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CONCLUSIÓNS 
O día 4 de febreiro, venres, ás 10:30 horas da mañá, reuniuse no salón 

de actos do Consello da Cultura Galega (CCG) unha parte representativa 
das institucións museísticas galegas, así coma representantes políticos 
do eido da cultura, asociacións, artistas e curadores, para participar no 
encontro “Pensar o museo”, un seminario práctico con Manuel Borja-
Villel, director do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). 
A sesión foi presentada pola presidenta do Consello da Cultura Galega, 
Rosario Álvarez, e moderada polas coordinadoras: Susana González, 
comisaria e directora da colección de arte da Fundación María José Jove, 
Encarna Lago e Agar Ledo, membros da Comisión Técnica Temporal de 
Xestión e Políticas Culturais do CCG. 

Convidado para reflexionar e establecer un diálogo co contexto galego 
a propósito da complexidade da institución museo hoxe e da 
posibilidade de atopar vías de traballo alternativas a aquelas pensadas no 
albor das políticas culturais da transición, na sesión da mañá Manuel 
Borja-Villel estableceu tres bloques dende os que abordar as 
problemáticas imperantes. Gobernanza, Recursos humanos e Redes de 
colaboración foron os temas que vertebraron as súas intervencións, con 
quendas intermedias para que os e as asistentes achegasen opinións 
derivadas da súa experiencia e posibles vías de actuación para o futuro. 

Borja-Villel destacou as problemáticas derivadas da falta de 
gobernanza, que afecta dun xeito decisivo ao tecido museístico do 
Estado, e explicou as excepcións do Museo Reina Sofía e do Museo del 
Prado, cuxa autonomía deriva dunha lei redactada a medida para 
posibilitar unha maior capacidade de decisión. Postas sobre a mesa estas 
cuestións, alertou dun grave problema de liberdade de creación e de 
guerra cultural. Falou da dimensión de “museo situado”, cun papel 
decisivo dentro do programa do MNCARS e que ten como finalidade 
repensar a institución dende o lugar xeográfico que ocupa, no seu caso o 
barrio de Lavapiés; unha área da cidade afectada polo desprazamento de 
poboación migrante e polo agresivo proceso de xentrificación no que se 
viu envolta nos últimos anos. Sinala a importancia de operar 
globalmente desde ese contexto local. 

Como necesidade de tomar posición con relación ao que acontece de 
portas para fóra do museo, citou o apoio que o MNCARS manifestou a 
comunidades e centros autoxestionados como o C.S. La Ingobernable, 
que posibilitou, dentro do chamado Paseo del Arte de Madrid, xerar unha 
nova relación coa cidadanía.  
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De cara á quenda dos e das asistentes, Borja-Villel instou a reclamar o 
espazo perdido dende a Transición, que foi engulido polas estruturas 
burocráticas. Falou de recuperar o tempo, a axencia –para que o 
espectador non sexa só espectador, para que recupere o lugar– e tamén 
as voces. Para iso propuxo, fronte á disciplinariedade moderna e a 
interdisciplinariedade posmoderna: a extradisciplinariedade. Mudar o 
glosario, xerar performatividade, entender o mundo como mundo en 
diáspora e reforzar dende a liña do museo situado a idea do museo en 
relación. Quebrar as estruturas para que o museo poida ser penetrado 
polo que está fóra. E, desta maneira, estableceu a necesidade de poñer en 
relación o privado, o público e o común, entendendo a cultura como un 
dereito e os museos como custodios do común. É, segundo suxeriu, o 
modelo de gobernanza ao que aspiramos, un museo sostible igualitario e 
inclusivo, un servizo público que traballe coa comunidade, que incorpore 
modelos reais de participación e que forme parte dun amplo ecosistema 
no que convivan modelos e contramodelos.  

A apertura da quenda de réplica deixou ao descuberto a falta dunha 
estrutura global que agrupe o tecido museístico e a necesidade dun plan 
común de actuación. Evidenciouse a falta de políticas museísticas e 
culturais, así coma a escasa autonomía das institucións -das políticas e 
das culturais- á hora de manexar os seus orzamentos, e fíxose fincapé na 
imposibilidade de contratar recursos humanos, procesos moi 
precarizados e que son a base para a produción do coñecemento e a 
activación de canles de colaboración que permitan establecer diálogos 
entre o dentro e fóra dos museos. A inexistencia dun horizonte laboral 
dentro das institucións culturais evidénciase no envellecemento do 
sector, na ausencia de relevo xeracional e na escasa participación de 
xente nova nos debates. Reclamouse tamén a necesidade de, nun 
contexto de alta dispersión xeográfica coma o galego, traballar na 
articulación dunha rede desxerarquizada que incorpore os museos 
municipais fronte ao plan centralizador imperante. 

As conclusións extraídas desta sesión, xunto coa análise feita da 
conversa que pola tarde tivo lugar entre Manuel Borja-Villel e Santiago 
Olmo, director do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), 
resúmense nunha proposta de actuacións progresivas que incidan na 
adaptación do sector e das estruturas a un marco social, ambiental, 
político ou económico que supera o das políticas culturais da autonomía 
e precisa dunha revisión das políticas administrativas e de recursos 
humanos. 
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Propostas: 
 

- Reactivar os procesos de incorporación de persoal aos museos de 
distintas titularidades. 

 

- Repensar o papel do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), 
museo nacido nesa eclosión de estruturas culturais ligada ás políticas 
culturais da autonomía, disfuncionais no presente. 

 

- Crear redes de colaboración dos museos e outros organismos de 
investigación para fomentar o intercambio de coñecemento e de 
persoal entre institucións. 

 

- Promover unha estrutura de representación e coordinación dos 
museos galegos que impulse redes de colaboración supranacionais e 
interestatais. 

 


