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O pasado sábado 8 de xuño de 2019 estreouse no Tea-
tro Colón de A Coruña o espectáculo Maestro Rodrigo 
promovido pola Agadic e a Fundación Victoria e Joa-
quín Rodrigo. Unha vez máis, baixo a alerta das múl-
tiples irregularidades que este proxecto desperta no 
tecido profesional da danza e as artes do movemento, 
a Plataforma de Afectadas polo CCG denuncia a mala 
xestión e falta de transparencia do Centro Coreográfi-
co Galego e da súa directora Mercedes Suárez.

Puntos que a comunidade profesional leva trasladán-
dolle ó director da Agadic, Jacobo Sutil, en reiteradas 
ocasións, relativas á situación xeral do Centro Coreo-
gráfico Galego:

_A inactividade do CCG (sen producións propias nas 
últimas tempadas) e a inexistencia absoluta dun Plan 
de actuación para as artes do movemento desde o 
CCG, que sinale os seus obxectivos, funcións, funda-
mentos, estratexias, programa de actividades, plan de 
usos e distribución dos recursos públicos empregados, 
entre outros.

_Opacidade, falta de publicidade e non rendición de 
contas na xestión do centro e na xestión económica do 
mesmo (150.000 euros anuais).  

_Dexación de funcións da directora no exercicio do 
seu cargo, que se fai evidente perante a inactividade do 
Centro e a falta de diálogo e de atención cara o sector 
profesional da danza en Galicia.

_A existencia de incompatibilidades, non xustificadas 
debidamente, entre o cargo da dirección do centro de 
natureza pública, e o mantemento de actividades de 

iniciativa privada no mesmo sector de actividade da 
danza.  

_Programa de formación do CCG que non atende a 
unha realidade profesional actual.  

_Uso desaproveitado das instalacións do CCG e inacti-
vidade do persoal do CCG.

Ademais queremos visibilizar o malestar cara esta pro-
dución concreta, polos seguintes temas e irregularida-
des, dos cales solicitamos unha explicación razoada:

_Como e baixo que criterios tivo lugar a elección do 
elenco.

_Cales son as condicións laborais e económicas dos 
bailaríns, coreógrafo (Kenneth Tindall) e demais cola-
boradores.

_Criterios que xustifican a elección de Julia Méndez, fi-
lla da actual directora Mercedes Suárez, como bailarina 
principal, e motivos polos que non existe unha incom-
patibilidade de intereses.
 
_A participación de menores de idade. Réxime de se-
lección, contratación e traballo para os menores de 
idade participantes na produción.

Por todo o anterior, asinamos este comunicado e esixi-
mos unha resposta urxente cara a situación actual do 
CCG, por medio da convocatoria dunha nova direc-
ción a través de concurso público que cumpra con to-
das as garantías legais e de participación.
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