidadás como actores participantes da cultura.
2 | Definir orientacións estratéxicas co liderado das administracións públicas, garantindo a súa
coordinación, articulación e estimulando proxectos culturais motores.
3 | Introducir as formas da gobernanza nas políticas culturais, orientada á participación cidadá e
fundada no diálogo co sector cultural e a sociedade civil, no fomento da transversalidade e na gobernación multinivel.
4 | Racionalizar as accións culturais mediante a planificación, a avaliación e seguimento das actuacións, e o rendemento de contas.
5 | Mellorar a eficacia e eficiencia das axudas públicas e o impulso da ordenación territorial de equipamentos, infraestruturas e programa.
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Perspectiva inclusiva das
políticas culturais
“A cultura procede da comunidade
enteira e a ela debe regresar. Non
pode ser privilexio de elites nin en
canto á súa produción nin en canto
aos seus beneficios. A democracia
cultural supón a máis ampla participación do individuo e a sociedade no proceso de creación de bens
culturais, na toma de decisións que
concirnen á vida cultural e na difusión e gozo desta”.
Conferencia mundial sobre políticas culturais: Mondiacult, México,
1982

44

Democracia cultural
Desde hai décadas as institucións internacionais promoven a
idea da democracia cultural, definida como universalización
do acceso aos bens culturais pero tamén como asignación dun
papel activo aos públicos para que os cidadáns e cidadás sexan
actores participantes da cultura e non simples receptores. A democracia cultural inclúe estas dúas dimensións que outorgan
novo protagonismo á cidadanía cultural, situando as persoas na
cerna da política e da cultura.
A democracia cultural é máis que democratización e superación
das posicións elitistas ou endogámicas noutrora prevalentes no
sector cultural, significa ademais promover unha apropiación
igualitaria da cultura. A democracia cultural obedece así a unha
concepción inclusiva que fai da cultura un ben común e accesible a toda a cidadanía e considera o público como protagonista
da actividade cultural: os axentes da cultura son os creadores
e profesionais da cultura, pero todos os cidadáns e cidadás, en
diferentes formas, desempeñan (ou deben desempeñar) un papel activo.
Un dos obxectivos estratéxicos das políticas culturais de Galicia
ha ser logo á implicación activa da cidadanía na vida cultural.
Ademais de situar os cidadáns e cidadás como beneficiarios das
accións públicas que deben ser tidos en conta nas definicións
das políticas, hai que contar cos diferentes actores sociais como
colaboradores necesarios nas estratexias de acceso á oferta cultural pública (actividades e servizos) e tamén propiciar a súa
participación na definición e desenvolvemento da oferta cultural. As TIC ofrecen instrumentos facilitadores para activar a
participación.
Liderado público
As administracións non esgotan nin deben ocupar o conxunto da acción cultural, han de ser especialmente coidadosas coa
actuación dos axentes privados e sociais, evitando que a súa acción poida operar como inxerencia ou competencia desleal que
desincentive a vertebración do sector cultural. Pero desde logo
a súa responsabilidade sobre o conxunto, a súa visión global
e os recursos dispoñibles fan que as administracións públicas
deban desempeñar un papel de orientación e de impulso do sistema cultural galego nos seguintes planos:
• Orientación estratéxica para desenvolver planificacións que
definan horizontes ambiciosos para a cultura galega e permi-

• Impulso de proxectos motores para definir e liderar proxectos
participados por diferentes administracións e axentes culturais
e da sociedade civil. Estas iniciativas deben concibirse como estratexias compartidas que deben atender dúas ordes de obxectivos: o carácter artellador, concibindo a cooperación en termos
de cohesión territorial e de clausura da cadea de valor cultural;
e o carácter simbólico, con proxectos que sitúen a Galicia no
mercado global actuando como buques insignia / cartas de presentación da cultura galega.
É preciso concibir de forma integrada e coherente o conxunto da acción pública. As políticas culturais son moito máis que
subvencións. As administracións deben tomar consciencia dos
diferentes recursos de acción pública e dos efectos que poden
producir de xeito integrado: financiamento, dotación de infraestrutura, programación, regulación ou apoio técnico e de
persoal e no que toca aos produtos da acción pública (axudas,
normas, equipamentos, persoal). Existen outro tipo de accións
que ter en conta no referido aos input como son as compras
públicas e as contratacións (consultoría, apoio técnico). Mais
tamén ten gran relevancia a capacidade de liderado: as accións
de impulso e organización, a concertación de esforzos para ampliar os recursos, a comunicación social multiplicada grazas ao
aval institucional e a sensibilización da cidadanía respecto dos
bens e políticas culturais.
Aposta pola cultura
Debe garantirse un financiamento adecuado para a actividade cultural, de xeito que os orzamentos públicos dean conta
do novo papel asignado á cultura en canto factor estratéxico
na sociedade do coñecemento. As administracións públicas e o
conxunto da sociedade deben apreciar a cultura en canto sector económico cun tamaño importante en termos de emprego, contribución ao PIB e xeración de valor engadido, polo que
debe dispoñer dun trato equivalente a outros sectores económicos. Neste sentido, inclúense dúas propostas que deben ser
avaliadas: (1) o desenvolvemento do Fondo Cultural Galego

culturais

• Coordinación e articulación, especialmente no referido ao
sistema cultural galego, para establecer sistemas, redes ou calquera tipo de estrutura que permita vertebrar o sector cultural
e pensalo en conxunto para actuar con coherencia e racionalidade global sobre o territorio e o ciclo cultural.

políticas

tan unha acción consciente e coherente no longo prazo, garantindo e estimulando a intervención sobre os factores clave.

Os obxectivos das políticas
culturais
A Conferencia de Estocolmo
(1998) sobre políticas culturais
recomendaba que se adoptasen
cinco obxectivos:
1. Facer da política cultural un
compoñente central da política de
desenvolvemento.
2. Promover a creatividade e a
participación na vida cultural.
3. Reestruturar as políticas e as
prácticas a fin de conservar e acentuar a importancia do patrimonio
tanxible e intanxible, moble e inmoble e promover as industrias
culturais.
4. Promover a diversidade cultural e lingüística dentro de e para a
sociedade da información.
5. Poñer máis recursos humanos
e financeiros a disposición do desenvolvemento cultural.
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previsto no Estatuto de autonomía de Galicia; (2) garantir que
o 1% cultural das obras públicas definido na lexislación para os
diferentes niveis de goberno se utilice de forma efectiva e coherente co conxunto da acción pública cultural.
Gobernanza da cultura
A idea da gobernanza refírese a unha maneira de facer política
máis aberta aos cidadáns/cidadás e aos axentes da sociedade civil e ten como obxectivo acadar unha maior eficacia, implicación
democrática e lexitimidade das accións públicas. O coñecemento, a decisión e acción en materia cultural non son un monopolio exclusivo das administracións, e a mellor forma de xestionar a
complexidade das políticas culturais é facelo en colaboración cos
diferentes axentes do sector e da sociedade, de modo que o éxito
das políticas ten que ver tamén coa capacidade de facer en común.
No referido á política cultural, a gobernanza debe atender aos
seguintes obxectivos:
• Participación cidadá e diálogo coa sociedade civil

Principios da gobernanza
1 apertura, institucións accesibles
á cidadanía;
2 participación, a calidade, a pertinencia e a eficacia das políticas
implica ampliar a participación
da cidadanía en todas e cada unha
das distintas fases do proceso;
3 responsabilidade, clarificar o
papel de cadaquén e asumir as
consecuencias das accións;
4 eficacia, producir os resultados
buscados sobre a base duns obxectivos claros e dunha avaliación do
seu impacto;
5 coherencia, garantir un enfoque
racional e congruente dentro dun
sistema complexo, no que a coherencia require un liderado político.
Libro branco da gobernanza
europea
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As administracións públicas deben estimular a implicación cidadá en materia cultural e habilitar vías para facilitar a participación, ao tempo que alenten a iniciativa civil e resalten o valor
da vitalidade social no ámbito cultural.
O diálogo cos axentes relevantes é clave para definir a orientación das políticas culturais e esixe espazos de deliberación que
permitan concertar as accións e procurar que a intervención
sexa máis eficaz contando co compromiso do maior número de
axentes relevantes no seu desenvolvemento.
As administracións públicas deben contar con marcos de diálogo e colaboración baseados no respecto e a confianza, estruturas
estables de diálogo nas que se integren os principais axentes públicos, privados e sociais do ámbito cultural e do conxunto da
sociedade. Estes espazos deben garantir a pluralidade, combinando a presenza dos axentes dos diferentes niveis do ciclo cultural (creadores, produtores, públicos...), dos diferentes dominios
(patrimonio, artes escénicas, visuais, libro...), dos distintos tipos
de manifestación cultural (tradicional, profesional, amadora, de
vangarda...), da diversidade social (territorial, perfís de idade...)
e política (de diferentes posicións sobre a cultura).
Estes espazos non deben atender só á xestión dos intereses en
xogo dos axentes do sector, senón que deben definir unha vi-

• Gobernación multinivel

culturais

No ámbito cultural interveñen os diferentes niveis de goberno:
europeo, estatal, autonómico e local, ben que son os dous últimos os que dispoñen de máis competencias, recursos e responsabilidade ante a cidadanía, por iso deben definirse fórmulas de
coordinación e colaboración entre administracións que permitan unha maior coherencia e eficacia das súas accións. Que a
materia cultural non dispoña dunha delimitación competencial
tallante subliña a necesidade da definición correcta do papel de
cada Administración e obriga a xerar horizontes e compromisos de cooperación a medio e longo prazo establecendo axendas e plans estratéxicos mancomunados.
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sión estratéxica e tramar dinámicas de cooperación que os fagan corresponsables dos proxectos comúns.

• Transversalidade
O éxito de determinadas estratexias culturais pasa pola corresponsabilidade doutras áreas, así como pola coordinación e implicación global da entidade. Moitas accións culturais non dependen dun departamento singular, a cultura debe impregnar
outras políticas non relacionadas coa responsabilidade dos departamento culturais. Ámbitos clave para unha asunción estratéxica da cultura son a educación, a sociedade da información,
o turismo, o desenvolvemento económico, a innovación ou a
ordenación do territorio.
Racionalidade e efectividade da acción pública
É necesario incorporar ás políticas culturais unha cultura da
planificación que atenda ao impacto da acción pública e á racionalidade das súas accións. O escaso grao de planificación e
a falta de visión globalizadora son salientadas como as maiores
pexas que enfronta o sistema cultural galego, por iso é de gran
relevancia estratéxica a asunción por parte dos axentes e administracións implicadas dunha cultura de racionalidade que
incorpore como elementos propios:
• A planificación. Cómpre establecer sistemas de planificación
que permitan mellorar a efectividade das accións, definindo
obxectivos claros, os impactos sociais desexados e a asignación
de recursos e instrumentos acordes aos resultados pretendidos.
• A avaliación. Unha concepción dinámica da planificación ha
de acompañarse do seguimento das accións e dun sistema de

Os obxectivos das políticas
culturais
“O desenvolvemento de políticas
culturais explícitas, que se enuncian establecendo obxectivos concretos e prazos de consecución
dos mesmos, e que poden posteriormente ser avaliadas respecto a
eles, é aínda unha práctica pouco
habitual. Na maioría dos casos, as
políticas culturais en España vanse ‘facendo’ sobre a marcha en lugar de planificarse, desenvolverse
e avaliarse nun sistema de mellora
continua”.
Guía para a avaliación das políticas culturais locais, FEMP, 2009
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É precisa unha concepción integrada do sistema cultural galego para
facilitar unha actuación
vertebradora do territorio que garanta unha
dotación racional de infraestruturas e equipamentos culturais e a súa
sustentabilidade como
espazos de dinamización cultural efectiva.
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avaliación. A avaliación debe dar conta dos impactos sociais
producidos, de xeito que se poida valorar a eficacia (se os resultados se corresponden cos obxectivos), a eficiencia (se os resultados foron acordes aos recursos/instrumentos utilizados), a
coherencia (se os recursos foron adecuados aos obxectivos) e a
racionalidade (se os obxectivos foron ben definidos en relación
coas necesidades/problemas). A avaliación é unha política de
mellora que permite enriquecer as administracións e as entidades culturais como organizacións que aprenden e evolucionan
positivamente sobre a base de experiencias avaliadas.
• A rendición de contas. As administracións deben dar conta
pública das súas accións e decisións, establecendo fórmulas de
rendición de contas. A transparencia debe presidir o goberno e
a acción pública, criterio que tamén se estende á utilización de
fondos públicos por parte dos axentes privados e sociais.
Efectividade das axudas públicas
As administracións públicas teñen que garantir que as súas axudas funcionan cun alto grao de transparencia e de efectividade.
Ademais de asegurar os requirimentos legais de convocatoria
pública, procedemento claro, igualdade de oportunidades e resolución xustificada, deben funcionar como administracións
facilitadoras e:
• Definir obxectivos estratéxicos que permitan conciliar as metas xerais de promoción da actividade cultural con directrices
de política cultural a longo prazo.
• Converter as axudas públicas nun factor estruturante da axenda
cultural e promover unha programación dando tempo e achegando recursos aos axentes culturais para planificar e desenvolver as súas accións.
• Revisar e simplificar os procedementos de petición, seguimento e xustificación de axudas, mantendo o rigor debido pero
garantindo axilidade na xestión, adiantando calendarios e asumindo compromisos estables sobre a disposición de fondos.
• Establecer procedementos que permitan unha distribución
das axudas públicas con base en criterios obxectivables, susceptibles de ser avaliados, que atendan ao seu valor e repercusión.
• As subvencións deberían seguir procedementos testados e
contrastables publicamente. Algunhas convocatorias de subvencións públicas deben prever tamén a existencia de proxectos
plurianuais. Os convenios deben ter o carácter de contratos por
obxectivos, con obrigas e resultados dos que render contas.
• A rendición de contas non debe ser só económica e puntual ao
final do período subvencionado, débese avaliar a eficacia e eficiencia dos recursos e das axudas públicas consonte os obxec-
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tivos estratéxicos definidos. En todo caso debe evitarse que os
mecanismos de xustificación e rendición de contas se convertan en enredos burocráticos que desbalden as enerxías do tecido civil.
• Os recursos públicos (subvencións, contratos, convenios) deben incluír como criterios relevantes para a súa concesión: a
cooperación entre entidades e capacidade vertebradora –introducindo cláusulas que valoren proxectos en colaboración–, a
eficiencia e aproveitamento dos recursos –a través da itinerancia, a transferencia de resultados–, a vixencia plurianual ou o
carácter sostido das accións e a súa creatividade e capacidade
innovadora.
Modelo territorial de equipamentos culturais
Unha concepción integrada do sistema cultural galego é precisa
para facilitar unha actuación vertebradora do territorio que garanta unha dotación racional de infraestruturas e equipamentos culturais e a súa sustentabilidade como espazos de dinamización cultural efectiva, concedendo importancia estratéxica ao
investimento nas persoas fronte á construción de infraestruturas arbitraria e allea á existencia dun proxecto cultural e social
que as xustifique.
Cómpre reorientar as políticas públicas para optimizar o papel vertebrador das infraestruturas e definir a ordenación dos
equipamentos culturais no conxunto de Galicia avaliando os
obxectivos e o perfil das actividades para habilitar diferentes
tipos de instalacións: de proximidade (barrio, parroquia...), de
territorialidade intermedia (concello, comarca ou área urbana)
e singulares (específicos para toda Galicia ou un ámbito territorial supracomarcal).
A ordenación espacial é igualmente relevante para facer máis
efectiva a cobertura dos eventos e actividades culturais e optimizar os impactos sociais das programacións establecendo
canles de coordinación e articulando redes de distribución da
produción cultural para achegala ás comarcas, localidades ou
sectores sociais máis desatendidos.
Reforzar o sistema cultural galego
As políticas culturais deben introducir unha perspectiva que
fortaleza Galicia como un espazo cultural e comunicativo e
reforzar os vencellos do conxunto dos actores que conforman
o seu sistema cultural. A acción pública debe comprender de
forma global este sistema así como as complexas relacións do
sector cultural coa sociedade, coa economía ou co ámbito inter-
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nacional, para actuar con visión estratéxica e intervir con maior
eficacia e eficiencia no sector e na totalidade do territorio.
As administracións públicas debe facer súa unha comprensión
global do sistema e incidir sobre os factores que permitan completar a cadea de valor. Nalgúns casos será clave intervir sobre a
creación, a formación ou a conservación; noutros sobre a distribución, a difusión ou a posta en valor; e en moitos sobre a ampliación de público. Singular importancia ten que a produción
cultural chegue aos usuarios; de aí que sexa estratéxico o coidado da distribución e divulgación, a cualificación de públicos, e
resulte igualmente imprescindible intensificar a formación e a
mellora da calidade das producións culturais.
Alentar e recoñecer a creatividade
Promover a creatividade a nivel social e establecer condicións
que favorezan a creación por parte dos artistas e dos profesionais da cultura deben ser obxectivos públicos que inclúan
ademais a posibilidade de experimentación. Hai numerosas e
innovadoras fórmulas para apoiar aos creadores, como son os
programas de residencias, os laboratorios de creatividade ou a
oferta de espazos e equipamentos culturais. A mobilidade e os
intercambios artísticos, así como a xeración de ambientes creativos son precisos de cara a mellorar a calidade da produción
cultural.
Do labor dos creadores pode beneficiarse o conxunto da sociedade, polo que a súa promoción é de interese xeral. O informe
In from the Margins, elaborado por un equipo internacional
de expertos independentes para o Consello de Europa, sinala:
“ao igual que os científicos e os intelectuais, os artistas lanzan
desafíos ás súas comunidades, función esencial para manter o
equilibrio do sistema social, que se beneficia así da autocrítica e
anticipa a necesidade de cambios”. Apuntan asemade tres condicións previas para o fomento da creatividade, que os poderes
públicos deben garantir: (1) a liberdade de expresión, (2) que os
artistas e traballadores culturais conten con medios apropiados
de produción e distribución, e (3) a axuda pública á creatividade de xeito as administracións asuman o risco artístico da
innovación e a aposta por novos talentos.
Os dereitos de autor deben ser unha ferramenta que favoreza
que os creadores e outros profesionais da cultura poidan vivir
dignamente do seu traballo ao tempo que se facilita o acceso
e se promove a creatividade. Por outra parte, certa “cultura da
gratuidade” dos produtos culturais pode levar asociada a súa
desvalorización e a dificultade para desenvolver a propia crea-
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As administracións deben promover a cualificación do sector
cultural en ámbitos como a planificación, a xestión e a programación cultural no ámbito público, na xestión económica
e empresarial para as empresas, ou a mellora organizativa e
efectividade no campo das asociacións e fundacións culturais.
Asemade é preciso o establecemento dun sistema de apoio ás
políticas culturais que dea cobertura ás necesidades técnicas de
planificación e avaliación cultural.
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ción e produción cultural, queremos chamar a atención sobre a
ameaza de desvalorización da cultura.

Igualmente é necesario dispor dun sistema de información que
dea conta precisa da situación cultural, que favoreza a transferencia de coñecemento das mellores prácticas culturais e contribúa a materializar novos modelos e formas de funcionamento e intervención. Este sistema debe promover o encontro entre
actores culturais e o intercambio de experiencias, incentivando
fórmulas de cooperación interasociativa e interempresarial.
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Referencias estratéxicas
1 | Recoñecer o activismo civil como factor de vitalidade cultural.
2 | Facer da cultura un ben social común e crear as mellores condicións para a súa apropiación cidadá.
3 | Procurar que as organizacións culturais cumpran o seu papel mediador favorecendo as conexións
co tramado comunitario, así como vincular as comunidades sociais concretas coas comunidades
virtuais emerxentes da sociedade civil 2.0.
4 | Construír espazos de diálogo e transacción para definir as políticas culturais promovendo a súa
apropiación por parte das entidades e asociacións cívicas.
5 | Incorporar as entidades civís á cultura da planificación para multiplicar a súa eficacia e eficiencia, ampliar a súa cobertura e dotar as súas accións dunha maior sustentabilidade, e reforzar a súa
arquitectura asociativa recorrendo ao uso das novas tecnoloxías.
6 | Aumentar as capacidades das entidades a través da súa profesionalización, mellora na xestión e
formación dos seus membros para incrementar as competencias organizativas e directivas, a xestión, a programación e o desenvolvemento eficaz das súas accións.
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A relevancia cultural da sociedade civil e da súa autonomía
Debe salientarse o papel substantivo e relevante do terceiro sector na cultura e na sociedade galegas; estratexicamente é fundamental consolidar e incentivar iniciativas culturais autónomas e
plurais da sociedade civil, pois estas contribúen tanto ao reforzo
do activismo cidadán canto á mellora do funcionamento dos
gobernos ou do mercado. As administracións han de comprender o valor público da acción civil, e facilitar o seu desenvolvemento e a súa autonomía, preservando un espazo propio para
a sociedade e renunciando ás tutelaxes abafadoras da iniciativa
cidadá.
Vitalidade cultural e dinamismo civil
A vitalidade da sociedade civil, ademais de ser relevante para
o dinamismo cultural, ten en si mesma importancia no desenvolvemento da cidadanía e da democracia. Unha sociedade con
iniciativa civil ten maior potencialidade para o emprendemento
económico, para a confianza e a cohesión social, así como para a
implicación cidadá e a asunción de responsabilidades públicas.
Cando se fala de participación cultural aténdese a acepcións diversas, todas elas arrequecedoras dos principios de cidadanía:

A importancia do terceiro
sector
“As asociacións de voluntarios e
fundacións teñen un papel moi
importante que desempeñar como
intermediarios entre o Goberno
e o sector cultural. A súa promoción por parte dos gobernos
–mediante incentivos fiscais e
subsidios– axudaría ao fortalecemento da sociedade civil e suporía
o recoñecemento de que o sector
voluntario pode resultar un vector
máis apropiado para a acción cultural que o propio Goberno”.
In from the Margins: recomendacións ao Consello de Europa
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1. O uso e consumo de produtos ou servizos culturais por
parte da poboación, así como a práctica de actividades culturais.
2. A implicación activa da cidadanía na ideación, toma de
decisións e avaliación de políticas e programas culturais.
3. A xeración de iniciativas culturais desde asociacións voluntarias.
A iniciativa civil é moi relevante na participación cultural, dado
que unha parte moi importante da vida cultural se desenvolve de forma afeccionada e, en moitos casos, está vinculada con
pequenas entidades que dinamizan programacións culturais de
gran proximidade á cidadanía. A cultura e a arte afeccionadas
son pezas clave para a democracia cultural tanto polo feito de
estenderen a cultura a sectores sociais amplos (moitas veces
alleos a outro tipo de experiencia artística) como polo carácter
eminente activo da práctica cultural.
Cultura para todos/as e de todos/as
As entidades sociais cumpren un papel determinante para
facer das manifestacións culturais un patrimonio compartido. As políticas públicas e da sociedade civil deben defi-

institucións

As entidades culturais son –ou poden ser– auténticos axentes de
mediación, xa que unha das tarefas principais do tecido civil é
canalizar a participación activa na vida cultural a través do labor
voluntario e desinteresado das asociacións e fundacións culturais. Cómpre, non obstante, repensar o seu papel en varios planos:

as

Apertura das entidades culturais á sociedade

cultura

O horizonte cultural non é hoxe o dun grupo de actividades
moi selectas e accesibles a unha elite cualificada; tampouco a
acción cultural de vangarda, valiosa na súa excelencia e carácter
innovador, esgota o conxunto do campo cultural.

da

nir un territorio da cultura (desposuída nos nosos tempos
das pretensións elitistas ou como produto para minorías),
como un ben social común e accesible para todos, e crear
asemade as mellores condicións para a apropiación das manifestacións culturais por parte dos cidadáns e cidadás.

• Do facer para ao facer con. As entidades culturais deben
ser capaces de facilitar a apertura á sociedade e as conexións
co tramado comunitario, así como vincular as comunidades
virtuais coas comunidades sociais directas. Deben desempeñar tamén un papel na conexión coa contorna (sector económico, social, desenvolvemento...), no vínculo coa comunidade educativa (e na relación de duplo sentido cos centros
educativos) ou na mediación entre as iniciativas informais
e os técnicos e responsables das administracións públicas.
• Hai que aproveitar a proximidade para romper a concepción
convencional e reducionista da “cultura” e mais contribuír a situala como elemento clave para o desenvolvemento dos individuos e das comunidades. O tecido civil debe desempeñar un
papel clave á hora de sondar a demanda e atender aos diversos
centros de interese da xente modulando a súa oferta cultural.
• O dinamismo social e cultural vai máis alá das entidades formalizadas, a “sociedade-rede” introduce formas de relación
moi fluídas e densas que operan de xeito informal dando vida a
unha sociedade civil 2.0. Moitas destas redes tamén atenden a
ámbitos habitualmente alleos ás asociacións tradicionais, como
a creación, a produción, a distribución ou o consumo. O dinamismo cultural da internet e as redes sociais mudan a idea
tradicional do tecido asociativo e, ao tempo, amplían a concepción de cultura, fana máis rica e diversa en manifestacións,
produtos e posibilidade de libre expresión.

A cultura debe pertencer a
todo o mundo
“A división entre quen a utiliza e
quen a fai e distribúe debería ser
eliminada; a cultura debe pertencer a todo o mundo, non soamente a unha elite ou a un círculo de
especialistas. A participación significa que o público debería ter
oportunidade real de beneficiarse
da actividade cultural, implicándose de maneira activa no proceso
creativo e na distribución de artigos e servizos culturais”.
In from the Margins
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Ás entidades civís
cómprelles incorporarse á cultura da planificación para multiplicar
a súa eficacia e eficiencia, ampliar a súa cobertura e dotar as súas
accións dunha maior
sustentabilidade.
As organizacións culturais deben dispor de
visión estratéxica e planificar, avaliar as súas
actuacións e render
contas.

A implicación da sociedade civil na gobernanza das políticas culturais
É preciso seguir afondando na construción dunha nova relación dos poderes públicos coa cidadanía e cos axentes da sociedade civil a través do diálogo e da cooperación. Nese senso,
resulta da maior importancia establecer espazos de diálogo e
recoñecer as entidades culturais como interlocutores válidos e
imprescindibles, así como valorizar a importancia da súa corresponsabilización nos asuntos públicos. É decisiva a apropiación destes espazos polas entidades e asociacións cívicas xa que
o fortalecemento do sistema cultural galego será máis factible
na medida en que outorgue maior protagonismo ás redes da
sociedade civil.
Igualmente relevante para o futuro da cultura galega é crear
unha cultura colaborativa como motor de proxectos culturais
innovadores, animando dinámicas de colaboración horizontal
con estratexias de:
• Colaboración entre entidades semellantes a nivel galego para
compartir experiencias, recursos, artellar redes de intercambio
ou mobilizar accións conxuntas.
• Colaboración entre as diversas entidades culturais que operan
sobre un territorio concreto para dar vida a proxectos mancomunados ou en réxime de consorcio e organizar axendas culturais non redundantes, diversificadas e de maior atractivo para
os cidadáns e cidadás.
• Colaboración con diferentes entidades sociais no seu ámbito
de acción (sociais, veciñais, empresariais...) abríndose a outros
campos de acción (educativo, sociedade da información, desenvolvemento territorial...).
Racionalidade e efectividade da acción das entidades
culturais
Ás entidades civís cómprelles incorporarse á cultura da planificación para multiplicar a súa eficacia e eficiencia, ampliar a súa
cobertura e dotar as súas accións dunha maior sustentabilidade.
As organizacións culturais deben dispor de visión estratéxica e
planificar, avaliar as súas actuacións e render contas. Non só ás
institucións lles compete pensar o que quere ou necesita a cidadanía como público ao que van destinadas as actividades, senón
que as entidades culturais deben comprometerse cunha política
de calidade dos seus produtos.
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Débense desenvolver as potencialidades do tecido civil e valorar a súa contribución ao interese xeral. Os poderes públicos
han de apoiar o artellamento do sistema cultural galego tamén
desde a dimensión civil e procurar a coherencia conxunta pensando en termos de cadea de valor cultural.

cultura

Accións públicas para fortalecer o tecido cultural e a
efectividade das entidades culturais

da

Adicionalmente, se as asociacións culturais aspiran a acrecentar a efectividade e impacto social das súas programacións e
servizos, han de compatibilizar o plano profesional coa acción
voluntaria dos seus asociados.

Trátase de fortalecer as entidades e promover a súa autonomía;
a capacitación das asociacións e fundacións culturais debería
contemplar:
• Aumentar as capacidades das entidades a través da súa profesionalización e mellora na xestión, e tamén acrecentando a cualificación dos seus directivos, profesionais e voluntarios para optimizar
a organización, xestión, programación e eficacia das súas accións.
• Estimular a súa incorporación á sociedade da información, de
xeito que todas as entidades vaian incluíndo as TIC e as potencialidades comunicativas da internet e as redes sociais nas súas
accións corporativas, para o que é preciso que se lles acheguen
recursos e formación para promover a súa utilización avanzada.
• Soster un sistema de información, dinamización e apoio ás
entidades culturais, trasladando ao plano social a proposta do
sistema de apoio ás políticas culturais, favorecendo a creación
de unidades de transferencia de coñecemento, de bancos de
boas prácticas que establezan modelos e fórmulas para innovar
as formas de intervención, ou formalizando centros de recursos
que fornezan novas ferramentas ás entidades para innovar a súa
xestión.
• Garantir un diagnóstico dinámico do sector (número de asociacións, estado, vitalidade, localización, orientación, diversificación e complementariedade, etc.) e fornecer de análises
orientadoras para a súa planificación e elaborar un mapa das
institucións culturais.
• Habilitar unha canle de expresión e comunicación onde todas
as institucións dean a coñecer as súas actividades aproveitando
as ferramentas da rede e as novas tecnoloxías.
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Educación e desenvolvemento cultural
As institucións educativo-escolares son axentes decisivos para a
cultura en canto sector, por unha parte, e por outra, no atinxente á formación de persoas críticas e xeración de capital cultural,
o que é clave para o desenvolvemento humano e o avance da
sociedade. É conveniente reforzar as relacións entre os departamentos de Cultura e Educación dos diferentes niveis de goberno, polo que se valorará e terá en conta o seguinte:
• Educación na democracia cultural. Os centros educativos son
clave para a relación da cultura e a sociedade –a comunidade
educativa–, así como espazos privilexiados para a participación
e a dinamización cultural. O sistema educativo ten un papel
relevante na xeración e cualificación de públicos –existe unha
relación directa entre nivel educativo e consumo cultural– que
debe ser reforzado e mellorado.
• Educación para a creatividade. Os centros de ensino tamén
xogan un papel importante na formación artística da cidadanía
a través do currículo escolar. A Unión Europea fai fincapé nos
sistemas educativos e de formación para desenvolver competencias clave para a creatividade e a innovación, e na importancia da aprendizaxe permanente ao longo da vida.
• Formación artística e dos/das profesionais da cultura. A formación ten unha relación directa coa competencia de creadores
e profesionais e coa calidade dos produtos e os servizos culturais. Debe aproveitarse o proceso de converxencia das ensinanzas superiores para definir un modelo de formación artística
e profesional acorde co desenvolvemento cultural promovido
nesta Reflexión.
• Resaltar a especial importancia das universidades canto espazo privilexiado para a confluencia entre as ciencias e as artes,
como ámbito para a investigación, innovación e transferencia
de coñecemento no ámbito cultural, así como espazo de ideas
críticas para a mellora da sociedade.
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Os investimentos en cultura deberían ter unha importancia distinta na economía do coñecemento.
Cómpre estimular o financiamento privado da cultura, para o que se deben afinar as políticas orientadas á captación de recursos para o campo cultural a través dos incentivos fiscais. Deben habilitarse
mecanismos que favorezan o mecenado e o patrocinio poñendo en relación as diversas iniciativas
culturais coa responsabilidade social das empresas.
No tocante á obra social e ás fundacións destinadas á cultura, deben coordinarse coa acción pública
dentro dunha estratexia compartida para o desenvolvemento cultural de Galicia:
• Promovendo apostas estratéxicas de fomento da iniciativa civil cultural, atendendo á súa diversidade.
• Actuando sobre as dimensións claves do ciclo cultural: creación, difusión, xeración de públicos,
recuperación e posta en valor do patrimonio.
• Fomentando o proceso de creación cultural, e non só a presentación do produto e os grandes
equipamentos.
• Fortalecendo o tecido cultural a través da súa profesionalización, mellora de eficacia ou incorporación á sociedade da comunicación.
• Necesidade de coordinación da actividade, da programación e do aproveitamento dos equipamentos.
• Comprender os centros non como equipamentos culturais concibidos só para a programación,
senón como nodos de proxectos e dinamización cultural e social.
• Os responsables públicos deben velar para que a acción cultural das entidades financeiras de carácter público sexa acorde ao interese xeral e o desenvolvemento cultural de Galicia, garantindo
a súa coordinación co conxunto do sistema cultural galego.
No referido ás entidades financeiras asentadas no territorio, deben contribuír ao investimento no
tecido económico cultural:
• Fomentando o emprendemento cultural e a consolidación das empresas culturais.
• Facendo apostas estratéxicas sostidas coa industria cultural.
• Abordando de forma sostida os desafíos en campos clave nos que a cultura e a creatividade
contribúen á economía do coñecemento.
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Os medios de comunicación públicos tiveron e teñen unha importancia fundamental na normalización da lingua e a cultura galegas. As radios e televisións estatais, autonómicas e locais cumpren
un papel destacado no noso desenvolvemento cultural, que no caso da CRTVG mesmo forma parte
da súa razón de ser, o seu valor atende a distintos planos:
• a xeración e divulgación de contidos culturais galegos; os medios públicos son un impulsor
clave da produción audiovisual e da visibilización da creación artística e o patrimonio cultural
galego;
• a conformación dun espazo galego de comunicación; estes medios facilitaron a xeración dunha
comunidade e dun ámbito de información referenciado a Galicia e á súa cultura. O audiovisual
é un campo clave para a xeración de imaxinarios colectivos e relatos de nós mesmos que dignifiquen a nosa identidade e nos proxecten cara ao exterior con estima propia;
• a socialización cultural, como axentes que cumpren unha función educativa, de formación de
públicos, utilizada en moitos casos como material didáctico nos centros de ensino;
• motor da industria audiovisual galega e cultural en xeral; en especial a Televisión de Galicia
significa un apoio á produción, de xeito tal que se foi consolidando un tramado artístico, profesional e empresarial autónomo; ademais favorece a proxección exterior e a cooperación con
entidades internacionais que fan máis visible a nosa produción cultural.
Estes medios deben preservar o seu carácter público e asentar o seu papel para o funcionamento
da democracia. Neste sentido adquire relevancia a promoción do pluralismo, a desgobernamentalización e xestión profesional, a apertura á participación das audiencias incorporando lóxicas máis
interactivas de comunicación, así como a rendición de contas comprendida como retorno para a
sociedade e non só como o balance contable da entidade.
A sociedade da información e da comunicación está mudando o papel destes medios, no ámbito
televisivo a multiplicación da oferta e a diversificación de vías de acceso fai que reduzan o seu dominio, en paralelo ao aumento da importancia da linguaxe audiovisual a través doutros soportes.
Os medios públicos deben comprenderse tamén na dimensión de xeradores e distribuidores de
contidos dixitais e como arquivo da memoria audiovisual galega.
A rede fai que se dilúan as fronteiras entre a audiencia interna e externa, os medios públicos deben
xogar un papel clave neste novo contexto como un dos motores da sociedade dixital, favorecendo
a proxección exterior e interacción co mundo, e incorporando unha concepción expandida da comunidade galega que debe facer partícipes a todas as persoas que se senten vinculadas a Galicia.

60

Cidade
da Cultura
de
Galicia

Este proxecto está chamado a ser un gran dinamizador do sistema cultural galego, un activo que revalorice o papel da cultura galega na nosa sociedade e no exterior. A Cidade da Cultura non opera só como
un equipamento cultural, senón como un novo símbolo que vai supoñer a atracción de moitos visitantes,
e debe ser aproveitado para que a cultura adquira protagonismo renovado no plano turístico.
A Cidade da Cultura debe ser un potenciador do sistema cultural galego e cumprir unha función de
relación da nosa cultura co ámbito internacional. Este proxecto debe apoiarse na creatividade e na
produción cultural galega para encher de vitalidade o complexo arquitectónico, reforzando as dinámicas de colaboración cos seus axentes. A mellor forma de satisfacer as persoas que nos visitan será
facéndoas partícipes da actividade cultural, concibida para Galicia en perspectiva internacional.
Este proxecto debe achegar valor ao sistema cultural galego e ao conxunto da sociedade en canto:

Activo para o desenvolvemento económico e territorial
Como dinamizador dun turismo sustentable que supoña unha fonte de riqueza para a nosa sociedade. Tamén debe desempeñar un papel non só como símbolo na proxección exterior da nosa
comunidade senón como axente que reforza a conectividade da cultura e da sociedade galegas a
nivel mundial.
Dinamizador da vida cultural galega
De cara a potenciar o sistema cultural galego debe intervir na articulación e liderado de proxectos
estratéxicos, na capacitación e cualificación do conxunto a nivel artístico e profesional, así como
na apertura de novas oportunidades no ámbito español e internacional, especialmente como ponte
entre Europa e América. Debe constituír, ademais, un valor engadido, ampliando públicos, desenvolvendo iniciativas complementarias que non existían, e por tanto ensanchando as posibilidades
do conxunto do sistema.
Ten especial interese incorporar a lóxica da rendición de contas para avaliar o seu retorno social e
económico, en moitos casos de carácter intanxible, e apreciar a súa contribución ao desenvolvemento global de Galicia.
A Cidade da Cultura debería comprenderse como unha aposta pola cultura canto factor clave para
a sociedade do coñecemento e para relación internacional de Galicia. Neste sentido a envergadura
arquitectónica debe corresponderse cun impulso equivalente no plano cultural, con proxectos ambiciosos e equipos profesionais capaces de converter este desafío nunha plataforma de oportunidades para a cultura e a sociedade galegas.
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Referencias estratéxicas
1 | Xerar novos públicos e mercados para a produción cultural galega. Reforzar os planos da distribución e da promoción para garantir a visibilidade da produción cultural galega.
2 | Intensificar a análise dos públicos para definir mellor a oferta (estudos sobre o mercado exterior
e interior) e fixar estratexias de fidelización e ampliación.
3 | Activar unha plan dixital para a cultura galega cunha axenda anticipadora que permita posicionar a cultura galega na vangarda dos cambios tecnolóxicos.
4 | Promover o emprendemento cultural con políticas de apoio ás iniciativas económicas e de formación e cualificación empresarial.
5 | Favorecer a vertebración e a cooperación entre as empresas culturais mediante clústers sectoriais
ou intersectoriais.
6 | Comprometer o sistema galego de I+D+i para facer das actuais industrias culturais un piar das
novas industrias da creatividade, a imaxinación e o coñecemento.
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Industrias culturais e creativas (ICC)
“As «industrias culturais» son as
que producen e distribúen bens
ou servizos que, no momento en
que se están creando, se considera que teñen un atributo, uso ou
fin específico que incorpora ou
transmite expresións culturais,
con independencia do valor comercial que poidan ter. Ademais
dos tradicionais sectores artísticos
(artes escénicas e visuais, ou patrimonio cultural, incluído o sector
público), tamén abranxen o cine,
o sector do DVD e o vídeo, a televisión e a radio, videoxogos, os
novos medios de comunicación, a
música, os libros e a prensa.
As «industrias creativas» son
aquelas que utilizan a cultura
como material e teñen unha dimensión cultural, aínda que a súa
produción sexa principalmente
funcional. Entre elas inclúese a
arquitectura e o deseño, que integran elementos creativos en
procesos máis amplos, así como
subsectores tales como o deseño
gráfico, o deseño de moda ou a
publicidade”.
Libro verde da Comisión Europea:
Liberar o potencial das industrias
culturais e creativas
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O valor económico da cultura: un importante sector
produtivo
O sector cultural debe ser considerado como un factor relevante da economía produtiva: achega un 2,6% do produto interior bruto da Unión Europea e cinco millóns de empregos na
UE-27. Tamén en Galicia a súa contribución está por riba do
2% do PIB e do emprego, porcentaxes superiores a sectores
considerados clave como a pesca. As actuacións que se desenvolvan no campo cultural deben ter en conta o seu peso nas
economías avanzadas:
1. A contribución actual ao PIB.
2. O carácter máis dinámico baseado nunha demanda emerxente, en relación cos sectores económicos.
3. O feito de ser un campo intensivo en traballo, a maioría del
dificilmente deslocalizable.
4. O seu arrastre no resto da economía, xa que o aumento da
demanda no sector cultural ten un efecto sobre outros sectores
bastante superior á media.
Obxectivos da cultura canto sector económico:
• Consolidar e ampliar o sector económico cultural, que debe
pórse en valor como fonte de riqueza polo seu peso económico
e de emprego e a xeración de valor engadido.
• Acceso á cultura, a democracia cultural tamén ten unha dimensión económica xa que aumentar a creatividade e o capital
cultural significa ampliar as capacidades produtivas.
• Aproveitar o potencial da cultura como valor engadido para
outros ámbitos, especialmente no caso dos territorios, aumentando a súa calidade, valorizando o seu patrimonio, incrementando o seu atractivo.
• Liberar o potencial da cultura como activo clave para a innovación e para o cambio de patrón produtivo para facer dela un
sector estratéxico na sociedade do coñecemento.
• Promover a produción cultural propia e a súa exportación
como valor intanxible para Galicia no contexto da globalización tornándoa nun activo de identificación para os produtos
galegos.

É preciso situar os públicos como protagonistas do impulso do
sector cultural. Deberíase reducir a dependencia da produción
cultural respecto das administracións públicas, procurando a
sustentabilidade do sector e limitando a importancia das subvencións e das administracións como principais clientes das
empresas. Neste sentido, é clave definir estratexias públicas e
privadas para a promoción da demanda cultural e a ampliación
de públicos e mercados; e procurar que a incorporación ás TIC
teña un efecto de alargamento das posibilidades en relación
coas ofertas tradicionais.
Os públicos son protagonistas
O público ou os usuarios son máis que simples clientes ou consumidores, pero teñen un valor no plano económico. Debe levarse conta das mudanzas que se están a producir nas pautas
de consumo cultural, coa crecente importancia do tempo libre,
do lecer dixital, dos consumos particularizados (cocooning), da
interactividade, etc. Débense analizar os públicos para atender
mellor a oferta (estudos sobre o mercado exterior e interior), así
como procurar a formación de públicos e a súa cualificación.
Tanto os responsables públicos coma os axentes do sector inciden na necesidade de actuar tamén sobre a demanda cultural.
Vías de ampliación de públicos
• Público exterior
Aproveitar os lazos culturais internacionais para a conectividade estratéxica da cultura galega: comunidades galegas no exterior, lusofonía, Latinoamérica, etc. O
mercado exterior ten unha importancia clave para determinadas producións culturais que precisan unha masa crítica importante, dada a limitada dimensión do interior.
Necesidade dunha plataforma de proxección cultural exterior,

cultura

1. Ampliación e mellora dos públicos
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Accións estratéxicas para o impulso das industrias culturais

mercado

A Reflexión estratéxica sobre a cultura galega desenvólvese en
paralelo á elaboración do Libro verde da Comisión Europea,
denominado: Liberar o potencial das industrias culturais e creativas. Recollemos nesta área algunhas ideas do documento que
abre o proceso de consulta.

eo

Políticas de promoción e consolidación do sector económico cultural

Oportunidades para as
industrias culturais
Para que as industrias culturais
e creativas poidan aproveitar ao
máximo as oportunidades que ofrecen a diversidade cultural, a globalización e a dixitalización, que son os
factores impulsores clave do futuro
desenvolvemento destas industrias,
o desafío consiste en:
• crear os medios axeitados incrementando a capacidade de experimentar, innovar e ter éxito como
empresarios, e proporcionando
un acceso máis fácil ao financiamento e unha adecuada combinación de competencias;
• axudar ás ICC a desenvolverse no
seu contorno local e rexional como
plataforma de lanzamento para
unha maior presenza global, incluíndo máis intercambios e mobilidade;
• orientarse cara a unha economía
creativa catalizando os efectos indirectos das ICC nunha ampla gama
de contextos económicos e sociais.
A UE aínda ten de desenvolver un
enfoque estratéxico para conseguir
que as súas importantes e atractivas bazas culturais sexan a base
dunha poderosa economía creativa
e unha sociedade cohesionada.
Libro verde da Comisión Europea:
Liberar o potencial das industrias
culturais e creativas
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de difusión e fomento da exportación. Instrumentos públicos:
créditos e axudas directas, presenza en eventos internacionais,
incorporación das ferramentas do comercio exterior. Cómpre
xerar e visibilizar os referentes de éxito.
• Novas oportunidades a través das TIC e da rede
Precísase unha estratexia dixital para a cultura galega e unha
axenda con capacidade de anticipación, que permita posicionar
a cultura galega na vangarda dos cambios tecnolóxicos. Cómpre unha presenza activa, suficiente e continuada no contorno dixital, así como o acceso aos contidos culturais galegos na
rede. As novas pautas de consumo a través de novos medios
requiren tamén novos modelos de negocio.
Hai que crear espazos na rede para dispoñibilizar a produción
cultural galega (plataformas tecnolóxicas). Tamén se abren novas oportunidades a través das plataformas colaborativas e espazos de encontro entre sectores, disciplinas...
Relevancia dos medios de comunicación públicos, sobre todo o
referido aos novos retos (TDT), á concepción multiplataforma
e multicanal (Internet e TV en mobilidade). Insistiuse moito
no papel que poden desempeñar os medios de comunicación
na difusión e posta en valor da produción cultural galega e na
ampliación de públicos.
• Abríndose a novos públicos
Boa parte da sociedade permanece allea a moita produción
cultural; deben definirse estratexias para favorecer o acceso do
conxunto da cidadanía e estimular o consumo cultural. É importante a difusión, a notoriedade e a visibilidade da produción
cultural galega; así como a existencia de promocións efectivas, “a
creatividade que se publicita creativamente resulta máis creativa”.
O vínculo con espazos de forte vitalidade comunitaria ou civil
permitiría arraigar socialmente as actividades culturais e comprender a diversidade das súas manifestacións. Neste sentido
debemos apreciar a potencialidade para a cultura do diálogo
interxeracional e intercultural, ao tempo que reconsiderar o
potencial de desenvolvemento de diversas prácticas culturais
arraigadas nas comunidades (como por exemplo as festas populares). Tamén as experiencias da implicación da cidadanía en
proxectos de recreación cultural (p.e. as feiras históricas) son
unha oportunidade de grande interese para abrirse a públicos
novos e consolidar proxectos culturais.
• Cualificación e fidelización de públicos, a través da formación
ou do vínculo co sistema educativo
Existen uns públicos que deben ser atendidos e haberá que definir estratexias a medio prazo de consolidación e ampliación a
través da súa cualificación. Haberá que interconectar os circuí-
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• Cualificación empresarial, fortalecer a capacidade profesional
e empresarial das industrias culturais nas diferentes dimensións: empresarial e xerencial, mercadotecnia e proxección exterior, etc. Non se concibe só no plano da xestión técnica das finanzas e a administración, trátase tamén de incorporar a visión
estratéxica de apertura de mercados.
3. Completar a cadea de valor cultural
Completar a cadea de valor económico incentivando as funcións
peor cubertas. Limitar o apoio a “producir por producir” á marxe
do público e mesmo do acceso efectivo aos produtos e servizos
culturais (por distribución deficiente). Cómpre reforzar os planos da distribución e da promoción para garantir a visibilidade
da produción cultural galega.
É necesario insistir na articulación do tecido económico cultural, de carácter sectorial e intersectorial (experiencia dos clúster). O sector produtivo cultural galego está baseado nas pequenas empresas –na súa maioría microempresas–, que favorecen
a versatilidade e poden ter certas vantaxes competitivas, pero
tamén supoñen algunhas limitacións para afrontar grandes
proxectos; é moi importante asentar de forma operativa a cooperación empresarial para acadar economías de escala de cara a
asumir propostas de certo calado ou complexidade.

cultura

• Promover o emprendemento cultural: apoio a emprendedores,
formación empresarial, establecemento de viveiros de empresas
culturais, etc. Os incentivos á xeración de empresas deben ser
continuados ata a consolidación destas, a través de programas
de acompañamento das iniciativas.

a

No ámbito cultural é habitual que os artistas e profesionais da
cultura sexan os emprendedores que xestionan os seus propios
produtos e servizos. O talento e o esforzo da creación e produción non sempre se aproveitan en toda a súa potencialidade,
incorpóranse de xeito insuficiente as competencias da dirección
e xestión empresarial. De cara ao fortalecemento da cultura
como sector económico sería moi importante:

mercado

2. Reforzar a eficacia da dimensión empresarial da cultura

eo

tos, a miúdo separados, de programación cultural, a sociedade civil da cultura e a formación artística como apostas para fidelizar
e cualificar públicos. No ámbito educativo estes nexos poden resultar especialmente proveitosos conectando: prácticas culturais
afeccionadas, ampliación e cualificación de públicos, o coidado e
posta en valor do patrimonio e a educación na creatividade.

Estratexias rexionais e
locais de desenvolvemento
cultural
“As estratexias rexionais e locais
de desenvolvemento integraron
con éxito as ICC en moitos ámbitos: a promoción do patrimonio
cultural para un uso empresarial;
o desenvolvemento de infraestruturas e servizos culturais para
apoiar o turismo sustentable; a
creación de agrupacións de empresas locais e as asociacións entre
as ICC e a industria, a investigación, o ensino e outros sectores;
a creación de laboratorios innovadores; o desenvolvemento de
estratexias transfronteirizas integradas para xestionar os recursos
naturais e culturais e revitalizar as
economías locais; e o desenvolvemento urbano sustentable”.
Libro verde da Comisión Europea:
Liberar o potencial das industrias
culturais e creativas
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Cultura como factor de desenvolvemento e como investimento estratéxico
A cultura é un factor clave para promover un turismo de calidade. A vitalidade cultural e o valor engadido que proporciona á
oferta turística son factores que favorecen a atracción (cantidade); a modificación do perfil da estadía, favorecendo a permanencia máis tempo e con actividades máis rendibles (calidade);
así como a diversificación de destinos e desestacionalización
(ampliación).
Tamén é un valor engadido para os territorios en diversos planos:
mobiliza activos patrimoniais que poden ter grande importancia
para o desenvolvemento rural e territorial; promove a calidade de
vida a través da rexeneración urbana dos núcleos históricos, sendo un atractivo para os foráneos; ou como base imprescindible
para a xeración de marca do territorio estimulando a autoestima
e a identificación simbólica en contextos externos. Por outra banda, é un valor intanxible para determinados produtos de produción local: agrarios, gastronomía, artesanía, etc.

Política de emprego das
industrias culturais
“Existe un gran potencial sen explotar nas industrias culturais e
creativas para crear crecemento e
emprego. Para conseguilo, Europa debe identificar novas fontes
impulsoras dun crecemento intelixente, sustentable e inclusivo e
investir nelas para tomar o relevo.
Unha boa parte da nosa futura
prosperidade dependerá da maneira en que utilicemos os nosos
recursos, coñecementos e talento
creativo para estimular a innovación”.
Libro verde da Comisión Europea:
Liberar o potencial das industrias
culturais e creativas
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A revalorización do patrimonio e a creatividade local son activos culturais de primeira orde para os territorios ou os espazos
urbanos. A cultura achega valor canto calidade de vida dos habitantes e canto factor para o seu desenvolvemento. Arredor da
cultura pódense articular proxectos para dinamizar a sociedade
e revitalizar o espazo público; neste sentido os poderes públicos deben botar man da dinamización sociocultural e doutras
formas de intermediación para darlles vida aos seus territorios.
A cultura na economía do coñecemento: o sector cultural como fornecedor de contidos, creatividade e innovación
A economía do coñecemento implica a redefinición dos factores de produción, mudan os valores que agregan valor na sociedade. A cultura é un dos principais fornecedores de valor,
tanxible e intanxible, en diversos planos:
• Os contidos culturais desempeñan un papel crucial na implantación da sociedade da información. Non se limita á dimensión
instrumental das TIC para a difusión; a mudanza das formas de
consumo e de socialización outórganlle un novo protagonismo
á cultura. Débese conectar a produción e o acceso á cultura coa
estratexia de incorporación á sociedade da información.
• A creatividade é un compoñente esencial da innovación; a
ciencia e a tecnoloxía (I+D) son un factor clave para o desen-
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Faise preciso poñer en valor os conceptos de talento e creatividade, pero tamén establecer condicións para o seu xurdimento. Isto precisa experimentación, creatividade aplicada, xerar
espazos de encontro onde a creatividade cultural conflúa con
outros campos (empresarial, educativo, tecnolóxico, etc.), con
mecanismos efectivos para transferir coñecementos creativos.
En sentido contrario, cómpren expertos en innovación no campo da cultura e I+D+i na produción cultural.

eo

volvemento, pero a innovación estende a potencialidade de mellora a moitas dimensións da vida e da sociedade. Un reto para
a sociedade do coñecemento é aproveitar a potencialidade da
cultura para a innovación e o cambio do patrón produtivo.

Estratexia dixital para a cultura galega
A sociedade da información e da comunicación está producindo un conxunto de mutacións no campo cultural en sentidos
diversos:
• Os cambios tecnolóxicos multiplican a dispoñibilidade de plataformas e recursos para a produción e distribución cultural;
ao tempo os consumidores asumen un papel máis activo na recepción e difusión, ou mesmo se converten, eventualmente, en
produtores e distribuidores culturais.
• Modifícanse as pautas de consumo, que se fan máis particularizadas, os novos formatos converten a cultura en máis accesible para o consumo individual. Prodúcese unha interconexión
de formatos hipermedia con certa preeminencia da linguaxe
audiovisual canalizada neses soportes: televisión, computador,
teléfono. Os novos formatos acentúan a disolución de fronteiras
entre xéneros, a fusión de diferentes linguaxes e a emerxencia
doutras novas.
• Establécense novas dinámicas de relación social baseadas na
conversa, que introducen non só lóxicas de consumo cultural
interactivo, senón dinámicas colaborativas de produción de coñecemento, de contidos culturais ou de acción conxunta.
Debemos vincular o impulso da produción cultural galega coa
expansión da sociedade do coñecemento, conectando ambas as
estratexias e atendendo á potencialidade das TIC para a inclusión social. A estratexia dixital da cultura galega debería:
• aproveitar a potencialidade das TIC para o acceso á cultura e
por tanto para que se abra a outros ámbitos da sociedade am-

69

mercado

cultura

eo

a

pliando públicos. Neste sentido adquire relevancia o valor das
TIC como recurso pedagóxico, así como a formación de competencias para o uso de novas tecnoloxías da información e da
comunicación audiovisual;
• promover a xeración de contidos para a rede, así como verter ao formato dixital parte do noso patrimonio e produción
cultural, o que facilitaría a súa conservación, dispoñibilidade e
difusión;
• favorecer o cambio de modelo de negocio de moitas industrias culturais, facendo do dixital unha plataforma para a súa
proxección e o aumento de público, anticipándose e aproveitando os formatos emerxentes como oportunidades;
• explotar as posibilidades da rede no campo da coordinación,
aproveitamento de recursos, conexión de proxectos e establecemento de dinámicas colaborativas entre os axentes culturais.
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Referencias estratéxicas
1 | Promover unha estratexia para proxectar unha imaxe de Galicia no mundo baseada nun amplo
consenso interno e nunha internacionalización comprometida e responsable co propio e co universal.
2 | Impulsar un modelo de xestión da acción cultural no exterior baseado na coordinación e na
integración a partir de plataformas xeradoras de consenso con acompañamento público pero cun
encadramento independente dos poderes políticos.
3 | Promover o desenvolvemento de políticas de promoción específicas en función dunha identidade sectorial que garanta a calidade e a creación autóctona como valores básicos.
4 | Concentrar as accións para desenvolver nun contorno xeográfico que atenda ás singularidades
do noso espazo vital pero atento ás transformacións que experimenta a sociedade global.
5 | Fomentar a capacitación con persoal especializado para unha xestión profesional da promoción
exterior no eido cultural.
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Unha cultura no mundo

A cultura constitúe un
capital relacional esencial que forma parte
privilexiada dos instrumentos da diplomacia
pública.
As culturas existen no
mundo e son locais e
universais á vez, o cal
nos confire unha gran
responsabilidade na
súa protección.

Nun mundo e nun tempo onde a diversidade se considera indispensable para garantir o equilibrio e a cohesión, a cultura
desempeña un papel substancial á hora de superar os retos que
suxire a mundialización co obxecto de facela máis próxima e
máis democrática. A cultura, tanxible e intanxible, é a expresión
máis senlleira da identidade dunha colectividade. É a cultura,
xunto á xeografía, á historia e a outros valores, o que lle confire unha personalidade propia e singular á nosa comunidade, o
que devén no mundo de hoxe nunha vantaxe competitiva e un
valor engadido para actuar no global.
No contexto internacional actual, a cultura constitúe un capital relacional esencial que forma parte privilexiada dos instrumentos da
diplomacia pública, deixando de ser un feito local para incorporar unha dimensión internacional plenamente acaída. As culturas
existen no mundo e son locais e universais á vez, o cal nos confire
unha gran responsabilidade na súa protección. Galicia debe asumir como propio ese compromiso global coa preservación dos
bens culturais, único xeito de que a nosa colectividade se comporte como un actor responsable na sociedade global e se sitúe así en
condicións de acceder a certa cota de influencia e prestixio.
Galicia debe ser consciente do profundo esvaecemento da fronteira tradicional entre o exterior e o interior, cunha incidencia recíproca que non deixou de medrar coa mundialización, un fenómeno que abre oportunidades para facilitar unha maior presenza
universal en virtude da multiplicación deses fluxos de intercambio
transnacional, que operaron unha transformación significativa
marcada pola pluralización das participacións no contorno global.
Para tal efecto, a promoción da cultura galega como produto de
calidade require unha dignificación interna profunda, a asunción
compartida da cultura propia como un valor común e de consenso
e o recoñecemento de que a apreciación externa dos nosos valores
contribúe igualmente a potenciar a nosa identidade. Non hai mellor forma de vivir a propia identidade que na diversidade.
Galicia precisa articular unha presenza global da súa cultura,
intensificando as súas accións e relacións cunha perspectiva estratéxica centrada nas súas prioridades, pero transcendendo a
mera proxección para tecer redes de cooperación e intercambio
co propósito de preservar a súa personalidade colectiva, aspirando ao exercicio dunha universalidade baseada na potenciación do seu propio ser e na utilización daqueles factores que
espertan maior interese e simpatía fóra das nosas fronteiras, sen
por iso caer nos tópicos. A internacionalización da cultura galega debe asentarse na calidade da súa creación, na rede museísti-
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ca e patrimonial, incluíndo o propio contorno natural, e na súa
industria cultural.

Galicia debe participar, por último, e na medida das súas posibilidades, dos compromisos da axenda internacional en materia de cultura, nun contexto inseparable da transición a un
novo paradigma baseado na defensa da paz, da democracia,
dos dereitos humanos, da sustentabilidade e da mellor xestión
da diversidade e a riqueza cultural, convencidos de que o seu
respecto é un dereito e un deber integrable no concepto de seguranza humana, sen que ese recoñecemento supoña atranco
ningún para alentar procesos de mestizaxe que redunden nunha prosperidade común.
O esforzo neste eido debe integrarse no marco dunha estratexia
transformadora de longo prazo asentada nunha proposta baseada na idea de progreso con identidade, de alento dunha innovación que tire proveito da tradición.
Promover unha estratexia para proxectar unha imaxe
de Galicia no mundo baseada nun amplo consenso interno e nunha internacionalización comprometida e
responsable co propio e co universal

proxección

O fomento da internacionalidade debe concibirse igualmente
como un dos piares básicos para acadar a excelencia cultural
das nosas entidades e institucións do sector, xa que a conexión
co exterior non soamente vai enriquecer o traballo dos profesionais da respectiva área senón que tamén introducirá novos
retos e novos elementos de comparanza e contribuirá a elevar o
seu nivel de calidade.

A marca-país debe ser
a expresión dunha síntese positiva do que
Galicia é e representa,
definida de forma aberta e participativa e baseada naqueles vectores que garantan unha
maior capacidade de
proxección.

Esta liña de actuación debe basearse nunha definición previa
e consensuada da imaxe de Galicia. Hoxe, esta non existe de
forma oficial e está asociada a diferentes valores e contidos. A
marca-país debe ser a expresión dunha síntese positiva do que
Galicia é e representa, definida de forma aberta e participativa
e baseada naqueles vectores que garantan unha maior capacidade de proxección. Neste sentido, a marca Xacobeo-Camiño
de Santiago desempeña un papel esencial na proxección internacional de Galicia e da cidade de Compostela e debe formar
parte de calquera promoción coherente da nosa propia cultura.
Esta estratexia debe contemplar:
• O apoio á internacionalización das manifestacións culturais
galegas a través especialmente da súa participación en redes
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sectoriais globais e a asunción de responsabilidades por parte
de galegos e galegas nas redes internacionais da cultura.
• O uso activo das novas tecnoloxías, instrumentando un portal
web dirixido ao público internacional que procure información
sistematizada e de calidade.
• Explorar e potenciar as relacións de colaboración con aqueles
organismos internacionais relacionados con materias culturais
de interese para Galicia.
• A promoción de iniciativas que faciliten o coñecemento directo da cultura galega por parte da opinión pública internacional
especializada. Para tal efecto, é esencial establecer relacións directas con medios e personalidades influentes para desfacer os
tópicos reinantes sobre Galicia no exterior.
• O impulso de relacións bilaterais país a país, con aqueles definidos como prioritarios, alentando alianzas estratéxicas con quen
haxa posibilidade de establecer unha converxencia de intereses.
• O fomento de estratexias de acupuntura cultural (exposicións,
festivais e simposios) como estímulo para a creación de redes
de influencias, de reaccións a distancia, de sinerxías con outras
iniciativas.
• Implicar na estratexia a personalidades, galegas ou estranxeiras, que viven e traballan en Galicia e que teñen unha proxección global.
• Identificar a presenza de galegos e galegas nos organismos
multilaterais relacionados coa cultura, co fin de tecer unha rede
de expertos e contactos e alentar oportunidades para promover
os nosos intereses.
• Promover un programa específico de visitantes internacionais
co obxecto de darlles a coñecer os valores da nosa identidade.
• A creación da rede de galicianistas e a habilitación de medidas de apoio aos seus integrantes mediante bolsas, doazón de
fondos bibliográficos, a edición de dicionarios, e os recoñecementos que procedera, consolidando o marco propiciado pola
Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG).
• A instrumentación de iniciativas tendentes a converter os visitantes e residentes temporais en axentes da difusión da imaxe
de Galicia no exterior, con especial atención aos programas europeos que fomentan o intercambio de mozos/as e estudantes.
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• Promover o intercambio e a multilateralidade, esforzándose
igualmente, en paralelo, por vincular o sector cultural nacional
co de certos países, fomentando o intercambio de proxectos e
de profesionais.
• O establecemento de alianzas con outras culturas do Estado e
a integración nas redes culturais europeas.
• Afondar no recoñecemento por parte das institucións europeas dun estatuto especial para as culturas minoritarias que
instrumente e mellore as medidas de protección de obrigado
cumprimento en todos os territorios da Unión e que avance na
mellora da oficialidade do galego na UE.
• Garantir a presenza permanente nas organizacións internacionais que admitan a participación de entidades políticas subestatais (en particular na UNESCO), podendo realizar acordos
e convenios con entidades doutros Estados en materia cultural.
Impulsar un modelo de xestión baseado na coordinación e na integración a partir de plataformas xeradoras de consenso con acompañamento público pero cun
encadramento independente do poder político

proxección

• Deseñar e desenvolver proxectos con terceiros do exterior
que permitan a transferencia de coñecementos e a xeración de
confianza entre as partes a través do entendemento mutuo e a
cooperación.

a

• Atraer a Galicia a celebración de eventos culturais de sona
internacional e potenciar o papel de Galicia como sede de institucións e reunións internacionais relacionadas coa cultura.

exterior

• Establecer un diálogo fluído e continuo cos creadores de opinión,
tanto en Galicia como fóra dela, para garantir a eficiencia das accións e a súa coherencia. A valoración positiva da cultura galega
por parte da sociedade debe estenderse á proxección exterior.

Urxe asegurar unha
coordinación que integre centralizadamente
a actividade e a información das diferentes
administracións públicas e organismos galegos relacionados coa
cultura; que planifique,
organice e dirixa a
acción exterior no eido
da cultura.

Incluiría as seguintes medidas:
• Urxe asegurar unha coordinación que integre centralizadamente a actividade e a información das diferentes administracións públicas e organismos galegos relacionados coa cultura;
que planifique, organice e dirixa a acción exterior no eido da
cultura; que estableza e manteña contactos con gobernos e
organismos estranxeiros e coas organizacións internacionais;
que elabore e pondere estratexias territoriais e sectoriais na
materia e que aproveite o hoxe existente repensando a súa localización futura.
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Debemos alentar unha
reforma dos centros
galegos no exterior a
fin de adaptalos aos
retos do futuro, e consideralos como axentes
da promoción cultural,
como parte do repensar da presenza institucional de Galicia no
exterior.

• Contar cun sistema de información de partida que nos revele o
gran número de axentes, actividades e lugares onde se desenvolve o
noso espazo cultural. Esa información de calidade resulta esencial
para trazar calquera estratexia e resulta doada de instrumentar a
través dunha web sobre “actividades da cultura galega” como unha
aposta de futuro que favoreza a creación de contornos de referencia que aglutinen e catalicen tantos esforzos parciais e dispersos
que caracterizan o noso heteroxéneo facer cultural.
• Promover unha concentración e simplificación dos diferentes
organismos públicos existentes que desenvolven unha actividade
en materia cultural, evitando a súa acumulación e solapamentos.
• Promover un modelo de xestión transparente, flexible e horizontal, capaz de incorporar os axentes locais, a iniciativa privada e outros axentes sociais, garantindo a unidade de acción e
a participación cunha xeometría variable que teña en conta as
singularidades de cada sector. O Consello da Cultura Galega
debería asumir un papel de maior relevancia neste eido dada a
súa condición facilitadora de consensos.
• Esforzarse por sumar á estratexia acordada as entidades que
en Galicia desenvolven accións de proxección exterior no eido
da cultura, de xeito que os poderes públicos poidan acompañar
eses procesos sen interferir neles de forma condicionada.
• Potenciar canais específicos de promoción da nosa cultura creando sinerxías entre as diferentes disciplinas e sectores e alentando
a complicidade entre o mundo da empresa (moda, arquitectura,
etc.) e o cultural, instrumentando fórmulas de apoio mutuo.
• De común acordo co Consello de Comunidades Galegas, iniciar unha profunda reforma dos centros galegos no exterior a
fin de adaptalos aos retos do futuro, incluída a súa consideración como axentes da promoción cultural, como parte do repensar da presenza institucional de Galicia no exterior que, sen
menoscabo da súa racionalización e modernización, debe garantir sinerxías cun modelo coherente e integral que reforce e
transcenda as capacidades sectoriais.
• Influír no Estado para facilitar a formación dunha política exterior que no eido cultural teña en conta a diversidade e evite
os tópicos, alentando unha vontade pedagóxica, conciliadora e
construtiva que afonde na complementariedade e na pluralidade.
• Creación dun órgano permanente e estable de relación entre as
CC. AA. e o Estado para a promoción cultural no exterior, de
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proxección

Inclúe as seguintes medidas:
• Promover a presenza da cultura galega en actividades e mercados internacionais, alentando os intercambios como método
para afianzar redes de relacións e a creación de eidos de cooperación.

a

Promover o desenvolvemento de políticas de promoción específicas en función dunha identidade sectorial
que garanta a calidade e a creación autóctona como
valores básicos

exterior

xeito que o Estado asuma a pluralidade cultural como feito para
promover no exterior e poidan activarse colaboracións de valor
e interese mutuo.

• Garantir un equilibrio na promoción das diferentes manifestacións
culturais, favorecendo a súa internacionalización, se ben atendendo
ás singularidades e potencialidades respectivas, así como tendo en
conta os seus diferentes estadios de desenvolvemento.
• Impulso de políticas específicas que favorezan a proxección
exterior dos e das artistas e creadores/as galegos/as a todos os
niveis, comezando por aqueles produtos de calidade que teñen
a singularidade do autóctono e que xa contan con proxección
exterior, moi especialmente a música.
• Integración da cultura no fomento internacional do turismo
galego, prestando especial atención tanto a esa gastronomía que
se asenta na excelencia do noso sector agroalimentario en xeral, con denominacións de orixe e restauradores cunha crecente proxección global, como á especificidade do feito relixiosoespiritual que confire a Santiago e Galicia un significado único
que cómpre preservar e desenvolver.
• Creación de cátedras de lingua e cultura galegas nas universidades estranxeiras, promovendo unha reforma que contemple
a transformación dos lectorados en centros de estudos galegos
e o debido aproveitamento do seu potencial.
• Apoiar as universidades e centros educativos no seu empeño de promoción dos intercambios e no establecemento dunha
oferta académica global capaz de promover os valores propios
favorecendo a mobilidade da comunidade educativa.
• Difundir a imaxe de Galicia como destino académico e apoiar
a formación de redes de coñecemento ou a promoción de contactos entre institucións e investigadores/as en determinadas
áreas, moi especialmente no tema das diásporas.
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exterior

proxección
a

A definición das prioridades xeopolíticas da
acción cultural no exterior debe estar en consonancia coas prioridades xerais da acción
exterior de Galicia.

• Concibir estratexias que teñan en conta as franxas de idade
desenvolvendo proxectos que vaian máis alá das políticas culturais tradicionais e contemplen accións innovadoras e con maior
capacidade de recepción.
• Potenciar as liñas tradicionais de apoio á tradución dos nosos
autores e autoras a outras linguas, os programas de coñecemento cultural mutuo (que fomenten as visitas de autores/as, investigadores/as ou axentes culturais de relevancia ao noso país) e
unha maior utilización das novas tecnoloxías da sociedade da
información, especialmente con portais inversos nas diversas
páxinas electrónicas oficiais.
• Facer de Santiago de Compostela unha gran capital da Europa
espiritual e do espírito europeo, promovendo unha ampla dignificación do patrimonio cultural relixioso existente no país.
Concentrar as accións para desenvolver nun contorno
xeográfico que atenda ás singularidades do noso espazo vital pero atento ás transformacións que experimenta a sociedade global.
A definición das prioridades xeopolíticas da acción cultural no
exterior debe estar en consonancia coas prioridades xerais da acción exterior de Galicia. Para tal efecto, cómpre sinalar como
áreas específicas:
• A Europa comunitaria debe ser o primeiro destino da acción
exterior galega no eido da cultura na medida en que constitúe
un espazo de excelencia e proximidade ao que nos vencella unha
multiplicidade de relacións. Nese contexto, cabe explorar a posibilidade de crear espazos xenuínos de relación, particularmente
arredor da Galitzia centroeuropea.
• A nosa cultura debe ter igualmente unha proxección americana de dobre signo. Dunha banda, atendendo á nosa presenza
diaspórica. Doutra, respondendo ás potentes dinámicas de consumo e proxección cultural que se desenvolven en América do
Norte.
• Brasil (tamén Portugal) constitúe un espazo xeolingüístico no
que cómpre actuar de forma decidida, abrindo camiños dende
a cultura á activación da nosa presenza económica e comercial.
• A pesar da distancia física e cultural que nos separa de Asia, as
súas perspectivas de crecemento configuran unha oportunidade
para Galicia, especialmente en Xapón, China-Taiwán e Corea
do Sur.
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proxección

As principais medidas serían as seguintes:
• Instrumentar políticas de capacitación de persoal especializado para desenvolver as súas funcións neste eido creando masa
crítica e alentando a participación de funcionarios/as e outro
persoal en todo tipo de instancias, dentro e fóra de Galicia, que
contribúan a dispoñer de profesionais altamente cualificados.
Para tal efecto, poderanse elaborar programas de formación
propios.

a

Fomento da capacitación interna a fin de contar con
persoal especializado para unha xestión profesional
da promoción exterior no eido cultural

exterior

• Cabe promover igualmente unha estratexia que priorice a relación con aquelas cidades que funcionan como referentes dun
sector cultural concreto.

• Fomentar as capacidades lingüísticas e a comprensión das
metodoloxías de traballo a nivel internacional co propósito de
gañar eficiencia na internacionalización da nosa cultura. O seu
fomento a nivel internacional será máis doado cunha sociedade
multilingüe capaz de utilizar adecuadamente as linguas ponte
que son habitualmente usadas na comunicación internacional.
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I. Metodoloxía

83

Presentación
A Reflexión estratéxica sobre a cultura galega concibiuse desde o primeiro momento como un proceso de
diálogo entre o sector cultural e a sociedade galega; os seus obxectivos eran recoller as mellores ideas e conformar orientacións estratéxicas para o futuro da cultura galega. O feito de considerar a reflexión como un
proceso de diálogo tivo un correlato na abordaxe metodolóxica.
Libro verde da cultura galega
Con carácter xeral a metodoloxía para a Reflexión foi moi semellante á da elaboración dos libros verdes da
Comisión Europea. Os libros verdes son documentos publicados pola Comisión Europea cuxo obxectivo é
estimular unha reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto, e para isto invitan as partes interesadas
(organismos e particulares) a participar nun proceso de consulta e debate sobre as propostas que presentan,
podendo dar orixe a desenvolvementos lexislativos que se reflicten en libros brancos.
Para os efectos metodolóxicos os libros verdes significan unha consulta aos axentes dun sector e á sociedade
en xeral, aos que lles formulan unha serie de cuestións “abertas”, a partir de aí elabórase un informe sobre a
análise cualitativa dos comentarios recibidos, así como un resumo das demandas e recomendacións para a
acción a nivel europeo.
Presupostos metodolóxicos
A dinámica da consulta e a análise cualitativa foi incorporada no noso caso, con todo a Reflexión estratéxica
ten unha ambición superior, no sentido de procurar un documento conclusivo que puidese sustentar un
acordo estratéxico sobre o futuro da cultura galega. É dicir, non tiña como obxecto reflectir a opinión das
persoas participantes senón que buscaba desenvolver un auténtico diálogo aberto e estruturado que tivese
como resultado un documento válido para os responsables públicos, para o propio sector cultural e para o
conxunto da sociedade en xeral. Por tanto no plano metodolóxico había que ter en conta as seguintes consideracións:
• garantir a riqueza e pluralidade das achegas, é dicir, non se debía agardar de forma pasiva a participación
espontánea senón promover de xeito proactivo a implicación de actores que podían contribuír ao
equilibrio do conxunto e á súa riqueza, ben polo seu coñecemento ou ben pola súa perspectiva;
• comprendelo como un proceso de participación dos diferentes axentes deste ámbito, sendo importante
a implicación dos participantes no proceso e que, na medida do posible, fagan súas as conclusións;
• desenvolver un proceso de diálogo onde as persoas que participan deliberan sobre os temas formulados,
garantindo que o debate é aberto e avanza chegando a lugares de encontro;
• o resultado debía ser un documento valioso para os/as responsables públicos, os axentes do sector e a
sociedade en xeral, polo que a análise debería ser integrada e dispoñer dun carácter conclusivo.

Desenvolvemento do proceso
Sobre estes presupostos formulouse un proceso en catro fases:
1. Programa da Reflexión estratéxica sobre a cultura galega
Estruturación da Reflexión e constitución do equipo de coordinación
O CCG identificou cinco áreas como ámbitos arredor dos cales se debía ordenar a Reflexión. Estas áreas facilitan unha dupla achega á reflexión: permiten profundar nos ámbitos identificados como clave e posibilitan
unha abordaxe da cultura galega desde diferentes perspectivas.
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Área

Ámbito

Perspectiva

Contidos da
Cultura Galega

Galicia como comunidade cultural

Identidade e
interculturalidade

Políticas
culturais

Estrutura e acción dos gobernos e administracións públicas. Gobernanza e relación coa cidadanía.
Especial atención aos actores públicos

Política e
administrativa

Institucións culturais

Acción das entidades culturais (non gobernamentais e non empresa):
asociacións, fundacións, etc.
Especial atención aos actores civís

Social e civil

Cultura e
mercado

A cultura como sector económico, industria, e
cultura como factor de desenvolvemento, en clave da sociedade do
coñecemento. Especial atención aos actores privados

Económica e de
desenvolvemento

Proxección
exterior

Internacionalización da cultura, e cultura como
activo para a conectividade internacional de Galicia

Conectividade
internacional

O Consello da Cultura Galega nomeou un equipo de coordinación acorde coa estrutura definida, cun coordinador xeral e un/ha responsable para cada área. Os/as coordinadores/as ademais da súa valía intelectual
son persoas con acreditada traxectoria no ámbito do que son responsables.
A Reflexión concibiuse de forma integrada e coa pretensión de dar conta da complexidade do fenómeno cultural. Cada área abordou a cultura desde unha perspectiva diferente e afondou en ámbitos específicos, pero
sen perder o carácter integrado e mantendo a idea global.
2. Formulación das cuestións iniciais e participación individual
Cuestionario inicial
O equipo de coordinación elaborou uns documentos co obxectivo de definir os puntos de partida e alentar a
resposta ás preguntas para cada área. No momento inicial formuláronse unha serie de cuestións abertas que
procuraban pulsar a situación cultural galega e as principais inquietudes das persoas participantes, así como
recoller as súas ideas e propostas en toda a súa riqueza.
Trasladouse a cada participante a seguinte documentación:
• Carta do presidente do Consello, Ramón Villares, explicando o obxecto da Reflexión e convidando a
participar a través da resposta ás preguntas formuladas.
• Texto do coordinador xeral da Reflexión, Xosé López, facendo consideracións iniciais sobre o novo
papel da cultura na sociedade do coñecemento.
• Texto de cada coordinador de área coas ideas que estaban na base da formulación das preguntas do
seu ámbito.
• Cuestionario de preguntas abertas referidas a cada área.
O conxunto destes documentos están recollidos no ANEXO II: Documentación remitida para a participación
individual a través do cuestionario.
Identificación das persoas destinatarias
Desde o comezo quíxose garantir a participación activa dun número mínimo de axentes que recollesen a pluralidade do sector cultural e da sociedade. O proceso estaba pensado para que calquera persoa tivese oportunidade de opinar e trasladar as súas ideas, se o estimaba oportuno, pero debiamos procurar unha base significativa
de persoas que dese conta desa diversidade. Os criterios para a incorporación inicial dos/das participantes tiñan
que ver cos obxectivos formulados na Reflexión, os/as participantes debían atender a unha dupla tarefa:
• procurar contribucións valiosas, o que se refire á riqueza das achegas (coñecemento do campo cultural
na súa complexidade, capacidade prospectiva, visión de futuro, etc.) e á capacidade de favorecer o
avance da deliberación e chegar a lugares de encontro que permitan acadar consensos estratéxicos;
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• garantir a representatividade do sector e da sociedade, tanto para asegurar que toda diversidade está
presente na reflexión, como que os acordos acadados implican dalgún xeito aos participantes.
No referido ao sector cultural os criterios tidos en conta para na selección inicial das persoas ás que se lles
enviou o convite para participar conxugaba diversos criterios:
1.

Integrar os distintos dominios que conforman o fenómeno cultural de maneira ponderada -con
especial atención aos fenómenos emerxentes-: patrimonio, artes escénicas, música, visuais, etc.; ao
tempo que se incorporan as diversas fases do proceso cultural: creación, produción, distribución, etc.

2.

Procurar que as persoas participantes recollan a representatividade e a significación do sector cultural,
incluíuse:
• o conxunto dos participantes debe dar cabida no proceso ás entidades representativas do tecido
cultural; procurouse unha inclusión simbólica e efectiva das principais entidades vertebradoras
do sector;
• aquelas persoas consideradas de interese, ben polo seu coñecemento, ben polo seu papel de
nodo no tecido cultural ou ascendencia sobre un campo.

3.

Garantir a pluralidade, o proceso de participación no seu conxunto debe procurar que as distintas voces
sexan atendidas, integrando certo equilibrio entre homes e mulleres, e a diversidade de concepcións
culturais existentes na nosa sociedade:
• diferentes posicións políticas e formas de comprender a cultura;
• os distintos tipos de cultura: “alta cultura”, “cultura tradicional”, “popular”, “dixital”, etc.;
• diversidade social: xente do ámbito urbano e vilego/rural, da costa e do interior, de diferentes
idades, etc.

No referido á sociedade, os criterios tamén se refiren á representatividade e ao seu vínculo coa cultura, por
tanto incluíuse:
• aquelas entidades máis representativas da sociedade civil galega;
• aquelas persoas que podían representar mellor os ámbitos relacionados co campo cultural, a súa
proximidade ten que ver con:
• campos sociais de potencial confluencia co cultural: turismo, empresas de lecer, innovación,
educación, desenvolvemento territorial, etc.
• a súa potencialidade para a cultura ou de cara á proxección exterior de Galicia.
Por outra banda buscouse a xente que podía ter mellor coñecemento sobre o ámbito cultural ao tempo que
actores emerxentes que podían ter unha posición máis innovadora. Era importante coñecer o sector e basearse nas dinámicas actuais pero tamén dispoñer de visión de futuro.
En total remitiuse o convite a 320 persoas, un mínimo de 60 para cada área.
Houbo algunhas dificultades para poder contactar con algunhas das persoas identificadas e como medida de
seguridade decidiuse enviar a información por correo postal e electrónico; aínda así non tivemos constancia
de recepción efectiva en 15 casos.
Destes 320 envíos houbo 110 respostas, máis de un terzo dos remitidos, o que é unha cifra moi importante
tanto en valores absolutos como relativos. Pode consultarse a relación dos e das participantes no Anexo V:
Participantes -na listaxe recóllese de forma conxunta as persoas que responderon ao cuestionario inicial e as
que asistiron aos foros. Para ter un dato de referencia o proceso de elaboración do Libro verde da Comisión
Europea: Liberar o potencial das industrias culturais e creativas, que tivo lugar en paralelo ao noso proceso,
contou con 350 participantes de toda Europa, dos cales españois foron 20.
En xeral a receptividade foi moi boa, e moitas das persoas que non constan aquí como participantes mostraron o seu interese en participar e nalgún caso anunciaron a súa achega pero diversos motivo impediron a súa
contribución. Tan só 4 persoas declinaron participar.
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3. Debates nos foros de cada área
Análise das respostas
Unha vez recibidas as respostas ao cuestionario, o equipo de coordinación procedeu a analizar os seus contidos.
Sobre esta base elaborouse un documento para sintetizar as achegas que permitise avanzar no debate. A partir
deste momento a participación deixaba de ser individual para incorporarse a un diálogo co conxunto das persoas participantes en cada área.
Para viabilizar o diálogo en cada área, organizouse un foro para cada unha ao que foron convidadas as persoas dese ámbito que responderan ao cuestionario, así como outras que, malia que non o fixeron, manifestaran o seu interese por incorporarse ao debate.
Desenvolvemento dos foros de área
Obxectivos dos foros:
• Contribuír ao avance do debate, identificando os puntos de encontro e desencontro, abrindo
debates que permitisen asentar as bases dun discurso compartido e a posibilidade de acadar acordos
estratéxicos.
• Implicar aos e ás asistentes nun diálogo que os fixese partícipes dos consensos que se foron xerando.
Programa
Cada foro desenvolveuse nunha xornada dun día (mañá 10:00 h-14:00 h e tarde 16:30 h-20 h) e tiveron lugar
todos na Biblioteca do Consello da Cultura Galega.
Cada foro incluía os seguintes elementos:
• un/ha experto/a nesa área que introducía o tema cun relatorio inicial,
• un documento base que sintetizaba as reflexións previas e as achegas recollidas a través das respostas,
• unhas liñas de debate concibidas para estruturar o diálogo ao longo da xornada.
Cada coordinador de área dirixiu o debate, en que todas as persoas participantes podían intervir de maneira
aberta partindo das liñas definidas. Os foros contaron cos seguintes coordinadores/as e relatores/as:
Área

Coordinador

Relatores

Data

Políticas Culturais

Ramón Maiz

Arturo Rodríguez Morató

1 de xuño

Institucións Culturais

Rosario Álvarez

Eduard Miralles

15 de xuño

Cultura e Mercado

Francisco Campos

Victoria Ateca e Pau Rausell

22 de xuño

Contidos da Cultura Galega

Víctor Freixanes e Henrique
Monteagudo

Xavier Rubert de Ventós

8 de xullo

Proxección Exterior (*)

Xulio Ríos

Debate sobre un documento do
coordinador

(*) No caso de Proxección Exterior decidiuse non realizar un foro presencial dado que varios/as dos/as potenciais participantes non
se atopaban en Galicia. O diálogo organizouse doutro xeito: o coordinador elaborou unha versión máis avanzada do documento para
que fose contrastada polos participantes, remitíuselles por correo electrónico para que fixesen as consideracións oportunas, para logo
incluír as súas ideas no documento final de integración.

No Anexo III: Documentación dos foros recollemos os programas, os textos de introdución ao debate e a liñas de debate
de cada un.
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Desenvolvemento do debate
O relatorio marco e o documento de introdución ao debate (remitidos con antelación) funcionaron adecuadamente como instrumentos orientadores do diálogo e foron valorados de xeito moi positivo polos/as
expertos/as.
A asistencia estivo entre 20 e 30 persoas en cada foro.
Desenvolvéronse debates cordiais, construtivos e de proveito. Houbo pluralidade de posicións e un diálogo
aberto e distendido, que constituíu unha boa base para a reflexión e a concreción de propostas, sinalando
posibles lugares de encontro de cara á definición das orientacións estratéxicas. As persoas asistentes teñen
unha boa consideración da iniciativa e foise xerando unha dinámica de implicación dos/as participantes nun
proxecto compartido.
4. Debate integrado e proposta institucional
Análise dos foros e documento integrado
Procedeuse á análise dos debates levados a cabo nos foros (todas as sesións foron gravadas e transcritas) para
logo elaborar un documento integrado sobre o que continuar o debate.
O equipo de coordinación redactou un texto que incorporaba as achegas e debates de cada unha das áreas,
que eran concibidas como partes dunha proposta integrada.
Debate integrado
Este novo documento conxunto tomouse como base para unha nova fase de diálogo ampliado ao conxunto
da sociedade galega. O documento foi remitido a todas as persoas participantes ata ese momento e fíxose
un esforzo para estender o debate a novos axentes interesados. Co obxectivo de que o texto fose debatido e
recoller máis achegas procurouse darlle a maior publicidade posible:
• difundíndoo publicamente a través do medios de comunicación,
• facéndoo accesible na rede, podendo ser descargado a través da web http://consellodacultura.org/
reflexion2010/,
• remitíndoo a todas as persoas identificadas como potenciais participantes,
• enviándoo a todos os axentes relevantes da cultura e da sociedade galegas -públicos, privados e sociais-;
mesmo se concertou unha estratexia en colaboración coas entidades vertebradoras do sector para que
llelo fixesen chegar aos seus asociados (asociacións de escritores, actores, editores, músicos, artistas
visuais, xestores culturais, clústers, etc.; e institucións como a RAG, Academia do Audiovisual, Museo
do Pobo Galego, Real Academia Galega de Belas Artes, etc.).
O certo foi que non se recibiron moitas achegas novas a través do procedemento en liña habilitado -arredor
de 10-, pero si se conseguiu que as principais entidades do sector adoptasen unha actitude máis activa no debate conxunto de cara ás conclusións globais, varias delas mesmo nos fixeron chegar a súa posición conxunta
como institucións.
Foro conclusivo
Sobre a base do documento mencionado realizouse un foro que permitise pechar o proceso de diálogo e
concluír a reflexión. A este foro foron convocadas as persoas que xa participaran activamente nalgún dos
momentos do proceso (resposta ao cuestionario, foros de área, achegas a través da rede) ou que estiveron
vinculadas a este. Tratábase de concluír e non volver atrás no debate e por iso se primou a participación das
persoas que xa contribuíran e facilitaran o avance no debate.
O formato do foro foi similar aos anteriores, con dous expertos de primeiro nivel para cada unha das liñas
definidas:
• As políticas culturais na sociedade da información e da comunicación, co experto internacional
vinculado á UNESCO e presidente de CultureAction Europe: Yudhishthir Raj Isar.
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• As culturas minoritarias na globalización, co eminente sociólogo e presidente do Institut d’Estudis
Catalans: Salvador Giner.
O rico debate desenvolvido a partir do documento de integración e das liñas referidas foi dirixido polo propio presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares.
Redacción do documento Reflexión estratéxica sobre a cultura galega
Como conclusión do proceso o equipo de coordinación procedeu á elaboración definitiva do presente texto,
nesta tarefa confluíron o conxunto das ideas e propostas do proceso.
Por tanto, para elaboración do documento global tivéronse en conta:
• as achegas feitas a través da resposta aos cuestionarios,
• os debates desenvolvidos nos foros de cada área e no foro xeral,
• o contraste cos expertos externos participantes nos foros, quen valoraron moi positivamente os textos
cos que se traballou na Reflexión, en especial o documento final,
• as contribucións realizadas a través da rede ao documento global,
• as achegas feitas por membros do Plenario do Consello da Cultura Galega,
• documentos elaborados con anterioridade por parte do Consello da Cultura Galega referidos a algúns
aspectos da Reflexión,
• o conxunto de información e bibliografía manexada polo equipo de coordinación, en especial as
recomendacións das diversas institucións internacionais ao respecto.
O documento resultante é un texto único de carácter integrado, que é debedor da estrutura de diálogo proposta e da metodoloxía utilizada, pero que recolle as principais conclusións da Reflexión estratéxica abordando a complexidade do fenómeno cultural desde as perspectivas máis relevantes para o futuro da cultura
galega.
Secuencia do proceso
FASES
1- Programa da Reflexión estratéxica sobre a cultura galega
Estruturación da Reflexión e constitución do equipo de coordinación
2- Formulación das cuestións iniciais e participación individual
Cuestionario inicial
Identificación das persoas destinatarias
Envío e recepción dos cuestionarios
3- Debates de área nos foros
Análise das respostas
Desenvolvemento dos foros de área
4- Debate integrado e proposta institucional
Análise dos foro e documento integrado
Debate integrado
Foro conclusivo
Redacción do documento: Reflexión estratéxica sobre a cultura galega

90

DATAS
Outubro-decembro 2009
Decembro 2009-xaneiro 2010
Decembro 2009-xaneiro 2010
Febreiro-marzo 2010
Abril-maio 2010
Xuño-xullo 2010
Xullo-setembro
Outubro-novembro 2010
Novembro do 2010
Decembro 2010-xaneiro 2011

II. Documentación remitida para
a participación individual a través
do cuestionario
(a) Carta do presidente do CCG
(b) Texto inicial do coordinador xeral
(c) Texto inicial de cada área e preguntas
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(A) CARTA DO PRESIDENTE DO CCG
Caro/a amigo/a:
O Consello da Cultura Galega ten como un dos seus obxectivos angulares o de fomentar a reflexión e debate
sobre a cultura galega no seu conxunto, así como o de elaborar propostas concretas sobre a mesma. Como
sabes, con motivo do XXV aniversario do Consello en 2008, celebráronse unha serie de Foros de Debate (algúns deles xa publicados) que examinaron a posición da cultura galega perante os retos da sociedade actual.
Foron uns debates enfocados cara a fóra, colocando os problemas de noso no contexto global.
Por acordo do Pleno da institución celebrado en novembro do 2009, queremos agora promover un novo
proxecto de reflexión e debate sobre a situación actual e os retos de futuro que ten a cultura galega, no que
o protagonismo radique nos seus principais axentes e cultivadores. Trátase dunha Reflexión Estratéxica feita
desde dentro, aberta e plural, que ten como obxectivo esencial a elaboración dun documento que permita
saber onde estamos e cara a onde queremos e debemos camiñar.
Dada a pluralidade de enfoques e de contidos desta reflexión e debate, acordamos fixar cinco grandes áreas
temáticas nas que agrupar tanto as colaboracións solicitadas como as sesións de debate que, no seu día, se
celebrarán sobre este asunto.
A este fin, o Consello nomeou unha comisión responsable de todo este proceso, coordinada por Xosé López
(Vicepresidente do Consello) e integrada polos seguintes membros: Víctor Freixanes e Henrique Monteagudo (Contidos da cultura galega), Francisco Campos (Cultura e mercado), Ramón Maiz (Cultura e políticas
públicas), Rosario Álvarez (Institucións Culturais) e Xulio Ríos (Acción cultural exterior)
Por esta razón, póñome en contacto contigo para che solicitar que gastes un pouco do teu precioso tempo
para nos prestar a túa colaboración cualificada nesta reflexión. Moito che agradecería que responderas unha
serie de preguntas de carácter aberto que enviamos nun documento anexo, así como as normas técnicas a
seguir. Como enfoque global do asunto, acompáñase tamén un texto introdutorio de carácter xeral e unha
presentación concreta por parte do coordinador da área temática na que, de forma específica, che pido a túa
colaboración.
As túas ideas e reflexións serán unha base fundamental para a elaboración dos relatorios temáticos e, desde
logo, do documento estratéxico final. Como podes supoñer, de non mediar autorización expresa, a información fornecida será tratada como documento confidencial e non se fará pública en ningún momento.
Alén de che agradecer cordialmente a contribución que nos poidas remitir, aproveito a ocasión para anunciar
o desexo que poidas estar presente nos foros de debate específicos que, sobre cada unha das devanditas áreas,
organizaremos durante este ano 2010, nos que esperamos contar tamén coa túa valiosa participación.
Cos mellores cumprimentos,

Ramón Villares Paz
Presidente do Consello da Cultura Galega
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(B) TEXTO INICIAL DO COORDINADOR XERAL
A cultura nunha nova sociedade
Xosé López García
A entrada do novo século veu asociada a unha serie de transformacións que están a mudar cualitativamente
as nosas sociedades. Aínda que algúns destes cambios veñen de moi atrás, o certo é que a súa extensión e profundidade están a variar substancialmente o contexto en que operan os axentes culturais, modificando o propio fenómeno cultural e o que se entende por cultura, o seu significado para as persoas e as colectividades.
O novo protagonismo da cultura na sociedade da información e do coñecemento
As tecnoloxías da información e da comunicación están mudando de xeito importante o fenómeno cultural,
desde a creación ou a produción ata a circulación e o consumo cultural; afecta a case todos os sectores da cultura e as súas diversas funcións. Estes cambios non implican en moitos casos un abandono das formas previas,
superpóñense e vanse hibridando co coñecido, emerxen campos novos -como a cultura dixital- e os consolidados van mudando de formas diversas. A sociedade da información vai máis aló do plano tecnolóxico, os novos
medios multiplican os papeis activos dos individuos e das colectividades, e transfórmanse tamén as relacións
entre as persoas. A sociedade-rede implica un reto para a cultura galega cheo de ameazas e oportunidades:
A sociedade da información como fiestra de oportunidade para a cultura galega. De que xeito a cultura galega
debe operar neste novo contexto? Como facer que estas transformacións na sociedade e na cultura sexan
unha fonte de desenvolvemento humano, de forma que repercutan na mellora da calidade de vida das galegas
e galegos?
A cultura como xerador de contidos na sociedade do coñecemento. Cal é o papel da cultura no novo contexto?;
como pode acadar unha nova centralidade en canto xerador de contidos na sociedade do coñecemento?
Democracia cultural e gobernanza
As institución internacionais promoven a idea da democracia cultural, o que significa a universalización
do acceso pero tamén a asignación dun papel activo aos públicos, os cidadáns e cidadás son participantes
da cultura e non simples receptores. Por outra parte, a cultura ten un valor intrínseco que pode contribuír
a ampliar as capacidades humanas e as posibilidades de elección, e ser tamén un factor de cohesión social;
isto fai que se aprecie como un ben público que cómpre promover. En paralelo, a idea de gobernanza tamén
se basea nunha concepción activa da cidadanía e sociedade civil, facendo fincapé na cooperación entre os
poderes públicos e os diversos axentes (públicos, privados e sociais) para o desenvolvemento cultural. Retos:
Estratexias de democracia cultural. Como repensar a cultura e as súas relacións coa sociedade?; que estratexias habería que desenvolver para implicar de xeito activo o conxunto da cidadanía e as súas diferentes
expresións culturais?
Gobernanza da cultura. Cal debe ser o papel dos poderes públicos e das políticas culturais?; que medidas de
planificación, seguimento e avaliación se deben desenvolver para atender mellor os obxectivos sociais (eficacia) e aproveitar mellor os recursos (eficiencia)?; cal é o papel que deben desempeñar os diferentes axentes
da cultura (públicos, privados e sociais)?; que tipo de relacións deben establecerse entre eles e como poden
cooperar entre si.
Activo para o desenvolvemento da economía e a sociedade galega
A importancia da cultura como factor de desenvolvemento apréciase no crecente peso en canto sector económico: en termos de PIB, polo seu carácter tractor, ou pola potencialidade para xerar emprego de calidade.
A relevancia das industrias culturais vai introducindo a consideración do gasto cultural como investimento.
A cultura desempeña un papel na economía do coñecemento definida na Estratexia de Lisboa, en canto
xerador de contidos e en canto promotor da creatividade, factor clave na innovación social e económica. A
cultura é ademais un activo estimable para o conxunto da sociedade, ao engadir valor aos recursos propios
en diversos campos. Retos:
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O valor da industria cultural. Como pode desenvolverse un sector cultural que sexa un motor de desenvolvemento económico?; como facer que a sociedade aprecie a importancia da cultura na nova economía, e o seu
valor de investimento estratéxico?
Activo de desenvolvemento. En que medida a cultura pode ser un recurso para o desenvolvemento de Galicia?; de que xeito a creatividade cultural pode ser unha fonte de innovación social e económica?; como pode
contribuír a cultura a outros sectores sociais: turismo, entretemento, ordenación territorial, integración social, industrias da moda, moble, alimentación, etc.?
Unha cultura aberta e conectada co mundo
A mundialización foi esvaecendo algunhas das fronteiras que daban forma ao noso mundo ata hai pouco
tempo, e van emerxendo outras. Os fluxos culturais xa non paran na maioría das aduanas e a diversidade
cultural está presente na nosa vida cotiá. Os vínculos interculturais atenden tanto á relación con outras latitudes culturais como á presenza de comunidades culturais diversas na nosa sociedade, o que fai das relación
culturais un factor de convivencia. Por outra parte, as identidades culturais actúan como un intanxible valioso para operar nun mundo global; as relacións culturais exteriores poden ser un activo para que a sociedade
galega se proxecte e interactúe no ámbito internacional. Retos:
Conectividade internacional da cultura galega. Como conectar a cultura galega co mundo desde unha concepción activa?; como se poden promover fluxos culturais internacionais de duplo sentido e facer que os nosos
axentes culturais teñan un papel relevante nesas redes?
Proxección exterior de Galicia. De que xeito a cultura e a identidade cultural poden contribuír a unha estratexia para contar no mundo e relacionarse internacionalmente?; de que forma os vínculos de Galicia con
outros territorios poden constituír un valor para a acción exterior galega?; como e para que debe promoverse
a colaboración en rede coa comunidade galega exterior?
Identidade como desenvolvemento dunha comunidade cultural
Unha parte da acción cultural pública dos gobernos europeos procura preservar un espazo para a produción
e o consumo da súa comunidade cultural fronte a certas ameazas uniformadoras da globalización. A diversidade e a identidade cultural aprécianse como valores que salvagardar, e defínense estratexias de sostibilidade
das comunidades culturais que evitan diluírse na indiferenciación global. As tendencias homoxeneizadoras
tamén afectan ás lóxicas excluíntes dentro dos Estados que impiden desenvolver a pluralidade cultural no
seu interior. Retos:
Identidade como desenvolvemento humano. Que significa e como se define a identidade cultural na sociedade
da información?; para que lles serve aos galegos a cultura galega?; cal pode e debe ser a estratexia de sostibilidade de Galicia como comunidade cultural?
Desenvolvemento dunha comunidade cultural. Como facer da identidade cultural unha estratexia de adaptación dinámica aos novos contextos que amplían as opcións e melloran as capacidades das persoas?; como
establecer diálogos e lazos culturais con outros ámbitos culturais de forma mutuamente enriquecedora?
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(C) TEXTO INICIAL DE CADA ÁREA E PREGUNTAS
Políticas públicas culturais
Ramón Maiz Suárez
A análise das políticas públicas aproxímase aos problemas políticos considerando os procesos, tomas de decisións e resultados da actuación dos poderes públicos e os seus programas de actuación.
Ese enfoque abarca tamén o exame dos conflitos entre intereses que interaccionan no espazo de intervención
que demarca cada política, as diferentes definicións dos problemas que tratar, as diferentes racionalidades
organizativas e de acción e as diversas perspectivas avaliadoras dos poderes que se enfrontan ou colaboran
ante opcións e cursos de acción alternativos.
O obxecto de reflexión non afecta unicamente aos procesos decisorios ou de execución das políticas, senón
que abarca as estruturas organizativas que desenvolve, as institucións públicas implicadas e as cuestións de
lexitimidade e inclusión que se presentan. A análise de políticas baséase na convicción de que para entender
a política é preciso examinar o contido e os procesos das decisións e a súa posta en práctica e avaliación por
parte dos poderes públicos e dos cidadáns.
Este enfoque cambia o punto de vista tradicional, onde as políticas públicas eran interpretadas como unha
variable dependente, determinada nas súas formas e contidos pola vontade, os intereses e as interaccións dos
actores políticos. As políticas convértense en variables independentes e interprétanse como fenómenos capaces de influír sobre os compoñentes da estrutura e os actores políticos. As políticas -e no caso das políticas
culturais que aquí interesan isto resulta especialmente patente- percíbense como capaces de condicionar a
distribución del poder e mesmo de xerar intereses, preferencias e identidades.
Pero este enfoque cambia ademais a perspectiva tradicional noutro sentido: o abandono dunha concepción
pasiva dos receptores das políticas culturais e a súa implicación activa nos procesos de formulación, implementación e avaliación destas. Neste sentido a formación de redes de políticas, ou de comunidades de políticas,
salienta a articulación de políticos, técnicos culturais e cidadáns usuarios. Perspectivas como a gobernanza
multinivel reforzan non so a dimensión participativa dos públicos, senón a descentralización competencial
(fronte ao modelo xerárquico burocrático clásico) e o desenvolvemento de novos formatos de transversalidade.
A presente reflexión sobre as políticas públicas culturais de Galicia inclúe como obxectivo analizar de que
xeito afectaron e evolucionaron as devanditas políticas:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
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O debate sobre a identidade e o proceso de construción nacional de Galicia.
As condicións do debate político e a competencia política entres os diferentes actores.
O propio escenario sectorial que supón a cultura como espazo de intervención pública e as novas
formas de participación e gobernanza
O aparello institucional do sistema cultural.
Preguntas da área: Políticas culturais
Como valora a política cultural levada a cabo polas administracións públicas de distinto nivel durante
os últimos 10 anos? Resumo das principais fortalezas e debilidades.
Cales considera que son os déficits históricos das políticas culturais? Identifique as áreas deficitarias.
Para efectos de delimitación do sector, cal estima vostede que debería ser o obxecto da acción pública
cultural?; Pensa que a cultura debe ser considerada como un ben público?; Ao seu xuízo, cales son seus
valores intrínsecos?
Que perspectivas predominan na política cultural, top-down ou bottom-up?; Cal debe ser o papel dos
públicos culturais e do conxunto da cidadanía na definición das políticas culturais?; Como se podería
promover a democracia cultural e a implicación activa dos usuarios e da cidadanía?

5.
6.
7.

8.

Eficiencia: relación custo/beneficio dos investimentos en cultura por parte das institucións publicas.
Que problemas principais de coordinación entre administracións se detectan? Existen duplicidades e
solapamentos nas políticas culturais entre os diversos ámbitos: local, autonómico e estatal?
No referido ás subvencións, que criterios deben terse en conta (políticos, profesionais, estéticos...),
e quen debería decidir ou informar as decisións (técnicos da Administración, xurados artísticos,
profesionais...)?
Cales serían as propostas básicas de mellora?

97

Institucións da cultura
Rosario Álvarez Blanco
Parece incuestionable que a boa saúde cultural dunha comunidade garda unha relación estreita coa contribución da sociedade civil na gobernanza cultural e na vertebración do sector. Existe en Galicia un número non pequeno de institucións con perfil marcadamente cultural, que nalgúns documentos que recollen
prospeccións neste terreo se estima en máis de seiscentas fundacións de interese galego. Esta millarada de
fundacións, academias, consellos, asociacións... debería ter un gran peso no tecido cultural galego; porén, a
percepción que se ten a primeira vista é dun feble protagonismo da sociedade civil e dun certo desaproveitamento dos potenciais recursos humanos e patrimoniais.
O universo destas institucións non gobernamentais está constituído por entidades heteroxéneas, polo tipo,
forma de xestión, financiamento, capacidade organizativa, existencia e valor dos fondos, obxectivos, servizos
comunitarios prestados, etc. Con todo, reúnen de forma xeral as características básicas do chamado terceiro
sector, a saber: son organizacións, con estrutura e presenza institucional; a súa existencia depende da iniciativa privada e non dos distintos ámbitos do Estado; teñen autonomía para controlar o perfil e obxectivo das
súas actividades; non teñen como obxectivo xerar beneficios económicos para os promotores ou xestores;
e teñen como activo a contribución voluntaria e solidaria, en forma de tempo, patrimonio e diñeiro. A elas
únense outros dous tipos de institucións con distinta orixe mais fins similares: institucións públicas que se
manteñen como tales (museos, bibliotecas, arquivos…); organismos e institucións de fundación pública que
se van externalizando progresivamente e pasan a ser xestionadas polo sector privado.
Nesta área do informe preténdese avaliar o papel e posición das institucións no tecido cultural galego, detectando
as súas fortalezas, mais tamén sinalando os seus puntos febles e indicando as posibles accións de mellora. Coma
noutros apartados desta reflexión estratéxica, farase consultando a persoas que teñen opinión experta pola súa
contribución recoñecida neste ámbito, que poden contestar a título persoal ou como voz representativa ou representante dun colectivo. A través dunha serie de preguntas, ás que poden responder con datos concretos, pero sobre
todo coa súa reflexión sobre o sector, buscamos obter resultados nos sentidos que se expoñen a seguir.
Definir o papel que cumpren e deben cumprir as institucións e entidades culturais. Sen desbotar a reflexión
sobre o valor, función e utilidade tradicionais destas institucións, é preciso preguntar polo papel que deben
cumprir na sociedade da información e como poden responder ás novas concepcións de cultura.
Cómpre preguntar pola función que debe desempeñar o terceiro sector no sistema cultural galego. Unha
pregunta básica é se estas organizacións deben orientarse a cubrir os espazos baleiros ou deficientemente
atendidos pola acción gobernamental ou polas empresas culturais, ou se pola contra deben formar un tecido
propio non supeditado ás lagoas e escasa resposta dos outros axentes. Así pois, o campo de definición está
entre asumir unha función asistencial paliativa e asumir ser expresión da capacidade da cidadanía como
xeradora e xestora de cultura, con todos os graos intermedios.
Procurar o establecemento de novas e fecundas relacións coa cidadanía. A necesidade destas formas de relación ten dous sentidos principais: dunha banda, as accións destinadas a involucrala nas actividades programadas ou no uso dos servizos ofrecidos, garantindo a difusión cultural nun amplo público receptor; doutra,
as accións que apostan por unha cultura participativa e por formar cidadáns activos capaces de se converter
en axentes culturais.
En conexión con isto, cómpre considerar como mellorar o coñecemento público da existencia, perfil, funcións, programación e servizos ofrecidos polas entidades culturais, coas canles de difusión máis seguras e
eficaces. Tamén como servir de nexo social, entre grupos sociais e entre as distintas xeracións, de modo que
se garanta a conexión con todos os sectores e, sobre todo, a continuidade cara ao futuro.
Considerar a relación que se debe establecer entre as administracións públicas e as entidades culturais, así
como o modelo axeitado para articular as relacións entre institucións públicas e privadas, sempre preservando a necesaria autonomía destas. Un bo tecido cultural esixe que haxa interrelación entre os distintos sectores, tamén entre o goberno e as institucións, de onde se debe derivar un beneficio mutuo e maior eficacia;
neste sentido, definir accións públicas adecuadas para promover o fortalecemento do tecido cultural, coa
consideración do papel destas entidades.
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Avaliar a relación das institucións co territorio e coa comunidade que o conforma. Dunha banda, cómpre
reflexionar sobre o alcance e difusión da actividade destas institucións sobre o mapa sociolóxico galego, comprobando se hai espazos da nosa xeografía en zonas de sombra, se hai sectores sociais ou grupos de idade aos
que non se dá chegado, se é posible equilibrar dalgún xeito as diferenzas entre rural e urbano, entre a Galicia
atlántica e a interior, etc. Doutra banda, se estas institucións, ben arraigadas no territorio e na comunidade
cultural, poden ser o axente máis eficaz fronte á indiferenciación e estandarización cultural e ás propostas
monoculturais.
Mellorar os niveis, ámbitos e estratexias de cooperación entre entidades culturais. É preciso comprobar
se existen redes ou pequenas células de relación, e avaliar os beneficios e efectividade desa cooperación,
en termos de complementariedade, aproveitamento de oportunidades, optimización de recursos, competencia produtiva, etc. Na outra cara da moeda está a posible competición entre entidades, co forte risco de
ser improdutiva en termos comunitarios. No mesmo sector de análise, cómpre considerar o coñecemento
mutuo entre entidades de orientación semellante ou complementaria, próximas ou afastadas no espazo.
A progresiva externalización dos servizos públicos alcanza a dirección e xestión de organizacións culturais,
distintas das existentes tradicionalmente porque estas nacían da iniciativa privada e da sociedade civil. Cómpre valorar en que medida o tecido das asociacións se ve arrequentado e en que medida hai solapamentos ou
competencia improdutiva; en que medida esta externalización é positiva e podería optimizarse cunha mellor
relación co tecido de entidades culturais preexistente.
Examinar o problema do financiamento e da viabilidade económica das entidades culturais, para promover
formas de animación á participación. Considerar o papel das principais institucións de mecenado cultural,
especialmente a obra social das caixas, e o posible investimento en fundacións culturais por parte de empresas ou de persoas a título particular. Considerar o papel do patrocinio (público ou privado) e das subvencións, sen crear situacións de dependencia ou falta de autonomía.
Propoñer fórmulas de mellora da efectividade das entidades culturais galegas, tanto de forma individual e
autónoma como de forma colectiva, no marco dun tecido cultural galego ben artellado.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Preguntas da área: Institucións da cultura
Como valora o papel desempeñado ata o momento polas institucións e entidades culturais? Puntos
fortes e puntos débiles.
Que función deben desempeñar as institucións e entidades culturais no sistema cultural galego?
Considerando os cambios introducidos pola sociedade da información e as novas concepcións da
cultura, que papel cre que deben desempeñar as entidades e institucións neste novo marco?
Como valora as accións públicas (axudas públicas, proxectos en común, espazos de participación, etc.)
orientadas ás entidades culturais, e a relación entre estas e os poderes públicos (Xunta, concellos…)?
Que tipo de relación se debería establecer entre poderes públicos e entidades culturais?; Que tipo de
espazos de diálogo facilitaría a cooperación?; Que accións públicas considera que permitirían mellorar
a actuación das entidades culturais?
Observa algún déficit ou exceso no conxunto das institucións culturais galegas?; Cre que forman un
tecido cohesionado?; En que sentido e de que forma podería mellorar esa cohesión?
Cal debe ser o papel das principais institucións de mecenado cultural?; Que outras vías de apoio
económico lle parecen positivas para o funcionamento das entidades culturais?
Á marxe dos poderes públicos, como cre que podería mellorar a efectividade das institucións culturais
e a súa relación coa cidadanía?
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Cultura e mercado
Francisco Campos Freire
Propoñemos a reflexión sobre esta área temática a partir dun senso moi amplo e aberto, tanto das concepcións da cultura coma do mercado, como ámbitos ou espazos de identificación, valorización, produción,
xestión, desenvolvemento, interrelación, creatividade, innovación, diversidade, encontro, intercambio, promoción, difusión, circulación e interacción. A cultura de Galicia fronte ao mundo, que é o mercado, tanto
interno coma externo, porque un e outro forman parte do espazo global e local ao mesmo tempo.
A perspectiva da cultura hoxe en día é moito máis ampla e diversa que a que predominou nos séculos pasados
porque transcende ámbitos e manifestacións convencionais e tradicionais con novos efectos e repercusións.
As concepcións e perspectivas da cultura como expresións creativas, artísticas, de coñecemento, talento, patrimonio, civilización, representación simbólica, relación social, de valores, saberes cotiáns, formas de vivir
e experiencias penetran a realidade cotiá a través de múltiples facetas, manifestacións, formas de expresión,
produtos, bens, servizos e actividades.
Xa na primeira metade do pasado século xx, o seu encontro cos medios de comunicación de masas provoca
unha nova dimensión e concepción da cultura como industria -non sen fortes repercusións dialécticas a
través da continuidade do debate do pensamento crítico da escola de Frankfurt- con respecto á importancia
dos cambios na produción e na recepción cultural.
Aínda que non son o mesmo, a cultura e a comunicación compleméntanse e a primeira dálle sentido á segunda. Esa mesma orientación é a que transcende hoxe en día da cultura a outras moitas industrias que precisan
de valor simbólico e creativo para actuar na sociedade da información. Non son actividades ou industrias
culturais propiamente ditas pero reciben o valor engadido da cultura.
A cultura na sociedade presente ten dimensións organizativas e industriais moito máis importantes e xeneralizadas porque os bens e os produtos son cada vez máis inmateriais e simbólicos e necesitan da súa identificación para a circulación a través da globalización. Mentres os instrumentos de comunicación empuxan
a globalización, a cultura preserva a identificación e o recoñecemento simbólico. Por iso ata a diversidade
cultural se está a converter nunha materia das escolas de negocios e nunha necesidade da xestión empresarial. A produción e o consumo son procesos de construción da diferenza na industria cultural global actual.
A axenda europea para a cultura formula, no seu ámbito concreto, as seguintes cuestións: a noción de diversidade e diálogo intercultural; a promoción cultural como catalizador da creatividade para favorecer o
desenvolvemento, o emprego, a innovación e a competividade; o fomento da mobilidade dos artistas; o fortalecemento de sinerxías entre a cultura e a educación para incrementar as competencias artísticas dos creadores para favorecer a innovación e dos cidadáns para propiciar o consumo cultural; a creación e formación de
espírito empresarial, emprendedor e innovador entre os distintos axentes culturais; a preservación e valorización do patrimonio material e inmaterial; a renovación das formas de organización e alianzas creativas dos
subsectores culturais con outros segmentos da economía; a propagación do voluntariado cultural; e a busca
de novos sistemas sostibles de financiamento para a cultura.
A xestión de bens e produtos culturais representaba en Europa en 2007 arredor de cinco millóns de postos
de traballo, o 2,4 por cento do emprego total. En España o emprego cultural sumaba 568 800 postos de traballo, o 2,8 por cento da ocupación total, a través de 70 109 empresas e o 3,8% do PIB, por un importe de
39 400 millóns de euros, incluídas as actividades xeradoras de propiedade intelectual. A actividade cultural
española, en termos de valor engadido bruto, supón o 3,9 da produción nacional, máis que a industria e a
agricultura e a pesca respectivamente.
En 2008 a cultura contabilizaba en Galicia 26 000 postos de emprego, o 2,2 por cento da actividade, e
3257 empresas. O tecido cultural produtivo nútrese da iniciativa profesional individual e da pequena e mediana empresa, positivo en creación de emprego pero débil en estruturas e competencias de xestión. Neste
senso, Europa contempla a industria cultural como unha alternativa económica favorable para o desenvolvemento sostible pero require dos seus axentes públicos e privados novos enfoques e estratexias.
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As estatísticas anteriores, que corresponden ás fontes oficiais de Eurostat para toda Europa en 2007 e do Ministerio de Cultura de España en 2008, respectivamente, son un instrumento necesario para a planificación e
xestión cultural. Os datos revelan que a porcentaxe do gasto público cultural en Galicia está por riba da media española mentres que a tendencia do consumo individual por cidadán e fogar no noso país é xustamente
a contraria. Nos últimos anos descendeu o número de visitas a museos e monumentos en Galicia mentres
que aumentou no resto de España.
As tendencias nos consumos, hábitos e prácticas culturais están a cambiar, aínda que nalgúns aspectos máis que
noutros. Na música e no cine de forma máis acusada, o que se reflicte na revitalización dos espectáculos en vivo,
por unha parte, e no efecto das descargas de contidos a través de Internet, por outra. Salvo na actividade audiovisual e cinematográfica, a balanza comercial europea da cultura é favorable na exportación de obras de arte,
mentres que a de España é negativa tamén neste aspecto. A pesar do incremento da produción de películas non
aumenta, en absoluto, a asistencia e a recadación dos cines.
Novos consumos e prácticas culturais, favorecidas polas novas tecnoloxías da comunicación, condicionan a
oferta e mesmo propician masas de audiencias autocreativas que intercambian contidos e producen remesturas híbridas e interactivas, establecendo redes sociais de colaboración que autosatisfacen parte das súas
propias demandas. As novas tecnoloxías favorecen a circulación de bens e servizos culturais pero tamén
complican a tradicional xestión da súa propiedade intelectual.
No pasado século xx falábase dos medios de comunicación de masas como instrumentos da estandarización cultural e agora son as masas de individuos transformadas en medios as que circulan ou intercambian,
nunha e noutra dirección, a comunicación intercultural. Pero non porque sexa máis grande a oferta, é maior
a diversidade. Esa é outra das grandes cuestións da cultura actual, que a pesar de ser abundante e horizontal
a comunicación, é escasa en atención e diversidade.
Por iso pensamos que a identificación, a diferenciación e a diversidade cultural necesitan fortalecerse e preservarse realimentándose constantemente de respostas innovadoras e creativas para resistir nun contorno
de rápida e constante evolución. A creatividade é, sobre todo, tamén un elemento fundamental para a nosa
fortaleza e relación estratéxica coa diversidade multicultural.
Fronte a esas cuestións de carácter estrutural da sociedade actual, non podemos esquecer que Galicia e a
nosa cultura teñen as súas respectivas inercias, déficits, debilidades e ritmos de evolución que cómpre avaliar en cada caso. Como pode a cultura galega avanzar e proxectarse máis ou mellor, acoplándose ás novas
tendencias, sen perder a súa entidade e valores, para responder aos retos da sociedade actual? Como e onde
se poden atopar as sinerxías, as vantaxes competitivas, as oportunidades, a creatividade e a innovación, as
mellores e boas prácticas de xestión? Que mercado e futuro ten a cultura de Galicia no horizonte dos próximos 25 anos?
Pensar os desafíos, retos, necesidades, demandas, cuestións pendentes, oportunidades e posibilidades de
evolución e reconfiguración das políticas públicas para esta segunda década do século xxi amosarán tamén
outras facetas de integración da visión da cultura coa do desenvolvemento territorial, urbano, das infraestruturas, dotacións, bens e servizos para o uso e participación dos cidadáns. Tamén desde o punto de vista
cultural, para a oferta e a demanda, non é o mesmo, para dentro e para fóra, unha Galicia interconectada por
redes de alta velocidade e banda ancha, por poñer exemplos de oportuna actualidade.

1.
2.

3.

Preguntas da área: Cultura e mercado
Que papel debe desempeñar a cultura galega na Sociedade da Información?; E cal pode ser a súa
contribución á Sociedade do Coñecemento?
No novo contexto de converxencia tecnolóxica e das novas redes sociais, como cre que pode adaptarse
a cultura galega?; Cal debe ser o seu posicionamento fronte ao cambio cultural e as tendencias globais?;
E cal é a súa potencialidade para a modernización e autoidentificación?
Cales considera que son as novas necesidades e patróns do consumo cultural?; Cales son os principais
retos e desafíos dos axentes culturais neste novo escenario?; Que habería que facer para desenvolver
un tecido económico cultural rico e diversificado?
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4.

Como pode contribuír o sector cultural á economía do coñecemento e ao cambio do patrón produtivo?;
Que papel pode desempeñar a creatividade cultural na innovación?; E como se poderían facer viables
e implementar as accións de investigación e experimentación?
5. Que papel deben desempeñar os poderes públicos na promoción cultural en relación aos axentes
privados e sociais?; Cales deberían ser as súas prioridades estratéxicas e plans de actuación (axudas,
ampliación de públicos e mercados, financiamento, fiscalidade...)?
6. Como deben participar os cidadáns na actividade cultural?; Que tipo de relacións se deberían
establecer entre os poderes públicos e os axentes culturais?; E que tipo de sinerxías entre os ámbitos
público e privado?
7. Cal debe ser o papel das institucións financiadoras da cultura?
8. De que xeito a cultura pode ser un factor de desenvolvemento económico e social?; En que ámbitos
produtivos debería haber unha mellor compenetración?; Cales deberían ser as relacións entre os
axentes culturais e outros sectores sociais?
9. Como se pode reforzar o espírito empresarial innovador e emprendedor?; E aumentar as capacidades
de xestión da iniciativa empresarial e social da actividade cultural?
10. Como se pode mellorar a potenciación e proxección dos seus activos?; E cales deberían ser as
posibilidades de sustentabilidade e competitividade?
11. Que importancia lle atribúe e que aspectos deberían ser mellorados no referente á dotación e uso das
infraestruturas, á problemática da propiedade intelectual, á vitalidade ou debilidade dos respectivos
subsectores, ás demandas de formación de maiores competencias dos creadores e consumidores, ou á
promoción dentro e fóra de Galicia dos nosos artistas e as súas programacións.
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Para unha definición estratéxica da cultura galega
Notas para unha reflexión necesaria
Víctor Fernández Freixanes e Henrique Monteagudo Romero
1.
O concepto de cultura non é doado de definir. Ao longo da historia houbo moitas maneiras de abordar este
concepto, desde as máis selectivas e aristocráticas, vencelladas ao discurso dominante (de estado ou de clase), relacionadas cos ámbitos do coñecemento, mais tamén cos discursos do poder e da identidade, a outras
acepcións máis próximas á antropoloxía e ás ciencias sociais, empezando pola xa clásica de E. B. Taylor, en
1865, que define a cultura como un sistema complexo de elementos no que debemos incluír: o coñecemento,
as crenzas relixiosas, os mitos, a arte, a moral, o dereito, o vestido, a organización do territorio, a aparataxe
material, a lingua e, en xeral, todas as capacidades ou hábitos que o ser humano adquire en canto membro
dunha comunidade.
B. Malinowski falaba da «herdanza social» para explicar a transmisión de principios constitutivos da comunidade, que herdamos dos devanceiros e transmitimos ás novas xeracións. O feito cultural, para Malinowski,
constitúe unha resposta que o grupo humano elabora para facer fronte ás súas necesidades naturais e espirituais, materiais e psicolóxicas.
Durkheim, o pai da moderna socioloxía, falaba de «conciencia colectiva» e de «representacións»: sistema de
crenzas e sentimentos que a comunidade comparte, dimensións constitutivas que os seres humanos necesitan tanto para explicar o mundo como para ordenar a convivencia e explicarse a si mesmos.
Na acepción clásica, e en certa maneira na acepción da primeira modernidade, o concepto relaciónase cos
valores constitutivos do discurso da comunidade a partir de achegas ou contribucións case sempre determinadas polas esferas do poder que configuran o corpo social: cultura-nacional, alta-cultura, relacionadas cos
libros, as academias, as universidades, a investigación científica, os avances tecnolóxicos, etc., que se formulan (e imparten) dende o cume da pirámide e tenden a distribuírse despois no conxunto social case sempre
a través do sistema educativo (educación regular, dirixida). Identificamos esta clase de cultura cos grandes
feitos, os grandes logros do coñecemento, as grandes obras e os grandes personaxes.
Unha concepción máis aberta, e máis contemporánea, tende a concibir a cultura como un feito social máis
complexo: sistema de representacións, conxunto de ideas, modelos de relación e organización, hábitos, procesos, memoria compartida, que o grupo humano constrúe ou reelabora decote dialogando arreo co presente
histórico e que ten dúas direccións: cara a atrás (cara ao pasado), dende a consciencia crítica de si mesmo, na
medida en que se sabe parte dun discurso compartido que outros construíron ou relaboraron antes, e cara
ao futuro. A cultura é tamén un proxecto de futuro no que a comunidade se recoñece e co que se identifica.
2.
Moitos sostemos que a cultura é en realidade un espazo de comunicación. Nas sociedades contemporáneas
sobre todo, a cultura, que é algo que se está creando constantemente (e, por tanto, transformándose constantemente), é o resultado de experiencias, propostas, construcións simbólicas, identidades, emocións, coñecementos que se comparten a través das relacións entre os individuos, onde queira que estes estean, mesmo
por riba dun espazo físico (territorio xeográfico ou administrativo). Existe a cultura galega só en Galicia?
Podemos falar de cultura galega noutros ámbitos xeográficos, distantes de nós fisicamente: nas comunidades
emigrantes, por exemplo, entre os que como galegos se recoñecen mesmo residindo lonxe de Galicia, ou nos
fillos e netos de galegos emigrados, que comparten o seu interese e o seu recoñecemento como parte desa
realidade cultural con outras realidades culturais?
As presentes notas están destinadas a abrir un debate e, por tanto, son interrogantes abertas, para a reflexión
e a discusión. Que entendemos por cultura galega, xa entrados no século xxi, a chamada Sociedade da Información e o Coñecemento, na era da globalización?
Onde situar (espacial e temporalmente) a cultura galega no universo global das culturas? Falamos de
cultura occidental, cultura oriental, cultura árabe, cultura ibérica, cultura lusófona, cultura latinoamericana,
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cultura española, onde situar a cultura galega? Como incardinala en relación con eses outros espazos culturais?
Son incompatibles os conceptos: cultura galega e cultura española, cultura galega e cultura europea, cultura
galega e cultura occidental? Existe unha cultura de clase, unha cultura obreira, unha cultura feminista, unha
cultura ecoloxista, unha cultura pop, unha cultura de masas? Como se relaciona a cultura galega con todos estes
conceptos?
3.
Aceptemos que a cultura vén configurada, ou recoñécese a si mesma, a través dunha serie de marcas de identidade, que a singularizan e a diferencian, xa que logo, das outras formas culturais (outras identidades). Cales
son as marcas constitutivas da cultura galega? Que sentido teñen no tempo en que vivimos?
Os nosos clásicos, aos que non parece necesario facer referencia, tenderon a identificala, sobre todo a partir
de finais do século xix, coa memoria, a lingua (a lingua galega) e sobre todo coas marcas que poderiamos
relacionar coa sociedade tradicional, preferentemente de raiceira agraria ou mariñeira. Así a entendeu Manuel Murguía e os homes do Rexurdimento, a Xeración Nós, o Seminario de Estudos Galegos, e aínda que
incorporando formas propias das sociedades urbanas, así se entende comunmente: a cultura galega é o que
caracteriza e diferencia a Galicia como realidade distinta, arredada doutras formas de expresión ou creación
mesmo moi próximas. A literatura e a lingua sobre todo marcan poderosamente esta concepción.
Valle-Inclán, a condesa de Pardo Bazán, Wenceslao Fernández Flórez, Camilo José Cela, Torrente Ballester,
Valente, por non falar tamén dos vivos, forman parte da cultura galega? Deben ser considerados, xa que logo,
como parte dese patrimonio? Que diferenza existe entre eles e autores doutras épocas que non se expresaron
en galego como Idacio, Paulo Orosio, Exeria?
E o Mestre Mateo, Domingo de Andrade, o escultor Ferreiro, Domingo Fontán, Andrés Gaos, Reveriano
Soutullo, Antonio Palacios, en xeral o mundo da ciencia e da tecnoloxía, as artes plásticas, a arquitectura,
residentes dentro e fóra de Galicia, que en principio non teñen a marca definitoria da lingua? Ou como considerar as obras de autores como a propia Rosalía de Castro, Manuel Murguía, Álvaro Cunqueiro, Eduardo
Blanco Amor, Rafael Dieste, etc., que se expresaron noutra lingua, ademais de en lingua galega? Podemos
incluír no ámbito da cultura galega unha escritora como Nélida Piñón, por exemplo, que expresándose en
portugués-brasileiro se recoñece a si mesma como expresión de Galicia? Que diferenza hai entre a citada
Nélida Piñón e Castelo Branco, Miguel Torga ou o escritor angolano Pepetela?
4.
A derradeira interrogante sitúanos no ámbito das relacións da cultura galega con culturas máis próximas,
como a española e a de expresión portuguesa e brasileira. Cal é a nosa posición cultural (identitaria) nese
grande espazo xeográfico e cultural? Que tipo de relacións podemos ou debemos establecer, se é que convén
establecer algunhas? É unha cuestión exclusivamente ortográfica (formal) ou falamos de algo máis?
5.
A cultura é unha realidade cambiante, en certa maneira tamén continxente, non eterna. O idealismo posromántico construíu unha idea de cultura (e de identidade) baseada nas esencias da tradición popular segundo
a cal os principios identitarios son eternos, inamovibles.
Tal concepción resulta sen dúbida periclitada, mais enfróntanos a outra discusión que, na nosa opinión, ten
sentido, moito máis nestes tempos. O mundo rural galego, depositario histórico das devanditas esencias,
esmorece. As mudanzas que nos últimos corenta anos se produciron na nosa realidade social conforman
unha Galicia basicamente urbana, centrada nas grandes cidades, aberta ao mundo, principalmente a través
dos medios de comunicación de masas. A cultura de masas vén substituíndo dende hai tempo a cultura
tradicional dos nosos avós. Os nosos fillos configuran o seu mundo simbólico doutra maneira, as súas referencias son moi distintas. Probablemente, a través da música, o cine e a televisión, o consumo mediático
e a publicidade, os mozos e mozas da Galicia de hoxe saben máis do Bronx, das rúas de Manhatan, do hiphop, da música brasileira, das modas europeas ou das formas de relación da mocidade norteamericana que
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do mundo dos seus avós nas aldeas do Ribeiro, das Mariñas ou da Terra Chá, ás veces mesmo da contorna
rururbana das nosas cidades.
Sobre que parámetros novos edificar o futuro (se aceptamos que unha cultura é tamén un proxecto de futuro
compartido)? Cal é a posición (e as posibilidades) da cultura galega no marco da comunicación de masas?
6.
Un derradeiro punto para a reflexión son as dimensións do propio ámbito cultural. Máis arriba fixemos
referencia á marca definitoria (e ás veces exclusivista) da lingua. E a ciencia? E a tecnoloxía? Podemos falar
de cultura galega renunciando a estas dimensións? E aínda máis, podemos concibir unha cultura galega moderna, operativa, fóra dos circuítos do mercado e da empresa?
E se apuntamos respostas abertas a todas as interrogantes que acabamos de formular, ¿podemos falar de cultura
galega como realidade singular, específica, non fagocitada pola sociedade global á que pertencemos e na que
nos desenvolvemos?
7.
A Galicia de hoxe non é a Galicia dos nosos avós. Tampouco será a Galicia dos nosos netos. A cultura galega
tampouco será igual. Velaquí os desafíos do presente debate, que se desenvolve noutros relatorios, complementarios do presente (mercado, proxección exterior, gobernanza, políticas culturais, papel das institucións,
economía, relacións co poder político).
Parece pertinente establecer, nunha primeira sesión, os principios básicos da nosa identidade cultural, a
súa definición e concepto, as súas dimensións e as relacións posibles con outras realidades culturais ou con
outras formas de creación e expresión dentro da nosa sociedade, antes de pasar aos puntos seguintes, máis
específicos.
Reducir a cultura galega a aquela que se expresa exclusivamente en lingua galega parece de primeiras reducionista de máis. De que falamos cando falamos de cine galego, por exemplo? Aquel que se expresa exclusivamente nesta lingua, o que se produce exclusiva ou maioritariamente con capital galego, o que ocupa autores
e técnicos galegos, o que desenvolve asuntos galegos ou se realiza na nosa xeografía? Mais adoptar a posición
contraria ten tamén os seus riscos: moi principalmente o perigo de esluírse, desidentificarse, absorbidos
polas novas formas de produción e comunicación, creación e consumo do imaxinario. Velaquí o desafío da
presente convocatoria.
As interrogantes que coas presentes notas se achegan propoñen unha reflexión necesaria, máis urxente canto
máis poderosos son os condicionamentos que conforman o noso tempo, instalados na Sociedade da Información e na era da globalización, o consumo e os novos desafíos (tamén xeracionais).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preguntas da área: Contidos da cultura
Que entende por cultura galega?
Cales son, na súa opinión, os seus contidos básicos?
Que papel corresponde á lingua?
Como entende a relación coas outras culturas e a convivencia con elas?
Como entende a nosa relación co ámbito luso-brasileiro?
Como se constrúe a cultura actual?
Que cambiou na concepción da cultura do século xx respecto do século xix?
Cales son as liñas básicas para o desenvolvemento da cultura galega no século xxi?
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A acción cultural galega no exterior
Xulio Ríos Paredes
A Administración galega dedicou nos últimos anos certa atención e esforzo á proxección exterior da nosa
industria cultural, que, segundo algunhas fontes, xera máis de 500 millóns de euros e mobiliza case 5000
empregos. A cultura é un dos grandes valores do país e pode ser utilizada para difundir a imaxe de Galicia
no exterior e para mellorar as relacións con outros países e comunidades.
No século xxi movémonos nun ambiente onde practicamente calquera ten capacidade para influír nos outros en calquera lugar do mundo. A Internet, a televisión, o deporte e o turismo súmanse á pluralidade de
axentes da cultura. A cultura, por outra banda, é un instrumento da soft diplomacy.
Con vistas á promoción cultural, Galicia, máis que pensar nunha proxección unilateral da súa cultura, que
require grandes esforzos, dada a precariedade dos nosos medios e posibilidades, debería optar estratexicamente por tecer redes de intercambio que faciliten o noso prestixio cultural e permitan enriquecer a nosa
propia vida cultural.
Neste sentido, o fomento da internacionalidade debe ser un dos piares básicos para acadar a excelencia cultural das nosas entidades e institucións do sector, xa que a conexión co exterior non soamente vai enriquecer
o traballo dos profesionais da respectiva área, senón que tamén introducirá novos retos e novos elementos
de comparación e contribuirá a elevar o seu nivel de calidade.
É importante neste sentido pensar en deseñar e desenvolver proxectos con terceiros do exterior que permitan
a transferencia de coñecementos e a xeración de confianza entre as partes a través do entendemento mutuo
e a cooperación. Nesta liña de obxectivos, coherente coa formulación básica de calquera política exterior
galega, a acción cultural pode contribuír a sentar as bases dun mundo máis xusto e seguro.
Para estes efectos, cómpre contar cun instrumento específico, configurado sobre a base do principio de independencia respecto á política do cada goberno. Esa independencia como valor de referencia debe ser
operativa, xa que debe acomodarse e observar os obxectivos xerais da política exterior de Galicia e as súas
prioridades. Igualmente, este instrumento debe contar con dúas facetas na súa actuación, que se deberán
xestionar de forma claramente separada: diplomacia pública, na que actúa como axente gobernamental, en
colaboración estreita cos departamentos de relacións exteriores do goberno galego e de cultura, así como
outros axentes; e relacións culturais, onde a plena independencia se afirma como a vía posible para construír
con terceiros vínculos sólidos baseados na confianza mutua, xa que a dependencia gobernamental pode ser
fonte de rexeitamento ou desconfianza.
No campo da diplomacia pública, a cultura é unha ferramenta de gran importancia para dispor de influencia
exterior. Esta aposta estratéxica por desvincular cidadanía e cultura dun país dos seus dirixentes e traballar para
crear unha sociedade civil transnacional e transcultural baseada no respecto e fomento da diversidade é unha
das achegas do modelo. Non obstante, a diplomacia cultural pública debe apoiar os obxectivos do goberno e
traballar nun marco estratéxico determinado.
A proxección exterior da cultura galega debe estar encomendada de maneira principal a un órgano independente responsable de sumar como actores a rede de organismos con vocación exterior, museos e institucións,
medios de comunicación públicos e o rico tecido da industria cultural, así como aquelas outras entidades que
desenvolven accións de promoción da cultura.
En paralelo, cómpre propor a creación dun órgano específico para coordinar os esforzos de paradiplomacia cultural co obxecto de garantir a coherencia estratéxica, a coordinación das diferentes accións e a medición dos resultados desta política.
Hai que ter en conta neste esforzo o papel das universidades galegas, onde o número de estudantes internacionais vai medrando de ano en ano. Debemos ter en conta a importancia da imaxe de Galicia como destino
académico e apoiar a formación de redes de coñecemento ou a promoción de contactos entre institucións e
investigadores en determinadas áreas, moi especialmente no tema das diásporas.
Cómpre definir tamén unhas áreas xeográficas prioritarias onde se combine a vantaxe comparativa que supón a lingua galega con respecto a determinados países (pensemos en Brasil, por exemplo, no eido da lusofo-
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nía), coa importancia da renovación dos vínculos europeos máis aló da nosa presenza migratoria ou a capacidade de proxección en contornos de gran consumo cultural como América do Norte (EE UU) ou de gran
valor prospectivo (en Asia, Xapón e China). En tal sentido, é básico garantir a presenza en festivais, bienais
e acontecementos prestixiosos en ámbitos onde Galicia pode achegar produtos e experiencias de calidade.
Pero tamén é importante concibir estratexias que teñan en conta as franxas etarias desenvolvendo proxectos
que vaian máis aló das políticas culturais tradicionais e contemplen proxectos innovadores e con maior capacidade de recepción (pensemos na música, por exemplo, entre os máis novos).
A paradiplomacia cultural galega debe combinar a difusión da imaxe de Galicia (co tradicional recurso ás exposicións e outras iniciativas no exterior) co fomento de accións que permitan o coñecemento entre culturas
e faciliten a presentación á sociedade galega doutras identidades, convertendo as inauguracións en singulares
cumios paradiplomáticos que contribúan a visibilizar o propio sen chauvinismos de ningún tipo.
En suma, do que se trata é de promover o intercambio e a multilateralidade, esforzándose igualmente, en
paralelo, por vincular o sector cultural nacional co de certos países, fomentando o intercambio de proxectos
e de profesionais.
Elementos como o deporte ou as comunidades de inmigrantes deben tomarse en consideración. O deporte
é unha ferramenta moi importante de proxección exterior e cunha vinculación cada vez maior coa cultura,
posibilitando unha significativa ampliación das audiencias. Por outra banda, reflectir a diversidade da nosa
sociedade tanto nas institucións culturais como nas nosas accións e incluso nos cadros de persoal permítenos reforzar esa aposta pola comunicación global. A paradiplomacia cultural debe contemplar non só a
intervención nela dos nosos emigrantes senón tamén a posibilidade de incorporar a dimensión cultural dos
nosos inmigrantes, integrando os estranxeiros residentes en Galicia (os primeiros colectivos son portugueses
e brasileiros...).
Por outra banda, cómpre contar cun sistema de información de partida que nos revele o gran número de
axentes, actividades e lugares onde se desenvolve o noso espazo cultural. Esa información de calidade resulta
esencial para trazar calquera estratexia e resulta doada de instrumentar a través dunha web sobre «actividades da cultura galega» como unha aposta de futuro que favoreza a creación de contornos de referencia que
aglutinen e catalicen tantos esforzos parciais e dispersos que caracterizan o noso heteroxéneo facer cultural.
Esta conceptualización esixe, por outra banda, o máximo aproveitamento dos recursos propios, entre eles:
Os lectorados de galego, que deberían ser transformados en Centros de Estudos Galegos, dignificados e profesionalizados.
A creación da rede de galicianistas e a habilitación de medidas de apoio aos seus integrantes mediante bolsas,
doazón de fondos bibliográficos, a edición de dicionarios, etc.
A Asociación Internacional de Estudos Galegos como conclave de referencia.
O fomento de estratexias de acupuntura cultural (exposicións, festivais e simposios) como estímulo para a
creación de redes de influencias, de reaccións a distancia, de sinerxías con outras iniciativas.
O establecemento de alianzas con outras culturas do Estado e a integración nas redes culturais europeas.
Por outra banda, cabería potenciar as liñas tradicionais de apoio á tradución dos nosos autores a outras linguas, os programas de coñecemento cultural mutuo (que fomenten as visitas de autores, investigadores ou
axentes culturais de relevancia ao noso país) e unha maior utilización das novas tecnoloxías da sociedade da
información, especialmente con portais inversos nas diversas páxinas electrónicas oficiais.
O aproveitamento da televisión galega, tecnicamente preparada para ofrecer unha programación de TVG internacional diferente, da Axencia Galega de Noticias ou do turismo son elementos converxentes que se deben
ter en conta e igualmente integrables.

1.
2.

Preguntas da área: Proxección internacional
Que importancia lle concede á proxección cultural exterior e a dotármonos dunha «marca país»?;
Existe conciencia no sector cultural da súa importancia?; E no conxunto da sociedade galega?
Que liñas deben centrar a proxección cultural exterior?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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En que zonas do exterior entende que Galicia ten intereses estratéxicos nesta materia?
Que capacidades ou potencialidades identifica na sociedade galega como principais activos para
impulsar a proxección cultural no exterior?
Que iniciativas existentes en Galicia considera con maior capacidade para integrar nos circuítos
internacionais?
Que actores están participando na proxección cultural exterior e cales deberían participar?; Que
preferencias obxectivas considera que se deberían ter en conta?
Cales son os desafíos da proxección exterior e «marca país»?; Que hipotecas principais identifica para
acadar o éxito na proxección exterior da nosa cultura?
Considera vostede que se debe promover unha proxección exterior unilateral ou tecer redes de
cooperación e intercambio?
Onde se debe situar administrativamente a proxección exterior da cultura galega?; Considera
importante que non sexa o Executivo quen exerza directamente esta competencia?
Que importancia concede ao deseño dunha política de comunicación co exterior como complemento
da acción cultural?
O liderado entre os actores debe ser exercido pola Administración pública? Como entende as relacións
entre o sector público e privado?
Que apostas estratéxicas internas deben complementar a aposta pola promoción exterior da nosa
cultura?
Que elementos ou variables debemos potenciar para consolidar a nosa «marca país»?
Considera que esta acción cultural debe estar conectada coas políticas de internacionalización da
economía galega, emigración ou acción exterior?
Considera importante a existencia de políticas de avaliación para mellorar a calidade das iniciativas?;
Que medidas suxire ao respecto?
[Todos os cuestionarios incluían a seguinte referencia final:]
Pode trasladarnos calquera opinión ou consideración que estime oportuna para efectos da presente
Reflexión estratéxica aínda que non se recolla nas preguntas formuladas.

III. Documentación
dos foros de área
(a) Programa
(b) Documentos de introdución ao debate
(c) Relación de expertos/as
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(A) PROGRAMA DOS FOROS

Políticas culturais
1 de xuño
Coordina: Ramón Maiz
Relatorio marco: Arturo Rodríguez Morató (Universitat de Barcelona)
Liñas de debate:
•

Cultura como ben público, o valor intrínseco da cultura.

•

Democracia cultural: público e cidadanía, estratexias para aumentar o acceso e
a participación.

•

Gobernanza da cultura: cooperación entre administracións e coa sociedade
civil.

•

Planificación estratéxica da cultura: diagnóstico, plans e estratexias,
desenvolvemento e monitorización, avaliación.

Institucións culturais
15 de xuño
Coordina: Rosario Álvarez
Relatorio marco: Eduard Miralles (asesor de relacións culturais da Deputación de Barcelona, presidente de Interarts, asesor da FEMP, da AECID e da
UNESCO)
Liñas de debate:
•

Papel do 3º sector na cultura, a sociedade civil como actores autónomos (non
Estado, non mercado).

•

Cooperación entre entidades, relación coas administracións públicas e coa
cidadanía (gobernanza desde a perspectiva dos axentes culturais e sociais).

•

Accións públicas para fortalecer o tecido cultural e a efectividade das
entidades culturais.

•

A acción cultural das institucións financeiras.

Cultura e mercado
22 de xuño
Coordina: Francisco Campos
Relatorios marco: Victoria Ateca Amestoy (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) e Paul Rausell Köster (Universitat de València)
Liñas de debate:
•

Industrias culturais. Relevancia económica do sector cultural.

•

Cultura como factor de desenvolvemento, e como investimento estratéxico
para outros campos: turismo, entretemento, valorización do territorio.

•

A cultura na economía do coñecemento: sector cultural como fornecedor de
contidos, creatividade cultural e innovación, o capital cultural.

•

Estratexias públicas e privadas para a promoción do sector económico
cultural: financiamento, fiscalidade, axudas, fomento da iniciativa cultural,
ampliación de públicos e mercados.
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Contidos da cultura
8 de xullo
Coordinadores: Víctor Freixanes e Henrique Monteagudo
Relatorio marco: Xavier Rubert de Ventós (filósofo)
Liñas de debate:
•

Valor da cultura como desenvolvemento humano. Cultura e integración social:
identidade, diversidade, interculturalidade.

•

Estratexias para a sostibilidade de Galicia como comunidade cultural.
Identidade como proxecto.

•

O sector cultural (artes, patrimonio) no desenvolvemento da comunidade
cultural.

•

A cultura galega como patrimonio compartido e como obra aberta, a acción
pública nunha estratexia comunitaria.

Proxección exterior
Contraste dun novo texto a través de internet
Coordina: Xulio Ríos
Liñas de debate:
•

Cultura galega e conectividade internacional de Galicia: obxectivos, actores,
órganos, instrumentos.

•

Internacionalización do sector cultural.

•

O papel do sector cultural na proxección exterior da Comunidade.

•

O papel da comunidade galega no exterior na internacionalización de Galicia.

Foro Conclusivo
12 de novembro de 2010

Relatorio: As políticas culturais na sociedade da información e da comunicación
Yudhishthir Raj Isar (Universidade Americana de París, ex-director da Unidade de Políticas Culturais para o Desenvolvemento da UNESCO)
Liñas de debate:
•

Debate xeral sobre o papel das políticas culturais na sociedade da información e da comunicación.

•

O papel dos poderes públicos, do terceiro sector e das industrias culturais no novo contexto.

Relatorio: As culturas minoritarias na globalización
Salvador Giner (sociólogo e presidente do Institut d´Estudis Catalans)
Liñas de debate:
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•

Debate sobre a identidade cultural e a proxección exterior da cultura galega.

•

Peche conclusivo.

(B) DOCUMENTOS DE INTRODUCIÓN AO DEBATE
A continuación presentamos os documentos de introdución ao diálogo remitidos ás persoas participantes
antes da realización de cada foro. No caso de Proxección exterior o documento enviado para o contraste dos
participantes logo da resposta ao cuestionario inicial.

FORO DE DEBATE
POLÍTICAS CULTURAIS
Documento de introdución ao diálogo
Ramón Maiz
O presente documento pretende funcionar como guía de debate do foro. Está baseado nas achegas feitas polas
diversas persoas que participaron na fase anterior do proceso, as respostas ao cuestionario aberto. Recolle as
ideas máis reiteradas e relevantes na opinión dos e das participantes, ordenadas arredor das liñas de debate
definidas para o foro.
A maior parte das afirmacións refírense ás políticas culturais en xeral das distintas administracións, tanto
locais como autonómica e mesmo estatal, e levadas a cabo por diferentes forzas políticas.
DAFO sobre as políticas culturais en Galicia
Negativo

Interno

Externo

Debilidades

Ameazas

Accións de curto prazo, dependentes dos ritmos electorais; escasa continuidade e visión estratéxica. Falta de planificación,
obxectivos definidos.

Abandono das formas de consumo cultural
tradicional.

Falta de coordinación entre niveis administrativos.
Ausencia de valoración da cultura como factor estratéxico para
outros campos.
Relevancia de concepcións reducida da cultura (espectáculo e
“lucimento mediático”, prestixio asociado a personaxes famosos).
Carencia da lóxica do rendemento económico, social e institucional das políticas culturais, falta de avaliacións.
Frecuencia de criterios políticos partidarios e personalistas na
distribución dos fondos. Falta de profesionalización da xestión
cultural.

Homoxeneización cultural, e grao de recepción pasiva do consumo cultural.
Extensión da gratuidade nos modos de
consumo, e os efectos que pode ter para a
industria.
Escasa delimitación competencial do campo cultural.
Aprecio da cultura só polo seu valor económico.

Dependencia dos axentes culturais, incluíndo círculos viciosos,
clientelismo e dependencia e en ocasións reproducen as lóxicas
do parroquialismo, irracionalidade do gasto, etc.
Escasa autorresponsabilidade do sector, adóitase procurar “alguén de fóra que resolva problemas.
Ausencia de vínculos transversais con campos como a educación, a sociedade da información.
Pouca relevancia da dimensión socio-cultural e o vínculo coas
comunidades. Reducida demanda para moitas ofertas culturais.
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+
Positivo

Fortalezas

Oportunidades

Importante rede de infraestruturas e equipamentos culturais.

O valor da cultura para o desenvolvemento
humano: cohesión social, autoestima, calidade de vida, implicación na comunidade.

Orzamento consolidado nas diferentes administracións.
Base de programación e público nalgunhas disciplinas.
Consideración positiva da cultura, como elemento de prestixio, e
centralidade crecente polo valor económico.
Experiencias exitosas en diferentes campos.
Existe unha base de creadores de calidade.
Industria cultural consolidada en diferentes campos.
Certo vínculo con ámbitos clave para o desenvolvemento: turismo, deseño, gastronomía.
Aprecio social polo valor da cultura como identidade. Encontro
intercultural como forma de integración social.

Cambio de valores, o novo valor da cultura
nas xeracións máis novas.
O valor das políticas culturais para o desenvolvemento
TIC como vías para multiplicar as formas
de consumo, creación, produción e distribución cultural
A cultura como xeradora de contidos na
sociedade da información.

Área de Políticas culturais
Liñas de debate
Cultura como ben público, o valor intrínseco da cultura.
•
•
•
•

Valores da cultura
Identidade como estratexia para contar no mundo, autoestima e confianza nas posibilidades propias.
Cohesión social. Sentido de pertenza e implicación social, responsabilidade social na comunidade.
Calidade de vida.
Coñecemento, capital cultural como activo para o desenvolvemento persoal e comunitario.

Importante incorporar
• Centralidade da idea do pluralismo de culturas e dentro de cada cultura.
• Posta en valor da cultura na sociedade. Reconsideración do papel do investimento en cultura.
• Necesidade de novas ideas ilusionantes.
Democracia cultural: público e cidadanía, estratexias para aumentar o acceso e a participación.
• Desaxuste entre as ofertas e as demandas.
• Estratexias de ampliación de públicos e aproveitamento de recursos: establecemento de circuítos de
difusión cultural.
• Promover un papel máis activo da cidadanía (tamén na dimensión de públicos). As políticas culturais
sitúen á cidadanía no centro da súa acción. As TIC como gran posibilidade facilitadora da implicación.
• Garantir o acceso á cultura.
• Conectar con outros ámbitos para aproveitar a potencialidade cultural para a sociedade: na educación,
os medios de comunicación social.
Gobernanza da cultura: cooperación entre administracións e coa sociedade civil.
• Definir adecuadamente cal é o papel que corresponde a cada quen: público, privado, social; e nos
niveis territoriais.
• Deseñar estratexias compartidas en ámbitos clave entre as diferentes administracións, e actores clave
(pe. a obra social das caixas).
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• Necesidade de proxectos motores que integren diferentes actuacións.
• Estruturas estables de participación cultural: responsables públicos, principais axentes do sector
cultural, representantes do tecido social cultural e da cidadanía. No nivel galego de forma integrada,
nos ámbitos sectoriais, e no nivel territorial máis próximo (Consellos Municipais de Cultura).
• Establecer un marco de diálogo e colaboración con base no respecto e a confianza entre os responsables
públicos e sector cultural.
Planificación estratéxica da cultura: diagnóstico, plans e estratexias, desenvolvemento e monitorización,
avaliación.
• Valoración e avaliación cualitativa da efectividade social.
• Completar a cadea de valor cultural: creación, produción, distribución, difusión, consumo, así como
formación.
• Xerar horizontes e compromisos de cooperación a medio e longo prazo; establecer axendas estratéxicas
comúns.
• Lóxicas de racionalización. Maximización dos recursos e priorización do gasto.
• Necesidade de dispor dun sistema de coñecemento da situación cultural e de cualificación para o
sector e para os profesionais.
• Introducir cualificación profesional na xestión e programación cultural.
• Transparencia na asignación de recursos, e introducir á lóxica da rendición de contas (a rendibilidade
social do gasto)
Ideas estratéxicas para a acción pública cultural:
• Impulsar un novo modelo produtivo para a cultura con base á xeración de público, establecendo unha
estratexia de substitución, activando primeiro as alternativas.
• Fomentar a emprendeduría cultural, e xerar un marco favorecedor do investimento en cultura.
• Apoio efectivo á creación, á experimentación, novos creadores e cultura emerxente. E tamén conexión
coas novas formas de produción e consumo cultural.
• Apertura e proxección exterior da produción cultural galega, ampliación de públicos cara a dentro e
cara a fóra.
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FORO DE DEBATE
INSTITUCIÓNS DA CULTURA
Documento de introdución ao diálogo
Rosario Álvarez
O presente documento pretende funcionar como guía de debate do foro. Está baseado nas achegas feitas polas
diversas persoas que participaron na fase anterior do proceso, as respostas ao cuestionario aberto. Recolle as
ideas máis reiteradas e relevantes na opinión dos e das participantes, ordenadas arredor das liñas de debate
definidas para o foro.
Os comentarios deste documento refírense fundamentalmente ao conxunto das entidades culturais diferentes dos poderes públicos e das empresas, ámbito ao que se denomina terceiro sector cultural (non Estado,
non mercado). Fan referencia a entidades heteroxéneas: asociacións de carácter cultural, colectivos profesionais ou de articulación sectorial, fundacións.
DAFO sobre as Institucións da cultura en Galicia
Interno

Externo

-

Debilidades

Ameazas

Negativo

Alcance desigual: moi poucas entidades con alta repercusión; a inmensa maioría con posibilidades limitadas en
canto recursos, dinamismo ou repercusión.

Lóxicas electoralistas na relación dos responsables públicos coas entidades: instrumentalización, confrontación, control
do tecido cultural por parte dos partidos
políticos...

Distribución xeográfica moi desigual (rural/urbano, sombras no territorio...).

Prevalencia dunha concepción convencional e pouco actualizada da cultura.

Inercias políticas e administrativas. Imposición do curto prazo: non previsión de
futuro, improvisación, falta de ambición
nos obxectivos, liquidación sen avaliar resultados.

Escasa renovación de ideas. Falta de dinamismo: inercia e
reiteración de accións. Pouco discurso ilusionante, certa
tendencia a pregarse sobre si mesmas.

Irrelevancia social de moitos actos culturais planificados á marxe do conxunto da
sociedade ou de amplos sectores dela.

Escaseza de “modelos” de referencia. Falta visión, planificación e obxectivos a medio prazo, e mais un exercicio
de control de calidade e cumprimento de obxectivos. Falta
formación e profesionalización en moitos casos; noutros
sobra “funcionarización”.

Consideración acriticamente positiva da
cultura, que conduce á falta de cuestionamento e da necesidade de render contas de
resultados.

Desgaste e perda de brío do tecido asociativo cultural, a
respecto do dinamismo fundacional.

Escasa relación e cooperación entre entidades: entre as
culturais (horizontal e vertical) e coas doutros campos.
Falta de interacción con outros axentes culturais (públicos
ou privados). Falta de relación con institucións culturais
exteriores.
Falla a captación de recursos propios. Dependencia excesiva das subvencións.
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Desresponsabilización, crenza que a cultura só é responsabilidade dos poderes públicos. Pasividade individual e colectiva, falta
de iniciativa na base.
Desmotivación e perda de prestixio do investimento persoal en beneficio da colectividade.

+

Fortalezas

Oportunidades

Positivo

Entidades con importante bagaxe, diversas e numerosas.

As TIC como instrumento para a cooperación e a difusión cultural, ou para compartir recursos.

Recoñecemento da importante traxectoria de persoas e
institucións, claves na historia cultural recente.
Dispoñibilidade de infraestruturas e equipamentos culturais. Valor dos fondos, recursos e coñecementos (patrimonio, identidade...).
Valoración positiva da cultura por parte da sociedade e
boa receptividade á actuación das entidades culturais.
Incorporación paulatina á internet, que por veces opera
como panca modernizadora. Experiencias proveitosas de
incorporación á rede en canto á incidencia.
Diversas entidades dispoñen dun corpo profesional cualificado. Outras contan con voluntariado cultural.
Relevancia do papel cultural das entidades financeiras:
adquisición de arte e bens patrimoniais, programación
estable e dinamización cultural, equipamentos culturais,
formación, apoio ás iniciativas culturais.
Proximidade e interacción das asociacións culturais de
base co contorno.

Potencial da redes sociais para a dinamización cultural.
Potencial das entidades culturais para conectar do tecido social e comunitario, e
para vincular redes virtuais e sociais directas.
Emerxencia de experiencias colaborativas
no ámbito do creación, distribución, difusión e consumo cultural.
Maior formación da poboación e predisposición positiva cara á vida cultural. Boa
receptividade social por parte dun amplo
sector da sociedade.
Aumento da capacidade de mobilidade e
aceptación do desprazamento na oferta/
demanda de produtos culturais.
A fusión das caixas como oportunidade
para a aproveitar mellor o seu valor no sistema cultural e na sociedade galega.

Institucións da cultura
1. Papel do terceiro sector na cultura: a sociedade civil como actor autónomo
Necesidade de diferenciar ben os papeis das administracións públicas, das empresas e das entidades civís, e
cal debe ser o status e tarefas de cada quen no ámbito cultural.
Concepción substantiva do 3º sector cultural e valoración do seu papel relevante na cultura e na sociedade
galega, non só en relación aos poderes públicos ou do mercado. Debe apreciarse o valor público do tecido
civil cultural, polo que se debe consolidar e incentivar como iniciativas autónomas e plurais.
Debe ser considerado o seu papel de interlocutor ante as outras entidades nos espazos de diálogo e corresponsabilización pública.
Unha tarefa principal do tecido civil ten que ver con canalizar a participación activa na vida cultural, un
efectivo para a democracia cultural.
Pero débese repensar o seu papel na sociedade actual en varios planos:
• En canto á relación coa sociedade, coas entidades culturais como vías para facer accesible a cultura e
permeables ás inquietudes cidadás. Deben ser quen de facilitar a apertura á sociedade e as conexións
co tecido comunitario, e mais vincular as comunidades virtuais coas comunidades sociais directas.
• Aproveitar a proximidade para romper a concepción convencional e reducionista da “cultura”
e mais contribuír a situala non como adorno (prescindible) senón como clave fundamental no
desenvolvemento dos individuos e na creación de cidadanía responsable.
• Alentar unha actuación máis efectiva e responsable: dispor de visión estratéxica e planificación; avaliar
as accións e render contas.
• Aumentar as capacidades das entidades, a través da súa profesionalización, formación ou mellora na
xestión.
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2. Cooperación entre entidades, relación coas administracións públicas e coa cidadanía (gobernanza
desde a perspectiva dos axentes culturais e sociais)
Débese favorecer o desenvolvemento de proxectos conxuntos (autónomos ou en colaboración con diferentes
entidades públicas) e comprendelos como un fortalecemento mutuo.
• Cooperación entre entidades públicas, privadas e sociais:
• Fortalecer o sistema cultural galego, xerando estruturas que permitan vertebrar este sistema cultural,
a través de redes ou sistemas sectoriais que dean cabida a diferentes iniciativas públicas, privadas e
sociais.
• Establecer espazos de diálogo nos que os diferentes axentes da cultura participen na gobernanza da
cultura e poidan cooperar e concertar accións.
• Definir proxectos motores que articulen a cooperación e a apertura á sociedade. Proxectos de medio
prazo nucleados arredor dunha proposta e acción de carácter compartido.
As lóxicas de cooperación horizontal entre as entidades atenden a diversos planos:
• Colaboración entre entidades semellantes (compartir experiencias, recursos, artellar redes de
intercambio, accións conxuntas...).
• Colaboración entre as diferentes entidades culturais dun territorio (menciónanse propostas concretas
como organizar axendas culturais de cidade...).
• Colaboración con entidades sociais do seu ámbito de acción (sociais, sindicais, empresariais...),
mesmo integrando outros campos de acción: educativo, sociedade da información, desenvolvemento
territorial, etc.
3. Accións públicas para fortalecer o tecido cultural e a efectividade das entidades culturais
Confianza nas potencialidades do tecido civil.
As administracións públicas deben asumir o liderado na vertebración do sistema cultural galego e procurar
a coherencia conxunta pensado en termos de cadea de valor cultural. En relación coas entidades culturais
deberían alentar:
• O rendemento de contas avaliando a eficacia e eficiencias dos recursos e das axudas públicas (non só
a curto prazo).
• A racionalidade e cultura da planificación, a curto, medio e longo prazo.
• Políticas que promovan a cooperación entre entidades: articular redes, espazos de diálogo, tamén
propostas como primar nas axudas a cooperación entre entidades.
• Fortalecer as entidades e promover a súa autonomía: profesionalización, mellora na xestión, recursos.
• Establecer procedementos que permitan unha distribución das axudas públicas con base a criterios
obxectivables que atendan ao seu valor e repercusión, e susceptible de seren avaliados.
• Inventario, actualización e difusión do mapa ou rexistro de institucións culturais galegas, creando un
espazo web específico de información compartida e intercambio.
Debate: subvencións vs. convenios; valor da obxectividade e distribución suxeita a bases públicas vs. proxectos
de cooperación a medio prazo máis articulados e pensados.
4. A acción cultural das institucións financeiras
Reconsiderar o papel dos investimentos en cultura e o seu papel para a economía do coñecemento.
Aproveitar a fusión das caixas galegas para repensar o seu papel no sistema cultural galego.
Debe valorarse a acción destas fundacións en dous planos:
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• En canto obra social/fundación cultural o seu labor para o desenvolvemento cultural de Galicia.
9 Apostas estratéxicas de fomento da iniciativa civil cultural, atendendo á súa diversidade.
9 Actuación sobre dimensións claves do ciclo cultural: creación, difusión, xeración de públicos,
recuperación e posta en valor do patrimonio.
9 Fortalecemento do tecido cultural: profesionalización e xestión, incorporación á sociedade da
comunicación.
9 Necesidade de coordinación da actividade, da programación e do aproveitamento dos
equipamentos.
9 Comprender os centros non só como equipamentos culturais, senón tamén como nodos de
proxectos e dinamización cultural e social.
• En canto entidades financeiras asentadas no territorio, contribuíndo ao investimento no tecido
económico cultural.
9 Fomentando a emprendeduría cultural.
9 Facendo apostas estratéxicas sostidas coa industria cultural.
9 Sostendo apostas por campos clave nos que a cultura e a creatividade contribúen á economía
do coñecemento.
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FORO DE DEBATE
CULTURA E MERCADO
Documento de introdución ao diálogo
Francisco Campos
O presente documento pretende funcionar como guía de debate do foro. Está baseado nas achegas feitas polas
diversas persoas que participaron na fase anterior do proceso, as respostas ao cuestionario aberto. Recolle as
ideas máis reiteradas e relevantes na opinión dos e das participantes, ordenadas arredor das liñas de debate
definidas para o foro.

A Reflexión estratéxica sobre a cultura galega desenvólvese en paralelo á elaboración do Libro verde da Comisión Europea, denominado: Liberar o potencial das industrias culturais e creativas. Recollemos ao longo
do texto algunhas citas acaídas do documento que abre o proceso de consulta [27.4.2010, COM (2010)183
final], comezamos sinalando os retos das Industrias Culturais e Creativas (ICC) no novo contexto.
“Para que as ICC poidan aproveitar ao máximo as oportunidades que ofrecen a diversidade cultural, a globalización e a dixitalización, que son os factores impulsores clave do futuro desenvolvemento destas industrias,
o desafío consiste en:
• crear os medios adecuados incrementando a capacidade de experimentar, innovar e ter éxito como
empresarios, e proporcionando un acceso máis fácil ao financiamento e unha adecuada combinación
de competencias;
• axudar ás ICC a desenvolverse no seu contorno local e rexional como plataforma de lanzamento para
unha maior presenza global, incluído a través de máis intercambios e mobilidade; e
• orientarse cara a unha economía creativa catalizando os efectos indirectos das ICC nunha ampla gama
de contextos económicos e sociais.
Nun momento en que os nosos socios internacionais xa se benefician amplamente dos polifacéticos recursos
das ICC, a UE aínda ten de desenvolver un enfoque estratéxico para conseguir que as súas importantes e
atractivas bazas culturais sexan a base dunha poderosa economía creativa e unha sociedade cohesionada”.
Libro verde. Liberar o potencial das industrias culturais e creativas.
[http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm]
DAFO sobre as Industrias Culturais en Galicia
“As «industrias culturais» son as que producen e distribúen bens ou servizos que, no momento no que se están creando, se considera que teñen un atributo, uso ou fin específico que incorpora ou transmite expresións
culturais, con independencia do valor comercial que poidan ter. Ademais dos tradicionais sectores artísticos
(artes escénicas e visuais, ou patrimonio cultural, incluído o sector público), tamén abarcan o cine, o sector
do DVD e o vídeo, a televisión e a radio, os xogos de vídeo, os novos medios de comunicación, a música, os
libros e a prensa.
As «industrias creativas» son aquelas que utilizan a cultura como material e teñen unha dimensión cultural,
aínda que a súa produción sexa principalmente funcional. Entre elas inclúese a arquitectura e o deseño, que
integran elementos creativos en procesos máis amplos, así como subsectores tales como o deseño gráfico, o
deseño de moda ou a publicidade”. Libro verde UE.
Esta é a definición utilizada pola Unión Europea para referirse ás Industrias Culturais e Creativas; ao longo
do texto referirémonos fundamentalmente ás Industrias Culturais.
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Negativo

Interno

Externo

Debilidades

Ameazas

Atomización do sector económico cultural.

A uniformidade cultural derivada de determinadas lóxicas da globalización.

Reducido tamaño do mercado interior para determinados
produtos culturais.
Descompensación da cadea de valor cultural: en diversos
casos concentrado na creación e produción, e feble distribución ou promoción.
Imaxe de certa cultura galega como pechada sobre si mesma, algo que interesa só aos “amantes da cultura”. Asociada a formas ritualizadas, enlatadas fóra dos núcleos de
interese máis xerais.
Connotación “ideolóxica” de certa cultura galega, que a
prexulga á marxe da súa calidade ou interese.
En determinados ámbitos preeminencia da Administración pública, dinámicas de captación da subvención ou
principal cliente. Lóxicas de dependencia das empresas do
sector público.
+
Positivo

Novas competitividades que poden deixar relegada a cultura galega.
Risco dunha posición pasiva diante dos fluxos
culturais globais, como mera receptora.
Acompasar a velocidade de implantación da sociedade da información (perder o tren, fenda dixital...).
Paradoxo entre o aumento do consumo musical
ou audiovisual, e a crise na sistema de produción.
Concentración xeográfico da produción cultural.
Degradación ou perda de activos culturais tradicionais.
Cultura da gratuidade dos produtos culturais.

Fortalezas

Oportunidades

Articulación de certos subsectores: audiovisual, editorial,
etc.

A Sociedade da Información multiplica as posibilidades de produción e acceso á cultura.

Base consolidada de infraestruturas e equipamentos.

As TIC como potencialidade para promocionar
ou vender a produción cultural galega.

Medios de comunicación públicos, que poden ser claves
na produción e na difusión cultural.

Cambios nas formas de consumo cultural.

Existencia dun campo específico e dun público consolidado para diversa produción cultural galega.

Consciencia do peso económico da cultura e do
seu valor para o desenvolvemento.

A presenza na rede do idioma galego é proporcionalmente
superior a outros ámbitos ou aos soportes analóxicos.

Nova centralidade da cultura como fornecedora
de contidos na Sociedade do Coñecemento.
A fusión das caixas como oportunidade para a
aproveitar mellor o seu valor no sistema cultural
e na sociedade galega.

Área cultura e mercado
1. Relevancia económica do sector cultural. Políticas de promoción e consolidación das industrias culturais: financiamento, fiscalidade, axudas e fomento da iniciativa empresarial
Un importante sector produtivo
O sector cultural debe ser considerado como un factor relevante para a economía produtiva. Os parámetros
de comparación mostran como un sector moi importante, que achega un 2,6% do PIB da Unión Europea e
cinco millóns de empregos na UE-27. Tamén en Galicia diferentes análises sitúan a súa contribución por riba
do 2% do PIB e do emprego, porcentaxes superiores a sectores considerados clave como a pesca.
Obxectivos da cultura en canto sector económico:
• Consolidar e ampliar o sector económico cultural, debe poñerse en valor como fonte de riqueza, o seu
peso económico e de emprego, e a xeración de valor engadido.
• Acceso á cultura, a democracia cultural tamén ten unha dimensión económica, xa que aumentar a
creatividade e o capital cultural significa ampliar as capacidades produtivas.
• Aproveitar o potencial da cultura como valor engadido para outros ámbitos.
• Liberar o potencial da cultura como activo clave para a innovación e para o cambio de patrón produtivo,
sector estratéxico na sociedade do coñecemento.
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• Promover a produción cultural propia e a súa exportación como valor intanxible para Galicia no
contexto da globalización. Activo de identificación fronte a uniformidade.
Accións estratéxicas para o impulso das Industriais Culturais:
a) Ampliación e mellora dos públicos (ver apartado 2).
É preciso situar aos públicos como protagonistas do impulso do sector cultural. Deberíase reducir a dependencia das administracións públicas da produción cultural, procurando a sostibilidade do sector, reducir
importancia á captación da subvención ou da Administración como principal cliente de moitas empresas,
“mirar menos cara ao despacho”.
b) Garantir a efectividade das axudas públicas.
Establecer obxectivos claros para as axudas, definir ben o que queren financiar.
Determinar criterios claros da acción pública: Transparencia no gasto e na concesión. Sistemas de avaliación
da efectividade das axudas públicas. Criterios de valoración obxectivos asociados á viabilidade dos proxectos, eludindo as valoracións explícitas de contidos ou da calidade artística.
Debate: apostar, concentrar as axudas VS. apoiar iniciativas variadas que non teñen retornos ou rendibilidades a curto prazo.
c) Completar a cadea de valor cultural.
As administracións, ademais de regular o sector e procurar a democracia cultural, debe constituírse en “ferramenta de apoio á sociedade civil”.
Completar a cadea de valor económico, incentivando as funcións peor cubertas. Limitar o apoio a “producir
por producir”, á marxe do público e mesmo do acceso (distribución) aos produtos e servizos culturais. Reforzar
en diversas áreas a distribución e a promoción, “competindo en visibilidade para existir”. Disponse dunha base
importante de equipamentos culturais, polo que se deben definir ben as novas dotacións (“primeiro a creatividade e logo o cemento”). Alentar proxectos articuladores, que conciban de forma integrada a cadea de valor.
d) Reforzar a eficacia da dimensión empresarial da cultura.
Fortalecer a capacidade profesional e empresarial das industrias culturais: dimensión empresarial e xerencial, márketing e proxección exterior, etc.
Promover a emprendeduría cultural: apoio a emprendedores, acompañamento de iniciativas, formación empresarial, viveiros de empresas culturais.
Apoiar a asunción de riscos: corresponsabilización das apostas, investimento público que partille riscos e
beneficios, etc.
e) Favorecer a vertebración e a cooperación do sector cultural, e colaboración con outros ámbitos.
Promover a articulación do tecido económico cultural, de carácter sectorial e intersectorial (experiencia dos
clúster). Importancia de acadar economías de escala para asumir propostas de certo calado.
Incentivar a cooperación empresarial e asunción de proxectos conxuntos.
f) Impulsar proxectos motores.
As administracións deben ser catalizadoras de proxectos estratéxicos para o sistema cultural, ben liderado,
ben dinamizando e apoiando as iniciativas xurdidas do tecido cultural.
Deberían promoverse grandes proxectos de partenariado, ben de carácter articulador ou ben que sitúen a
Galicia no mercado simbólico global, “buques insignia da cultura galega”.
2. Estratexias públicas e privadas de promoción da demanda cultural, ampliación de públicos e mercados; a centralidade do consumidor e o usuario cultural
“Sempre e cando os provedores de contido cultural utilicen plenamente as TIC e se reexaminen as pautas
tradicionais de produción e distribución, os creadores poden ter unhas audiencias e uns mercados maiores e
proporciónase unha oferta cultural máis diversa aos cidadáns”. Libro verde UE.
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Os públicos son protagonistas
Situar os públicos como protagonistas clave do sector cultural; a idea da democracia cultural outorga grande
relevancia ao acceso á cultura da cidadanía, así como unha concepción activa do público.
O público ou os usuarios son máis que simples clientes ou consumidores, pero teñen un valor no plano
económico. Debe comprenderse a mudanza nos consumos culturais, a importancia do tempo libre, do lecer
dixital, dos consumos particularizados (cocooning), da interactividade, etc.
Débense analizar os públicos para atender mellor a oferta (p.e. estudos sobre o mercado exterior). Atender á
formación de públicos e á súa cualificación.
Vías de ampliación de públicos
a) Público exterior (desenvolverase na área de proxección exterior).
Aproveitar os lazos culturais internacionais para a conectividade estratéxica da cultura galega: comunidades
galegas no exterior, lusofonía, latinoamérica, etc. Importancia do mercado exterior dado o reducido tamaño
do interior, falta masa crítica para determinadas producións culturais.
Necesidade dunha plataforma de proxección exterior cultural, de difusión e fomento da exportación. Instrumentos públicos: créditos e axudas directas, presenza en eventos internacionais, incorporación das ferramentas do comercio exterior. Cómpre xerar e visibilizar os referentes de éxito.
b) Novas oportunidades a través das TIC e da Rede.
Precísase unha estratexia dixital para a cultura galega e unha axenda con capacidade de anticipación; posicionar a cultura galega na vangarda dos cambios tecnolóxicos. Cómpre unha presenza activa, suficiente e
continuada no contorno dixital, así como o acceso aos contidos culturais galegos na rede. As novas pautas de
consumo a través de novos medios requiren tamén novos modelos de negocio.
Crear espazos na rede para dispoñibilizar a produción cultural galega. (plataformas tecnolóxicas). Tamén
se abren novas oportunidades a través das plataformas colaborativas e espazos de encontro entre sectores,
disciplinas...
Relevancia dos medios de comunicación públicos, sobre todo o referido aos novos retos (TDT) a concepción
multiplataforma e multicanal (Internet e TV en mobilidade).
c) Abríndose a novos públicos.
Boa parte da sociedade permanece allea a moita produción cultural, deben definirse estratexias para favorecer o acceso do conxunto da cidadanía e estimular o consumo cultural. É importante a difusión, a notoriedade e visibilidade da produción cultural galega; así como a existencia de promocións efectivas, “a creatividade
que se publicita creativamente resulta máis creativa”.
O vínculo con espazos de forte vitalidade comunitaria ou civil permitiría arraigar socialmente as actividades
culturais, e comprender a diversidade das súas manifestacións. Neste sentido debemos apreciar a potencialidade para a cultura do diálogo interxeracional, e intercultural.
d) Cualificación e fidelización de públicos, a través da formación ou do vínculo co sistema educativo.
Existen uns públicos que deben ser coidados, e definir estratexias a medio prazo de consolidación e ampliación a través da súa cualificación.
Deben establecerse vínculos entre educación, formación e industrias culturais e creativas, xerando sinerxías
especialmente co ámbito educativo: cultura amadora, cualificación de público, educar na creatividade.
3. Cultura como factor de desenvolvemento, e como investimento estratéxico para outros campos: turismo, entretemento, valorización do territorio
“As estratexias rexionais e locais de desenvolvemento integraron con éxito ás ICC en moitos ámbitos: a promoción do patrimonio cultural para un uso empresarial; o desenvolvemento de infraestruturas e servizos
culturais para apoiar o turismo sostible; a creación de agrupacións de empresas locais e as asociacións entre
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as ICC e a industria, a investigación, o ensino e outros sectores; a creación de laboratorios innovadores; o
desenvolvemento de estratexias transfronteirizas integradas para xestionar os recursos naturais e culturais e
revitalizar as economías locais; e o desenvolvemento urbano sostible”. Libro verde UE.
A cultura é un factor clave para promover un turismo de calidade. A vitalidade cultural e o valor engadido
que proporciona á oferta turística son factores que favorecen a: atracción (cantidade), a modificación do
perfil da estancia permanecendo máis tempo e con actividades máis rendibles (calidade), así como a diversificación de destinos e desestacionalización (ampliación).
Tamén é un valor engadido para os territorios en diversos planos: mobilizando activos patrimoniais que poden ter grande importancia para o desenvolvemento rural; a través da rexeneración urbana dos núcleos históricos promove a calidade de vida sendo un atractivo para os foráneos; ou como base imprescindible para
a xeración de marca do territorio operando a nivel da autoestima e da identificación simbólica en contextos
externos. Por outra banda, é un valor intanxible para determinados produtos de produción local: agrarios,
gastronomía, artesanía, etc.
4. A cultura na economía do coñecemento: sector cultural como fornecedor de contidos, creatividade
cultural e innovación, o capital cultural
“Existe un gran potencial sen explotar nas industrias culturais e creativas para crear crecemento e emprego. Para conseguilo, Europa debe identificar novas fontes impulsoras dun crecemento intelixente, sostible
e inclusivo e investir nelas para tomar o relevo. Unha boa parte da nosa futura prosperidade dependerá da
maneira en que utilicemos os nosos recursos, coñecementos e talento creativo para estimular a innovación”.
Libro verde UE.
A economía do coñecemento constitúe a redefinición dos factores de produción, mudan os valores que agregan valor na sociedade. A cultura é un dos principais fornecedores de valor, tanxible e intanxible, en diversos
planos:
Os contidos culturais xogan un papel crucial na implantación da sociedade da información. Non se limita
á dimensión instrumental das TIC para a difusión, a mudanza das formas de consumo e de socialización
outórganlle un novo protagonismo á cultura. Débese conectar a produción e o acceso á cultura coa estratexia
de incorporación á sociedade da información.
A creatividade é un compoñente esencial da innovación, a ciencia e a tecnoloxía (I+D) son un factor clave
para o desenvolvemento, pero a innovación estende a potencialidade de mellora a moitas dimensións da vida
e da sociedade. Un reto para a Sociedade do Coñecemento é aproveitar a potencialidade da cultura para a
innovación e o cambio do patrón produtivo.
Faise preciso poñer en valor os conceptos de talento e creatividade, pero tamén establecer condicións para
o seu xurdimento. Isto precisa experimentación, creatividade aplicada, xerar espazos de encontro onde a
creatividade cultural conflúa con outros campos (empresarial, educativo, tecnolóxico, etc.), con mecanismos
efectivos para transferir coñecementos creativos. En sentido contrario, cómpren expertos en innovación no
campo da cultura e I+D+i na produción cultural.
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FORO DE DEBATE
CONTIDOS DA CULTURA
Documento de introdución ao diálogo
Para unha definición estratéxica da cultura galega
Víctor F. Freixanes
Henrique Monteagudo
O presente debate concibíase inicialmente coma pórtico da serie, de xeito que as formulacións xerais fosen
despois debulladas, ampliadas ou desenvolvidas nas distintas propostas temáticas: institucións, industria cultural, proxección e comercio exterior, políticas culturais, patrimonio, etc. O feito de que o realicemos contra
o final da serie convérteo non en pórtico senón en clausura.
Sen que sexa este o lugar nin o momento para as conclusións, dalgunha maneira embocan nesta sesión
moitas das cuestións, preocupacións e ideas apuntadas nas sesións específicas anteriores, cuestións que se
formulaban nas interrogantes previas coas que intentamos activar a serie e sobre as cales xa se pronunciaron
por escrito moitos dos participantes.
A partir de aquí formulamos as seguintes cuestións para desenvolver no foro:
1. Que é a cultura galega, quen a define e conforma
Cultura a identidade. É a lingua o que define basicamente a identidade cultural ou hai outros factores que
considerar? O patrimonio, a tradición, a paisaxe, a plástica, a organización do territorio, a gastronomía…
É o territorio un factor determinante? Existe cultura galega fóra do espazo territorial galego? Como se vertebra? Referímonos ás redes sociais e históricas que representa a emigración e as súas institucións (primeira,
segunda e terceira xeración de emigrantes).
2. A identidade cultural galega como patrimonio e memoria da comunidade, e como proxecto compartido
A cultura é un espazo humano e, por tanto, constrúese a partir da relación entre os individuos e os grupos,
que se recoñecen a si mesmos arredor dunha serie de valores, símbolos, códigos, memoria, referencias compartidas, etc.
Isto ten unha dimensión cara a atrás (a tradición) e outro vector cara a diante, en tanto que o grupo comparte
un proxecto de futuro: aspira a reproducirse socialmente nas novas xeracións.
A cultura é a capacidade que o grupo humano ten para elaborar respostas ás demandas/necesidades/desafíos
de cada tempo histórico. É pois unha realidade continxente, que cambia, mais que ten principios básicos,
identitarios, constitutivos. Sobre estes principios cómpre afondar. O obxectivo do debate debería ser establecer os criterios básicos sobre os que construír unha política cultural máis aberta, eficaz e útil para a sociedade
galega, consonte a realidade dos novos tempos.
3. A cultura como marca, a identidade galega como activo
Cultura como marca simbólica que, na medida en que identifica ofertas e produtos (salientándoos dentro da
uniformización globalizadora), pode converterse tamén en activo económico.
Aceptando que a cultura é moito máis ca unha relación de mercado, nas sociedades contemporáneas o mercado configúrase coma un espazo de comunicación, de relación e mesmo de valoración (estima) dos discursos e da creatividade cultural (individual e colectiva). Para efectos sociais o que non está, o que non opera no
mercado non existe. Que posibilidades temos e que estratexias deberiamos deseñar (dende a acción política,
institucional e mesmo privada) para activar esta realidade?
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4. A identidade complexa, como debe operar a cultura galega na globalización e na sociedade rede
A cultura galega actúa e está obrigada a actuar na contemporaneidade. Os nosos tempos caracterízanse polos espazos abertos, a mundialización das relacións, a globalización e o forte pulo das novas tecnoloxías da
comunicación. ¿Son ameazas ou oportunidades?. A cuestión inmigrante, non por cuantitativamente menor
debe ser esquecida. Integrar o diverso debería ser outra das nosas fortalezas.
A cultura son tamén relacións exteriores, espazos non estraños.
As sociedades contemporáneas caracterízanse pola súa complexidade e os individuos poden situarse en distintos rexistros segundo os seus gustos, necesidades e mesmo modelos de socialización. Somos parte da cultura galega e ao mesmo tempo podemos sentirnos integrados na cultura do feminismo, na cultura ecoloxista,
na cultura do rock ou do hip-hop… A imaxe que se nos ocorre é unha presa de pedras que guindamos nunha
poza. Cada pedra, de distinto tamaño e volume, abre ondas concéntricas, que se entrecruzan. O individuo
contemporáneo forma parte desa conxunción de ondas.
Que posibilidades reais temos no espazo da lusofonía? Como relacionarnos con el? Parece evidente que non
é posible facelo sen entidade propia, sen peso específico suficiente. Se non temos consistencia de noso, non
interesamos.
E o espazo español (incluídas as súas institucións)? Nestes momentos a nosa proxección exterior vive dependente deste espazo, de xeito que é a través del como nos proxectamos case sempre. Precisamos de autonomía
e, por tanto, dunha política institucional que a desenvolva e potencie.
Todas estas cuestións teñen dous obxectivos:
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1.

Definir axeitadamente o concepto de Cultura Galega, de xeito aberto e desacomplexado, mais
claramente formulada nos seus principios constitutivos, sobre os que hai que afondar, en ningún
caso deixar que se eslúan nun pretendido universalismo ou cosmopolitismo que a quen favorece é
exclusivamente a quen ten poder para exercelo.

2.

Deseñar as bases para unha acción política e cultural a prol desa identidade como activo (simbólico e
económico, político e de mercado), de xeito que a sociedade comprenda a utilidade do mesmo.

FORO DE DEBATE
PROXECCIÓN EXTERIOR
Documento de introdución ao diálogo
Unha cultura no mundo
Xulio Ríos
[Documento para o debate que inclúe as achegas feitas polas diversas persoas que participaron na fase de
resposta ao cuestionario aberto]

Nun mundo e nun tempo onde a diversidade se considera indispensable para garantir o equilibrio e a cohesión, a cultura desempeña un papel substancial á hora de superar os retos que suxire a mundialización
co obxecto de facela máis próxima e máis democrática. A cultura, tanxible e intanxible, é a expresión máis
senlleira da identidade dunha colectividade. É a cultura, xunto a xeografía, a historia e outros valores, o que
confire unha personalidade propia e singular á nosa comunidade, o que devén no mundo e hoxe nunha vantaxe competitiva e un valor engadido para actuar no global.
No contexto internacional actual, a cultura constitúe un capital relacional esencial que forma parte privilexiada dos instrumentos da diplomacia pública, deixando de ser un feito local para incorporar unha dimensión internacional plenamente acaída. As culturas existen no mundo e son locais e universais á vez, o cal no
confire unha gran responsabilidade na súa protección. Galicia debe asumir como propio ese compromiso
global coa preservación dos bens culturais, único xeito de que a nosa colectividade se comporte como un
actor responsable na sociedade global e situándose así en condicións de acceder a certa cota de influencia e
prestixio.
Galicia debe ser consciente do profundo desdebuxo da fronteira tradicional entre o exterior e o interior, cunha incidencia respectiva que non deixou de medrar coa mundialización, un fenómeno que abre
oportunidades para facilitar unha maior presenza universal en virtude da multiplicación deses fluxos de
intercambio transnacional que operaron unha transformación significativa marcada pola pluralización das
participacións no contorno global. Para tal efecto, a promoción da cultura galega como produto de calidade
require dunha dignificación interna profunda, a asunción compartida da cultura propia como un valor común e de consenso e o recoñecemento de que a apreciación externa dos nosos valores contribúe igualmente
a potenciar a nosa identidade. Non hai mellor forma de vivir a propia identidade que na diversidade.
Galicia precisa articular unha presenza global da súa cultura, intensificando as súas accións e relacións
cunha perspectiva estratéxica centrada nas súas prioridades, pero transcendendo a mera proxección para
tecer redes de cooperación e intercambio co propósito de preservar a súa personalidade colectiva aspirando
ao exercicio dunha universalidade baseada na potenciación do seu propio ser e na utilización daqueles factores que espertan maior interese e simpatía fóra das nosas fronteiras sen por iso caer nos tópicos. A internacionalización da cultura galega debe asentar na calidade da súa creación, na rede museística e patrimonial,
incluíndo o propio contorno natural, e na súa industria cultural.
O fomento da internacionalidade debe concibirse igualmente como un dos piares básicos para acadar a excelencia cultural das nosas entidades e institucións do sector, xa que a conexión co exterior non soamente vai
enriquecer o traballo dos profesionais da respectiva área senón que tamén introducirá novos retos e novos
elementos de comparación e contribuirá a elevar o seu nivel de calidade.
Galicia debe participar, por último, e na medida das súas posibilidades, dos compromisos da axenda internacional en materia de cultura, nun contexto inseparable da transición a un novo paradigma baseado na
defensa da paz, da democracia, dos dereitos humanos, da sostibilidade e da mellor xestión da diversidade e a
riqueza cultural, convencidos de que o seu respecto é un dereito e un deber integrable no concepto de segu-
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ridade humana, sen que ese recoñecemento supoña impedimento ningún para alentar procesos de mestizaxe
que redunden nunha prosperidade común.
O esforzo neste eido debe integrarse no marco dunha estratexia transformadora de longo prazo asentada
nunha proposta baseada na idea de progreso con identidade, de alento dunha innovación que tire proveito
da tradición.
Liñas de acción
1. Promover unha estratexia para proxectar unha imaxe de Galicia no mundo baseada nun amplo consenso interno e nunha internacionalización comprometida e responsable co propio e co universal
Esta liña de actuación debe basearse nunha definición previa e consensuada da imaxe de Galicia. Hoxe, esta
non existe de forma oficial e está asociada a diferentes valores e contidos. A marca-país debe ser a expresión dunha síntese positiva do que Galicia é e representa, definida de forma aberta e participativa e baseada
naqueles vectores que garantan unha maior capacidade de proxección. Neste sentido, a marca XacobeoCamiño de Santiago desempeña un papel esencial na proxección internacional de Galicia e da cidade de
Compostela e debe formar parte de calquera promoción coherente da nosa propia cultura.
Esta estratexia debe contemplar:
• O apoio á internacionalización das manifestacións culturais galegas a través especialmente da súa
participación en redes sectoriais globais e a promoción da asunción de responsabilidades por parte de
galegos e galegas nas redes internacionais da cultura.
• O uso activo das novas tecnoloxías, instrumentando un portal web dirixido ao público internacional
que procure información sistematizada e de calidade.
• Explorar e potenciar as relacións de colaboración con aqueles organismos internacionais relacionados
con materias culturais de interese para Galicia.
• A promoción de iniciativas que faciliten o coñecemento directo da cultura galega por parte da opinión
pública internacional especializada. Para tal efecto, é esencial establecer relacións directas con medios
e personalidades influentes para desfacer os tópicos reinantes sobre Galicia no exterior.
• O impulso de relacións bilaterais país a país, con aqueles definidos como prioritarios, alentando
alianzas estratéxicas con quen haxa posibilidade de establecer unha converxencia de intereses.
• O fomento de estratexias de acupuntura cultural (exposicións, festivais e simposios) como estimulo
para a creación de redes de influencias, de reaccións a distancia, de sinerxías con outras iniciativas.
• Implicar na estratexia a personalidades, galegas ou estranxeiras, que viven e traballan en Galicia e que
teñen unha proxección global.
• Identificar a presenza de galegos e galegas nos organismos multilaterais relacionados coa cultura, co fin
de tecer unha rede de expertos e contactos e alentar oportunidades para promover os nosos intereses.
• Promover un programa específico de visitantes internacionais co obxecto de darlles a coñecer os
valores da nosa identidade.
• A creación da rede de galicianistas e a habilitación de medidas de apoio aos seus integrantes mediante
bolsas, doazón de fondos bibliográficos, a edición de dicionarios, e os recoñecementos que procedese,
consolidando o marco propiciado pola AIEG.
• A instrumentación de iniciativas tendentes a converter os visitantes e residentes temporais en axentes
da difusión da imaxe de Galicia no exterior, con especial atención aos programas europeos que
fomentan o intercambio de mozos e estudantes.
• Establecer un diálogo fluído e continuo cos creadores de opinión, tanto en Galicia como fóra dela,
para garantir a eficiencia das accións e a súa coherencia. A valoración positiva da cultura galega por
parte da sociedade debe estenderse á proxección exterior.
• Atraer a Galicia a celebración de eventos culturais de renome internacional e potenciar o papel de
Galicia como sede de institucións e reunións internacionais relacionadas coa cultura.
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• Deseñar e desenvolver proxectos con terceiros do exterior que permitan a transferencia de coñecementos
e a xeración de confianza entre as partes a través do entendemento mutuo e a cooperación.
• Promover o intercambio e a multilateralidade, esforzándose igualmente, en paralelo, por vincular o
sector cultural nacional co de certos países, fomentando o intercambio de proxectos e de profesionais.
• O establecemento de alianzas con outras culturas do Estado e a integración nas redes culturais
europeas.
• Afondar no recoñecemento por parte das institucións europeas dun estatuto especial para as culturas
minoritarias que instrumente e mellore as medidas de protección de obrigado cumprimento en todos
os territorios da Unión e que avance na mellora da oficialidade do galego na UE.
• Garantir a presenza permanente nas organizacións internacionais que admitan a participación de
entidades políticas subestatais (en particular na UNESCO), podendo celebrar acordos e convenios
con entidades doutros Estados en materia cultural.
2. Impulsar un modelo de xestión baseado na coordinación e na integración a partires de plataformas
xeradoras de consenso con acompañamento público pero cun encadramento independente do poder
político
Incluiría as seguintes medidas:
• Urxe asegurar unha coordinación que integre centralizadamente a actividade e a información das
diferentes administracións públicas e organismos galegos relacionados coa cultura, que planifique,
organice e dirixa a acción exterior no eido da cultura; que estableza e manteña contactos con gobernos
e organismos estranxeiros e coas organizacións internacionais; que elabore e pondere estratexias
territoriais e sectoriais na materia e que aproveite o hoxe existente repensando a súa localización futura.
• Contar cun sistema de información de partida que nos revele o gran número de axentes, actividades e
lugares onde se desenvolve o noso espazo cultural. Esa información de calidade resulta esencial para
trazar calquera estratexia e resulta doada de instrumentar a través dunha web sobre “actividades da
cultura galega” como unha aposta de futuro que favoreza a creación de contornos de referencia que
aglutinen e catalicen tantos esforzos parciais e dispersos que caracterizan o noso heteroxéneo facer
cultural.
• Instar unha concentración e simplificación dos diferentes organismos públicos existentes que
desenvolven unha actividade en materia cultural, evitando a súa acumulación e solapamentos.
• Promover un modelo de xestión transparente, flexible e horizontal, capaz de incorporar os axentes
locais, a iniciativa privada e outros axentes sociais, garantindo a unidade de acción e a participación
cunha xeometría variable que teña en conta as singularidades de cada sector. O Consello da Cultura
Galega debería asumir un papel de maior relevancia neste eido dada a súa condición facilitadora de
consensos.
• Esforzarse por sumar á estratexia acordada as entidades que en Galicia desenvolven accións de
proxección exterior no eido da cultura, de xeito que os poderes públicos poidan acompañar eses
procesos sen interferir neles de forma condicionada.
• Potenciar canais específicos de promoción da nosa cultura creando sinerxías entre as diferentes
disciplinas e sectores e alentando a complicidade entre o mundo da empresa (moda, arquitectura,
etc.) e o cultural, instrumentando fórmulas de apoio mutuo.
• De común acordo co Consello de Comunidades Galegas, instar unha profunda reforma dos centros
galegos no exterior a fin de adaptalos aos retos do futuro, incluída a súa consideración como axentes
da promoción cultural, como parte do repensar da presenza institucional de Galicia no exterior que
sen menoscabo da súa racionalización e modernización debe garantir sinerxías cun modelo coherente
e integral que reforce e transcenda as capacidades sectoriais.
• Influír no Estado para facilitar a formación dunha política exterior que no eido cultural teña en conta
a diversidade e evite os tópicos, alentando unha vontade pedagóxica, conciliadora e construtiva que
afonde na complementariedade e na pluralidade.
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• Creación dun órgano permanente e estable de relación entre as CC. AA. e o Estado para a promoción
cultural no exterior, de xeito que o Estado asuma a pluralidade cultural como feito para promover no
exterior e poidan activarse colaboracións de valor e interese mutuo.
3. Instar o desenvolvemento de políticas de promoción específicas en función dunha identidade sectorial que garanta a calidade e a creación autóctona como valores básicos
Inclúe as seguintes medidas:
• Promover a presenza da cultura galega en actividades e mercados internacionais, alentando os
intercambios como método para afianzar redes de relacións e a creación de eidos de cooperación.
• Garantir un equilibrio na promoción das diferentes manifestacións culturais, favorecendo a súa
internacionalización, se ben atendendo ás singularidades e potencialidades respectivas, así como
tendo en conta os seus diferentes estadios de desenvolvemento.
• Impulso de políticas específicas que favorezan a proxección exterior dos artistas e creadores galegos a
todos os niveis, comezando por aqueles produtos de calidade que teñen a singularidade do autóctono
e que xa contan con proxección exterior, moi especialmente a música.
• Integración da cultura no fomento internacional do turismo galego, prestando especial atención tanto a
esa gastronomía que asenta na excelencia do noso sector agroalimentario en xeral, con denominacións
de orixe e restauradores cunha crecente proxección global, como na especificidade do feito relixiosoespiritual que confire a Santiago e Galicia un significado único que cómpre preservar e desenvolver.
• Creación de cátedras de lingua e cultura galega nas universidades estranxeiras, promovendo unha
reforma que contemple a transformación dos lectorados en Centros de Estudos Galegos e o debido
aproveitamento do seu potencial.
• Apoiar as universidades e centros educativos no seu empeño de promoción dos intercambios e no
establecemento dunha oferta académica global capaz de promover os valores propios instando a
mobilidade da comunidade educativa.
• Difundir a imaxe de Galicia como destino académico e apoiar a formación de redes de coñecemento ou
a promoción de contactos entre institucións e investigadores en determinadas áreas, moi especialmente
no tema das diásporas.
• Concibir estratexias que teñan en conta as franxas etarias desenvolvendo proxectos que vaian máis
alá das políticas culturais tradicionais e contemplen accións innovadoras e con maior capacidade de
recepción.
• Potenciar as liñas tradicionais de apoio á tradución dos nosos autores a outras linguas, os programas
de coñecemento cultural mutuo (que fomenten as visitas de autores, investigadores ou axentes
culturais de relevancia ao noso país), e unha maior utilización das novas tecnoloxías da sociedade da
información, especialmente con portais inversos nas diversas páxinas electrónicas oficiais.
• Facer de Santiago de Compostela unha gran capital da Europa espiritual e do espírito europeo,
promovendo unha ampla dignificación do patrimonio cultural relixioso existente no país.
4. Concentrar as accións a desenvolver nun contorno xeográfico que atenda ás singularidades do noso
espazo vital pero atento ás transformacións que experimenta a sociedade global
A definición das prioridades xeopolíticas da acción cultural no exterior debe estar en consonancia coas prioridades xerais da acción exterior de Galicia. Para tal efecto, cómpre sinalar como áreas específicas:
• A Europa comunitaria debe ser o primeiro destino da acción exterior galega no eido da cultura
na medida en que constitúe un espazo de excelencia e proximidade ao que nos vencella unha
multiplicidade de relacións. Nese contexto, cabe explorar a posibilidade de creación de espazos
xenuínos de relacionamento, particularmente arredor da Galitzia centroeuropea.
• A nosa cultura debe ter igualmente unha proxección americana de dobre signo. Dunha banda,
atendendo á nosa presenza diaspórica. Doutra, respondendo ás potentes dinámicas de consumo e
proxección cultural que se desenvolven en América do Norte.
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• Brasil (tamén Portugal) constitúe un espazo xeo-lingüístico no que cómpre actuar de forma decidida,
abrindo camiños dende a cultura á activación da nosa presenza económica e comercial.
• A pesares da distancia física e cultural que nos separa de Asia, as súas perspectivas de crecemento
configuran unha oportunidade para Galicia, especialmente en Xapón, China-Taiwán e Corea do Sur.
• Cabe promover igualmente unha estratexia que priorice a relación con aquelas cidades que funcionan
como referentes dun sector cultural concreto.
5. Fomento da capacitación interna a fin de contar con persoal especializado para unha xestión profesional da promoción exterior no eido cultural
As principais medidas serían as seguintes:
• Instrumentar políticas de capacitación de persoal especializado para desenvolver as súas funcións
neste eido creando masa crítica e alentando a participación de funcionarios e outro persoal en todo
tipo de instancias, dentro e fóra de Galicia, que contribúan a dispoñer de profesionais altamente
cualificados. Para tal efecto, poderanse elaborar programas de formación propios.
• Fomentar as capacidades lingüísticas e a comprensión das metodoloxías de traballo a nivel
internacional co propósito de gañar eficiencia na internacionalización da nosa cultura. O seu fomento
a nivel internacional será máis doado cunha sociedade multilingüe capaz de utilizar adecuadamente
as linguas ponte que son habitualmente usadas na comunicación internacional.

Pequín, 13 de xuño de 2010

131

(C) RELACIÓN DE EXPERTOS/AS RELATORES/AS DOS FOROS
Victoria Ateca Amestoy, profesora da Universidade do País Vasco. As principais áreas de especialización
son a Economía da Cultura e do Comportamento. Traballou no contraste empírico de modelos de acumulación de capital cultural para explicar a influencia da educación nas diferenzas na participación cultural.
Salvador Giner, presidente do Institut d’Estudis Catalans, catedrático emérito de Socioloxía da Universidade
de Barcelona, doutor pola Universidade de Chicago e profesor de Cambridge e Reading. Foi fundador da
Asociación Europea de Socioloxía e director do Instituto de Estudios Sociais Avanzados do CSIC.
Eduard Miralles, presidente da Fundación Interarts (Observatorio de Políticas Culturales con sede en Barcelona, especializada na cooperación cultural internacional). Foi membro do grupo mundial de expertos
da UNESCO da Convención da Diversidade. Durante o período 1996-2004 dirixiu o Centro de Estudos e
Recursos Culturais da Deputación de Barcelona.
Yudhishthir Raj Isar, profesor de Política Cultural na Universidade Americana de París, presidente emérito da CultureAction Europe (Foro Europeo para as Artes e o Patrimonio) e co-editor da serie “Cultures
and Globalization” (Sage P.). Foi director da Unidade de Políticas Culturais para o Desenvolvemento da
UNESCO e director do Fondo Internacional para a Promoción da Cultura.
Pau Rausell Köster, economista e profesor titular do Departamento de Economía Aplicada da Universidade
de Valencia, director da Área de Investigación en Economía Aplicada á Cultura. Participa en proxectos de
investigación europeos (Sostenuto) e iberoamericanos (Observatorio Iberoamericano de Cultura, Proxecto
SIEDECC), así como de planificación estratéxica da cultura e do turismo.
Arturo Rodríguez Morató, profesor de Socioloxía na Universidade de Barcelona, director do Centro de
Estudios sobre Cultura, Política e Sociedade (CECUPS) e presidente da Asociación Española de Socioloxía
da Cultura e das Artes. Autor de numerosos libros sobre a cultura na sociedade actual, sobre profesións artísticas e política cultural.
Xavier Rubert de Ventós, filosofo, político e catedrático de Estética da Escola de Arquitectura de Barcelona.
Foi profesor tamén nas universidades de Berkeley, Harvard e New York, onde fundou o Institute for the Humanities. Formou parte do Congreso dos Deputados e do Parlamento Europeo. Ten unha extensa obra sobre
filosofía, ética e estética, e tamén de reflexión crítica sobre as identidades.
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IV. Documentos de institucións
internacionais mencionados no texto
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• Declaración de México sobre as políticas culturais. Conferencia mundial sobre as políticas culturais
(MONDIACULT). 6.7.1982.
• In from the Margins. Unha contribución para o debate sobre a cultura e o desenvolvemento en Europa.
Consello de Europa. 1997.
• Políticas culturais: Documento de Estocolmo 1998. Conferencia intergobernamental sobre políticas
culturais para o desenvolvemento. 2.4.1998.
• Libro branco: A gobernanza europea. Comisión das Comunidades Europeas: 25.7.2001, COM (2001)
428 final.
• Libro verde sobre as políticas culturais das administracións locais e rexionais europeas. Les Rencontres:
Asociación de Cidades e Rexións Europeas pola Cultura. 2004.
• Convención sobre a protección e promoción da diversidade das expresións culturais. Organización
das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO). 2005.
• Comunicación sobre unha axenda europea para a cultura nun mundo globalizado. Comisión das
Comunidades Europeas: 10.5.2007. COM (2007) 242 final.
• Guía para a avaliación das políticas culturais locais. Federación Española de Municipios e Provincias
(FEMP). 2009.
• Marco de Estatísticas Culturais (MEC) da UNESCO 2009, Instituto de Estatística da Organización das
Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO).
• Informe mundial da UNESCO. Investir na diversidade cultural e o diálogo intercultural. Organización
das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO). 2009.
• Libro verde: Liberar o potencial das industrias culturais e creativas. Comisión Europea 27.4.2010. COM
(2010) 183 final.
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V. Relación de persoas que
participaron no proceso
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Nesta listaxe aparecen as persoas que responderon ao cuestionario inicial, as que participaron nos foros e tamén as que
achegaron ideas ou propostas ao documento integrado. Sinálase cal foi a área en que participaron; nos casos en que a
súa contribución foi global indicamos Xeral.
Nome
Apelidos
Profesión
Asociación de Gaiteiros Galegos
Asociación Galega de Editores
Manuel
Abad
Director e realizador, director do programa Luar da Televisión de
Galicia
Adolfo
de Abel Vilela
Historiador e escritor, vicepresidente da Asociación Lugo
Patrimonio
María
Agra Romero
Catedrática de Filosofía Moral e Política da USC, coordinadora da
Xosé
Comisión de Igualdade do CCG
Marilar
Aleixandre
Escritora e profesora de Didáctica da Bioloxía da USC
Carlos
Amoedo Souto Profesor de Dereito da UdC, secretario xeral da UdC
Alberto
Benigno
Amor Barreiro Xerente da Asociación de Balnearios de Galicia
Iván
Area Carracedo Profesor de Matemáticas da UVigo, coordinador do proxecto
Ronsel (no momento en que participou era vicerreitor de Relacións
Institucionais da UVigo)
Xurxo M. Ayán Vila
Arqueólogo do Laboratorio de Patrimonio do CSIC
Antón
Baamonde
Profesor de Filosofía e ensaísta
Alfonso
Baamonde
Profesor e presidente da Coral Polifónica de Vilalba
García
Natalia
Balseiro
Xestora cultural, foi directora do Centro Coreográfico Galego
Luís
Bará Torres
Profesor e concelleiro de Pontevedra
Bieito
Barreira
Técnico de son
Senén
Barro Ameneiro Catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da
USC (no momento en que participou era reitor da USC)
David
Barro López
Comisario de artes visuais / Editor de Dardo Magazine

José

Profesor e político, conselleiro-delegado de Xornal de Galicia
Catedrático de Socioloxía da UCM e escritor
Director da Obra Social de Nova Caixa Galicia (no momento da
participación director da Obra Social de Caixa Nova)
Cabanelas Omil Catedrático de Organización de Empresas da UVigo

Dolores

Cabrera Iglesias Documentalista, membro da Fundación Penzol

Luís

Caparrós
Esperante
Caramés Viéitez
Caride Gómez

Miguel
Barros Puente
Fermín
Bouza Álvarez
Guillermo Brea Vila

Luis
José
Antonio
Pablo

Carpintero
Arias
Fina
Casal Martínez
Benxamín Casal Vila
Zaza
Ceballos
Ernesto
Chao Pino
José
Coira Nieto
Francisco
Luciano

Concheiro
Bórquez

Profesor de Literatura e vicerreitor de Cultura e Comunicación da
UdC
Catedrático de Facenda Pública da USC
Catedrático de Pedagoxía Social da USC
Músico e investigador do proxecto Ronsel, membro do comité
asesor da UNESCO sobre patrimonio inmaterial
Economista e xestora cultural
Enxeñeiro agrónomo. Vicepresidente da Editorial Galaxia
Produtora executiva e empresaria audiovisual
Actor e presidente de Escena Galega
Produtor e crítico cinematográfico, vicepresidente da Academia
Galega do Audiovisual
Profesor de Socioloxía da UNAM (Universidade Nacional
Autónoma de México)

Área

Cultura Galega
Política Cultural
Política Cultural
Cultura Galega
Política Cultural
Mercado
Institucións
Culturais
Cultura Galega
Cultura Galega
Política Cultural
Xeral
Política Cultural
Mercado
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Política Cultural
Cultura Galega
Institucións
Culturais
Proxección
Exterior
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Mercado
Institucións
Culturais
Cultura Galega
Mercado
Política Cultural
Mercado
Xeral
Política Cultural
Proxección
Exterior
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Nome
Fernando

Apelidos
Conde

Juan
Manuel
María Luz
Antón
Juan
Luís
Isaac
Francisco

Corbacho
Valencia
Corral Uzal
Costa Rico
Creus Andrade
Díaz
Díaz Pardo
Díaz-Fierros
Viqueira
Docampo
Paradelo
Domínguez
Martínez
Dopico
Erias Martínez

Gustavo
Francisco
Arturo
Alfredo
Carlos
Juan
Carlos
Mercedes

Fernández
Fernández
Fasero
Fernández
Gestido
Felipe
Ferreiro Feijoo
Antón
Figueroa
Lorenzana
José María Fonseca
Moretón
Camilo
Franco Iglesias
Francisco Froján Madero
Celestino

García Braña

José
Ramón
Xosé
Manuel

García
González
García Iglesias

Pilar
Alfonso

García Negro
García
Sanmartín
Francisco García Suárez
Javier
García Tobío
Marcial
Gondar
Portasany
Helena
González
Fernández
Baldomero Iglesias
(Mero)
Dobarrio
Santiago
Jaureguízar
Ortiz de Zárate
Sergio
Lago Varela
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Profesión
Produtor e responsable da proxección internacional de Carlos
Núñez
Profesor de Comunicación da UVigo

Área
Proxección
Exterior
Mercado

Bibliotecaria directora do sistema bibliotecario de Oleiros
Profesor titular de Historia da Educación da USC
Arquitecto e profesor da UdC
Delegado de Gas natural-Fenosa en Galicia
Artista e intelectual
Catedrático de Edafoloxía da USC, vicepresidente do Seminario de
Estudos Galegos
Técnico de cultura do Barco de Valdeorras

Mercado
Xeral
Cultura Galega
Mercado
Mercado
Xeral

Enxeñeiro industrial e director da Fundación Penzol

Profesor de Filosofía e ensaísta
Compositor e produtor musical, director de AGADIC

Institucións
Culturais
Mercado
Institucións
Culturais
Cultura Galega
Mercado

Socióloga e experta en políticas culturais

Política Cultural

Profesor de Ensino Secundario
Catedrático de Literatura Francesa da USC

Política Cultural
Cultura Galega

Presidente do grupo Terras Gauda e Fundación Española para la
Cultura del Vino
Xornalista, escritor e crítico teatral
Escritor. Membro da Secretaría de Estado do Vaticano

Mercado

Catedrático de Arte da USC, director de Asesoramento Cultural
de Nova Caixa Galicia (no momento da participación director de
Acción Sociocultural de Caixa Galicia)
Política, escritora e sociolingüista, profesora da UdC
Profesor e editor (no momento en que participou era presidente da
Asociación Galega de Editores)
Alcalde de Allariz
Director do CESGA
Catedrático de Antropoloxía da USC

Institucións
Culturais

Conselleiro delegado da empresa R
Arquiveiro, bibliotecario, director do Museo das Mariñas

Política Cultural

Política Cultural
Proxección
Exterior
Arquitecto e profesor da UdC, decano do Colexio de Arquitectos de Cultura Galega
Galicia
Presidente de Blu:sens
Mercado

Profesora de Filoloxía Galega da Universidade de Barcelona

Cultura Galega
Mercado
Política Cultural
Mercado
Cultura Galega

Profesor e escritor, foi cantante de Fuxan os ventos e A quenlla

Proxección
Exterior
Cultura Galega

Xornalista e escritor

Cultura Galega

Produtor musical e empresario cultural

Mercado

Nome
Juan
Fernando
Margarita
FelipeSenén
María
Inma
Marcos
Antón
Felipe
Xurxo
Xulián
Carlos

Apelidos
de Laiglesia
González de
Peredo
Ledo Andión

Profesión
Escultor e Catedrático de Escultura da UVigo

Área
Cultura Galega
Cultura Galega

López Gómez

Cineasta, escritora e catedrática de Comunicación Audiovisual da
USC
Arqueólogo e museólogo da Deputación da Coruña

Proxección
Exterior
Profesora e ensaísta
Cultura Galega
Escritora e profesora da Escola Superior de Arte Dramática de Vigo Institucións
Culturais
Consultor cultural e escritor
Cultura Galega

López Sández
López Silva

Lorenzo
Gallego
Losada Trabada Analista político e profesor de Ciencia Política da USC
Lubián Lubián Alcalde do Concello de Lubián (Zamora), activista a prol da lingua
galega
Mariño Alfonso Profesor da UdC e divulgador científico
Maure Rivas
Profesor, escritor e editor

José Luis
Manuel

Méixome
Profesor e director do Instituto de Estudos Miñoranos
Quinteiro
Méndez Romeu Pedagogo, deputado do Parlamento Galego
Mera
Sindicalista e director do FESGA (CIG)

Xesús

Mosquera

Sindicalista e presidente da Fundación Luis Tilve-UGT

Miguel
Anxo
Enrique

Murado López

Escritor, guionista e xornalista

Camilo
Ramón
Antón
Craig

Nicanor

Política Cultural
Institucións
Culturais
Cultura Galega
Proxección
Exterior
Institucións
Culturais
Política Cultural
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Proxección
Exterior
Política Cultural

Produtor, director e guionista, asesor da Comisión Europea en
materia audiovisual (no momento da participación era o director do
Festival de Cine Internacional de Ourense)
Nogueira
Enxeñeiro, economista e político
Proxección
Román
Exterior
Núñez Centella Divulgador científico, director do Museo Nacional de Ciencia e
Política Cultural
Tecnoloxía
Patiño
Pintor e escritor
Cultura Galega
Patterson
Presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos.
Proxección
Profesor da Universidade de Cardiff
Exterior
Pena Rodríguez Profesor de Comunicación da UVigo
Mercado
Pena Sánchez
Profesor e escritor, director do suplemento cultural Faro da Cultura Política Cultural

Alberto
Xosé
Ramón
Mercedes
Xosé
Manuel
Luís
Segundo
Leonardo
Carmen
Manuel

Pérez Pais
Pérez Rúa

Héctor
Amancio

Pose Porto
Prada

Gabriel

Quiroga

Peón
Pereiro

Cantante, instrumentista e compositora
Xornalista e decano do Colexio de Xornalistas de Galicia

Pérez
Pérez López

Director de CorreoTV
Teólogo e director do Instituto Teolóxico Compostelán

Política Cultural
Cultura Galega

Mercado
Institucións
Culturais
Historiadora e profesora de Biblioteconomía UdC
Política Cultural
Sociólogo e técnico de cultura
Institucións
Culturais
Profesor de Educación Social da UdC, experto en políticas culturais Política Cultural
Compositor e cantautor
Proxección
Exterior
Director do Arquivo de Galicia
Institucións
Culturais
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Nome
María do
Cebreiro
Ana
Román
Xosé Luís
Antón
Ana
Xesús
Alberto

Apelidos
Rábade Villar

Ramos Barbosa Directora da Oficina de Bruxelas da Fundación Galicia-Europa
Rodríguez
González
Rodríguez
Pardo
Rodríguez
Reixa
Romaní Blanco

Xeógrafo e profesor da USC, deputado do Parlamento Galego
Avogado, político e activista cultural

Política Cultural

Escritor e artista multimedia, produtor audiovisual

Mercado

Escritora e xornalista, dirixe o Diario Cultural da Radio Galega.

Institucións
Culturais
Política Cultural
Política Cultural

Actor e director teatral, director da Sala Nasa
Profesor da UVigo e director da Fundación Luís Seoane

Profesor da UdC, director da Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre
Documentalista do Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago

Henrique

Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sánchez
Sanfiz

Fuco
Uxía

Sanjiao Otero
Senlle

Xavier
Henrique

Seoane Rivas
Torreiro
Sebastián
Torres Feijó

Francisco
Xosé M.

Elías

Director do Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Director de Radiofusión, programación común das Emisoras
Municipais Galegas
Profesor de Economía da USC, especialista en economía da cultura
Música
Profesor e escritor
Debuxante e xerente da Federación de Ilustradores Profesionais de
España
Profesor de Filoloxía Portuguesa da USC, presidente da Associação
Internacional de Lusitanistas
Compositor musical e profesor
Músico e artesán, Asociación de Gaiteiros Galegos

Joam
Xosé
Manuel
(Xaneco)
Xosé
Carlos
Carlos
Concepción

Valle Pérez

Historiador da arte e director do Museo de Pontevedra

Varela García
Varela Orol

Fiscal superior de Xustiza de Galicia
Profesora de Biblioteconomía da UdC

Pedro

Vasco Conde

Afonso

VázquezMonxardín
Fernández
Vieites García

Asesor cultural da Deputación da Coruña e presidente da
Asociación de Amigos do Museo Belas Artes da Coruña
Historiador da cultura e profesor

Manuel F.
Francisco
Helena
Alfonso

Trilho
Tubio
Fernández

Viéitez
(Paco de Pin)
Villar Janeiro
Zulueta de Haz

Maximino Zumalave

Área
Cultura Galega
Proxección
Exterior
Mercado

Ron Pereiro
Ruiz de
Samaniego
Sánchez Ferro

Pablo
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Profesión
Escritora e profesora de Teoría da Literatura

Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Mercado
Proxección
Exterior
Cultura Galega
Institucións
Culturais
Proxección
Exterior
Cultura Galega
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Política Cultural
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais

Actor, director e analista do teatro, director da Escola Superior de
Arte Dramática de Vigo
Produtor artístico e empresario

Mercado

Escritora e profesora, presidenta da Fundación Rosalía de Castro
Notario e vicepresidente da Fundación Penzol, foi presidente do
CCG
Músico e director asociado da Real Filharmonía de Galicia

Xeral
Institucións
Culturais
Institucións
Culturais

Mercado

