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Pensamos que é precisa unha análise demorada por parte da dirección política do BNG do proxecto do
Goberno Autonómico de continúar adiante co proxecto de "remodelación" da Cidade da Cultura.
Como é obvio, o complexo situado no monte Gaiás foi un proxecto herdado do anterior goberno e
avaliado de forma negativa polo BNG, considerado unha das piores herdanzas daquel goberno;
atopámonos ante unha obra megalómana e faraónica destinada a converterse no mausoleo de Fraga,
nun legado que valía tanto como o que se investise nel (o esbanxamento de cartos) orientado cara a
macro-cultura mercantil e carente de utilidade para a normalización cultural de Galiza, e que pasou
rapidamente dun orzamento previsto de 130 millóns de euros aos 388, co agravante escandaloso de
que as últimas obras foron licitadas xa co anterior goberno en funcións.
Cando entramos no goberno, partíamos da seguinte realidade:
Fundación Cidade da Cultura:
·

Creada en 1999, cunha dotación inicial de 15,325 millóns de euros (2.550 millóns ptas)

Orzamento inicial:
·

108 millóns de euros

·

Comezo das obras: 2001

Orzamentos totais (a xaneiro de 2006):
·

orzamento licitado: 373,787 millóns de euros

·

orzamento adxudicado: 284,50 millóns de euros

·

orzamento executado: 70,80 millóns

Orzamentos dos principais edificios:
·

Hemeroteca: 31,0 millóns de euros

·

Biblioteca: 38,74 millóns

·

Edificio de Servizos Centrais: 19,92 millóns

·

Museo da Historia: 48,28 millóns

·

Teatro da Música: 82,5 millóns (previsto segundo o proxecto orixinal)

·

Novas Tecnoloxías: 29,67 millóns (previsto segundo o proxecto orixinal)

Situación das obras en agosto de 2005:
·

4 edificios rematados ou coas obras avanzadas

·

2 sen comezar, adxudicados polo goberno anterior en funcións, por 112 millóns de euros.

Cómpre matinar en que un tema que desaparecera da axenda mediática reaparecu co cambio de
goberno, a raíz do cambio de liña editorial (en relación a este asunto) da Voz de Galicia, que de
repente decidiu levar as mans á cabeza e adoptar un enfoque crítico –baseado na realidade- do cal
carecera até entón, coa clara misión de atacar ao BNG -o que debera facernos reflexionar sobre a
capacidade dos meios para fixar a axenda política, máis unha vez.
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O BNG mantivera unha postura claramente contraria a este proxecto. A ex-deputada Pilar García
Negro, grande coñecedora da cultura galega, chegara a manifestar que unha biblioteca nacional
galega, unha hemeroteca nacional galega, novos museus de arte contemporánea ou calquer tipo de
innovación eran perfeitamente factíveis partindo do xa existente, cunha metáfora ben clarificadora:
"acontece o mesmo que en calquer economía doméstica: con certeza calificaríamos de insensata á
persoa que tivese tres vídeos e catro televisores na súa morada e non tivese auga corrente ou
calefacción nun país como o noso. Pois transfiramos este esquema ao dos orzamentos públicos, que
aínda necesitan máis desta política: en primeiro lugar, debemos atender o que há, sen adiarmos a
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realización, cando for necesaria, de novas infra-estruturas" .
A Cidade da Cultura comezaba a salientar como un dos retos máis acuciantes do novo goberno e polo
tanto tamén do BNG, se ben é certo que o recollido no Acordo de goberno asinado entre BNG e PSdGPSOE non resultaba demasiado concreto e daba lugar a unha grande especulación:
Revisarase o proxecto da Cidade da Cultura para que sirva ás necesidades máis urxentes con criterios
de sustentabilidade económica e de rendibilidade social e cultural.
Unha das primeiras medidas foi suspender temporalmente as obras en dous dos oito edificios, en
xaneiro de 2006, durante catorce meses, até marzo do 2007. Sen embargo, case un ano despois, a
decisión final foi a de reformular o proxecto, rematar as obras comezadas e continuar cos
dous edificios que restan, mantendo intacto o orzamento do proxecto e dando entrada ao
capital privado.

O proceso de reflexión, achegas e límites
Na Consellaría de Cultura chegouse a esta decisión logo dun proceso de reflexión arredor da
redefinición do proxecto, baseado na solicitude de informes do Consello da Cultura Galega e do Museo
do Pobo Galego, e na articulación dun mecanismo de participación con representantes de diferentes
sectores da cultura (o Foro da Cidade da Cultura). Vexamos as achegas de cada un para ver en que
medida se plasmaron finalmente.
O Informe do Consello da Cultura2 cinguíase á Biblioteca para propoñer reunir o patrimonio
bibliográfico galego, aínda recoñecendo que unha grande parte do mesmo xa se atopaba en
bibliotecas de Galiza, construir unha biblioteca galega virtual e unha colección de documentos en
soporte dixital, e unha serie de propostas para as que obviamente, e xa que existen os soportes
dixitais, non son precisos espazos desas dimensións. Tamén se propón constituir a Biblioteca
Nacional en cabeceira do sistema bibliotecario e bibliográfico galego, algo plenamente asumido pola
Consellaría. Logo, especifica os servizos (orientación e información, consulta en sala) que na súa
opinión debería garantir, así como a organización do Arquivo de Medios Dixitais. Por último, propoñen
a realización de exposicións de carácter temporal, mesmo con exemplos (Mes "A prensa escolar en
Galicia" e semellantes).
O Informe do Padroado do Museo do Pobo Galego3 descarta de partida a paralización das obras, pero
afirma que a Cidade da Cultura non debería terse iniciado nunca. A continuación hai unha reflexión
xeral sobre as políticas culturais en Galiza, na cal hai afirmacións interesantes máis moi abstractas
sobre a superación da cultura como espectáculo ou descontextualizada, ao lado de afirmacións como
que hai que poñer en valor que "gallego é sinónimo de español en moitos deses países[de América
Latina]", Como funcións da Cidade da Cultura sinalan conseguir que a Cidade da Cultura funcione
nada menos que como "cabeceira do Sistema Galego de Política Cultural", como "espazo de
transferencia dos coñecementos, das artes e da tecnoloxía", "escaparate do futuro que se quere para
Galiza", "elemento integrado no desenvolvemento urbano". Se nos deixarmos de lado a retórica,
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Dispoñíbel en

http://www.cidadedacultura.es/mediateca/novas/zona_prensa/Informes_sobre_a_Cidade_da_Cultura/INFORME_BIBLIOTECA_CCG.pdf
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resulta interesante analisar a que se refiren nalgún caso os doctos membros da Museo do Pobo
Galego, para os cais "cando se fai turismo, podemos optar por ir á India para ver exotismo e
cadáveres flotando no Ganxes ou por ir a Nova York a ver rañaceos e futuro. Cando se deseña a imaxe
dun país para que sexa consumida polos foráneos e polos propios hai que optar por achegarse a un
destes horizontes." A Cidade da Cultura, enténdese, son os rañaceos e o luxo da Quinta Avenida e do
consumismo desbocado, e ficar sen ela debe ser equiparábel a ver "cadáveres no Ganxes", a ficar no
Terceiro Mundo da morte e a suciedade, onde se turistifican e comercializa con tradicións como a de
deitar os cadáveres nun río sagrado para o hinduismo. Como se as desigualdades sociais fosen unha
cuestión de sorte cartográfica, a nós tócanos mercar roupas e vestidos de luxo en Nova Iorque e
achegarnos nas nosas vacacións reguladas ao exotismo da pobreza que o noso capitalismo provoca.
No mesmo informe, e despois deste despropósito, faise unha estimación dos custos de persoal e
afírmase que, como é evidente, "a cuantificación do posible impacto da CC na actividade económica
galega está sobrevalorada", non sen citar que o Guggenheim de Bilbao custou menos da metade
(166,5 millóns).
No Informe hai reflexons contraditórias que foron acollidas de diversa forma pola Consellería; así,
sobre o museo de historia, dise que se ten que focar ao futuro e non ao pasado, mais logo na web do
BNG afirmouse que un museo da historia oriéntase cara o pasado: “o complexo contará cun Museo de
Historia de Galiza, unha Biblioteca Nacional e un Arquivo Nacional. O primeiro pretende encher unha
ausencia que hai no sistema museístico galego, e contará cunha exposición permanente sobre o
pasado e o presente do noso país”.
Con todo, a parte substantiva está en que é neste informe o único que se atreve a facer unha proposta
concreta de remodelación da Cidade da Cultura, cunha proposta de cambio para os edificios e que tivo
bastante eco na Consellería á vista do resultado final:
-Edificio 1 (orixinariamente destinado a Hemeroteca): Biblioteca e Hemeroteca
-Edificio 2 (orixinariamente destinado a Biblioteca): Arquivo de Galiza
-Edificio 3 (orixinariamente destinado a Museo): Museo de Galiza
-Edificio 4 (orxinariamente destinado a Gran Teatro da Música): Centro das Artes
-Edificio 5 (orixinariamente destinado a Novas Tecnoloxías) : Centro de Formación e Coordinación
-Edificio 6 (orixinariamente destinado a Servizos Centrais): Servizos Centrais e Centro Tecnolóxico
Dentro do proceso consultivo, tamén se constituiu un Consello asesor (elixido pola Fundación Cidade
da Cultura) entre os representantes do tecido cultural galego, que chegou a unhas conclusións
despois de catro meses e de varios encontros nos que chegaron a participar en total 400 persoas,
para rematar no chamado "Foro da Cidade da Cultura" o 29 e o 30 de setembro de 2006. Sen
4
embargo, as Conclusións do Foro non chegaron a tratar a cuestión principal se ben apontaban
cuestións interesantes para o funcionamento da mesma: entre outras, propúxose cambiarlle o nome
ao complexo arquitectónico, identificar modelos internacionais de boas prácticas, diagnosticar
previamente a situación cultural galega, identificar os públicos preferentes, iniciar unha política de
comunicación vinculada á CDC, e garantir a conexión coa cidade de Santiago.
Paralelamente, abreuse un foro en Internet para impulsar o intercambio de ideas e o debate sobre o
proxecto da Cidade da Cultura, como un espazo aberto á colaboración, que tivo escaso éxito, con
menos de 30 mensaxes.
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O proceso de reflexión no BNG
Porén, a organización non participou deste proceso desde o momento en que entramos no
goberno autonómico. No Consello Nacional foi desaparecendo a avaliación da acción de
goberno nas nosas áreas de responsabilidade, como proba o feito de que nen sequera se
considerase incluir nengun ponto relativo ao goberno nos dous primeiros Consellos
Nacionais posteriores á XII Asamblea Nacional. Polo medio, tomaronse decisións como esta, e non
só iso, senón que con todos os medios da organización, xa foron convenientemente "explicadas" ao
conxunto da militancia e da sociedade.
Se ben é lóxico que non se poden someter todas as decisións do goberno a referendo constante, o que
é inadmisíbel é que os principias proxectos do goberno nen sequera sexan discutidos nen expostos,
polo menos en trazos xerais, e máxime cando se trata dun tan controvertido como este. En contra, a
militancia do BNG recibe información dos feitos consumados cunha leitura determinada
das decisións da cal non participou o Consello Nacional, senón exclusivamente o Goberno e a
Executiva Nacional.
Descubrimos certo ponto de cinismo cando se chegou a afirmar publicamente que existía plena
unanimidade no BNG a este respeito; a conselleira de Cultura foi entrevistada n'A Nosa Terra sobre se
existía un apoio unánime á nova formulación da Cidade da Cultura, ao que respondeu
sorprendentemente que "si, porque non hai variación da nosa posición"5. En todo caso, debería ter
respostado que a variación da nosa posición non foi discutida, o que sempre garante, loxicamente, a
unanimidade.

A "remodelación"
Enfiando co relato dos feitos, fomos descubrindo paulatinamente na prensa que a Xunta de Galiza
consideraba agora a Cidade da Cultura, ese proxecto "insensato" nun "icono do século XXI6”, en
palabras do Presidente da Xunta, xa que se acometera unha importante remodelación que consistía
en cambiar as funcións e os contidos dos dous edificios que estaban paralisados para continuar
–sorprendentemente- coa súa construcción. Anunciabase que a modificación consistía en
substituír os previstos Teatro da Música e a nave de Novas Tecnoloxías por un un Obradoiro de
creacións de artistas galegas e galegos - dous auditorios, sala de exposicións e sede dunha factoría
cultural- e un Centro de Arte Internacional (provisoriamente denominado Casa Mundo) -"soporte dun
observatorio de tendencias culturais emerxentes, centro de transferencia cultural e mesmo sede dun
proxecto cultural europeo", en palabras da propia Conselleira.
En canto puidemos aprofundar no sentido da "redefinición" atopámonos que, en canto aos edificios
xa comezados a reforma tiña máis de estética que de realidade:
·

Biblioteca Nacional: ocuparía o edificio inicialmente previsto como Biblioteca. Debe ser "a
cabeceira do sistema bibliotecario galego". Incluiría a hemeroteca, que contería con fototeca,
arquivo sonoro, arquivo da imaxe, mapoteca, sala tiflolóxica e sala de epigrafía-numismáticaselos.

·

Arquivo Nacional: ocuparía o edificio inicialmente previsto para hemeroteca. Incluirá
tamén o arquivo da Administración.

·

Museo de Galiza: emprazado no xa previsto Museo da Historia.
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Faro de Vigo, 27 de decembro.
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Os outros edificios:

Un dos edificios, deseñado inicialmente como "Servizos Centrais", albergará o Centro de
Investigación en Patrimonio.
O outro edificio, pensado como un gran teatro de ópera será convertido nun Obradoiro-Centro
de Artes Escénicas, Visuais e Musicais e reconvertido en espazos máis pequenos.
Ademáis, haberá un Centro de Arte Internacional no lugar do Edificio de Novas Tecnoloxias,
que duplica as funcións do CGAC...
En resumidas contas, o que era biblioteca, vai ser unha biblioteca "nacional" coa inclusión da
hemeroteca, o que ía servir para gardar todos os papeis serve para gardar papeis (desconsiderando,
como mínimo, a posibilidade de xuntalas!) e o da historia “transformarase” nun museo que
7
funcionase retóricamente como "casa de Galiza no tempo, na historia" . En resumo, de novo catro
televisores cando carecemos de auga corrente:
·Arquivo Nacional (ant. Hemeroteca)
·Biblioteca Nacional (ant. Biblioteca)
·Centro de Investigación de Patrimonio (ant. Servizos Centrais)
·Museo de Galicia (ant. Museo)
·Centro de Arte Internacional (ant. Novas Tecnoloxías)
·Obradoiro (ant. Teatro da Música)
·Espazo para os Nenos (en espazos xa existentes de conexión entre o Arquivo e a Biblioteca )

Información para militantes desinformados
Aos militantes quedabanos esperar a receber a información que xustificara tamaño despropósito, e
que nos confirmara que a Cidade da Cultura agora si servía “ás necesidades máis urxentes con
criterios de sustentabilidade económica e de rendibilidade social e cultural”. O 28 de decembro
(alguén podería lembrar que era o día dos Inocentes) accedíamos na páxina web do BNG a unha
reportaxe na cal atopabamos a xustificación principal da Cidade da Cultura: o custe das
indemnizacións que se lle deberían pagar ás empresas construtoras por parar a obra sería igual ao
custe de rematar as obras e dotalas de contido. Mesmo se afirma que rematar as obras é un "acto de
responsabilidade política". Poderíamos pensar que para tal camiño andado non facía falla alforxa nen
ter paralisado as obras. Un proxecto que tiña un orzamento total de 388 millóns de euros –un
despilfarro absoluto, na nosa propia opinión- e que, con nós, mantiña un orzamento de 388 millóns
de euros, non era como para orgullarse.
Porén, segundo a Lei de Contratos das Administracións Públicas (artigos 150 e 152), unha obra, aínda
licitada e contratada, pode ser suspendida pola rescisión do contrato co pagamento dunha
porcentaxe do prezo da licitación, en concreto do 6%, do mesmo modo que houbo que pagar para a
suspensións das obras. Obviamente, un 6% é inferior nun 94% ao 100% que vai investir a Xunta para
construir eses edificios, apesar das argumentacións que dá o BNG, á parte de non considerarmos os
custos correntes anuais que xerarán o persoal e os contidos deses dous edifícios. Por se queda
dúbida:
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Nota da Fundación Cidade da Cultura, 28/12/2006, tamén dispoñíbel en
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"Artigo 152. Efectos da resolución.
1. A resolución do contrato dará lugar á comprobación, medición e liquidación das obras realizadas
con arranxo ao proxecto, fixando os saldos pertinentes a favor ou en contra do contratista. Será
necesaria a citación deste, no domicilio que figure no expediente de contratación, para a súa
asistencia ao acto de comprobación e medición.
4. Se o adiamento fose superior a un ano ou decidise a Administración a suspensión definitiva
das obras, o contratista terá dereito ao 6 por 100 do prezo das obras deixadas de realizar
en concepto de beneficio industrial."
Posteriormente atopámonos cun BNG ao Día, o de febreiro (nº21), no cal se incluía outra interesante
reportaxe cun título entre irónico e provocador: "De mausoleo a motor da cultura". A Conselleira da
Cultura respondía á difícil pregunta de como lle explicar aos militantes e simpatizantes o cambio
defendido no BNG. Se temos en conta que a conselleira xa manifestara que a opinión no BNG era
unánime poderíamos pensar que até a pregunta era innecesaria, pero esgrimíase de novo como único
argumento que algo tiñamos que facer co investimento sen explicar porque precisamente ese “algo”
tiña que ser basicamente o proxectado polo goberno anterior: "Nós opuxémonos desde un
principio á Cidade da Cultura. Porén, cando chegamos ao Goberno, a Cidade da Cultura era máis ca
un proxecto: era unha realidade pagada por toda a cidadanía. A nosa responsabilidade era darlle
unha utilidade a ese investimento para que servise os intereses da cultura galega e do país." De
novo un curioso apelo á responsabilidade para unha decisión que, lexitimamente, podería ser
considerado desde outras ópticas como irresponsábel. A continuación reprodúcense as mesmas boas
intencións que foron expostas pola Conselleira no Parlamento: a CDC como promotora da presenza e
visibilidade internacional da cultura Galega, axente promotor da creación cultural, eixo de
vertebración do sistema cultural galego. Polo demáis, no BNG ao Día explícase sucintamente o
proceso de participación social e as áreas temáticas en que quedará dividida a Cidade da Cultura
despois de tan valerosa “remodelación”.
É difícil de acreditar na inevitabilidade de construilo todo. Se volvemos ao informe do Museo do Pobo
Galego, nel atopamos tres argumentos para continúar coa construcción, dous dos cais non teñen
sentido (a “oportunidade política” e a “imaxe das administracións públicas galegas”) máis que para o
contrario do que din defender, e o económico, que é ao cal se aferra en última instancia o BNG,
semella falso desde o principio: “Das conversas mantidas tanto co Sr Presidente da Xunta como cos
responsables da Consellería de Cultura nós tiramos a conclusión de que a opción de marcha atrás
non era contemplada por quen teñen a responsabilidade de adoptar as decisións, actitude
esta para a que hai moi boas razóns económicas, de oportunidade política e de imaxe das
administracións públicas galegas. En consecuencia, como a única intención que temos en todo isto é
a de axudar na medida das nosas posibilidades, descartamos calquera replantexamento radical
por moito que poidese parecer máis coherente con necesidades prioritarias do país en
materia cultural (ou máis acaído ás posibilidades orzamentarias da Xunta de Galiza nos vindeiros
anos).”

Outras cuestións pendentes
Ante un orzamento previsiblemente desorbitado ano tras ano, o proxecto do goberno é a convivencia
entre o capital público e o privado. Así, a Consellería tamén aprobou darlle cabida á iniciativa privada
que entraría por medio dunha fundación mixta, e mesmo capital financiero foráneo: "Podería haber
capital de fóra, por suposto. Estamos falando de fundacións que dependen dunha fundación pública,
pero a partir de aí ábrese o o camiño ao capital financeiro disposto a investir en cultura”8. Está por ver
cal é a contrapartida que exixe o capital privado, ou se o goberno supón que vai actuar por altruísmo.
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Está por definir a participación do Estado na Cidade da Cultura. O presidente da Xunta conseguía un
"compromiso" do presidente do Estado español para que a Administración Central asumira a Cidade
da Cultura como un "proxecto de Estado" e como unha ponte entre "España [sic], Europa e o mundo
9
atlántico e iberoamericano" , sen que se explicasen nen prazos nen orzamentos compartidos.

De mausoleo a motor da cultura?
A Cidade da Cultura non resiste nengunha comparación. O orzamento da Cidade da Cultura supón
250 veces todas as axudas destinadas nun ano ao teatro galego, incluíndo a produción de montaxes
teatrais e coreográficas, a distribución e promoción de espectáculos de teatro e danza, a difusión de
traballos discográficos, a dotación técnica dos espazos da Rede Galega de Teatros e Auditorios, a
programación de salas privadas de teatro, así como as actividades asociativas, de estudo e de
investigación que teñan por obxecto este ámbito artístico. Está por ver a utilidade da CDC para a
cultura galega:, se realmente son precisos dous macro-edificios para criar un arquivo e unha
biblioteca nos tempos da dixitalización, ou se para traer obras de artistas internacionais fai falla un
novo centro de arte co cal se poderían pagar exposicións durante varios anos nos museus existentes.
Está por ver tamén cal será o custe anual de mantemento que suporá a Cidade de Cultura unha vez
entre en funcionamento.
Antes de chegarmos ao goberno, a CDC era para o BNG o mausoleo faraónico de Fraga. Co cambio de
goberno, tamén o foi para a Voz de Galicia. Grazas á comisión de expertos, deixou de ser un
mausoleo, e, grazas a integración das empresas privadas, agora tamén o BNG afirma que nos
atopamos ante o motor da cultura de Galiza. Grazas a Touriño, convérsese nunha ponte entre España
e América Latina. Atopámonos con catro edificios construídos e outros máis contratados. Rexeitamos
o proxecto para logo asumilo. Paramos as obras para continualas un ano despois. Case 400 millóns de
euros enterrados no monte Gaiás. Remedando a Lampedusa, mudamos todo para non mudar nada,
pero deberamos ser conscientes de que nen toda a sociedade galega acredita xa en contos como
este, e que polo menos a militancia do BNG ten dereito a equivocarse por si propia, despois de
participar das decisións. Quizais Touriño tiña máis razón da que el mesmo sospeitaba ao pensar que
nos achabamos ante un icono do século XXI. E tanto. Todo un símbolo deste mundo onde todo está ao
revés.
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