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Editorial
Nun momento no que a conversión do ecolóxico en etiqueta comercial con-

vive coa destrución efectiva do oikos, a ecoloxía é lugar de resistencia e espazo su-

xeito a múltiples reapropiacións.  A ecoloxía política e a ecoloxía económica xorden

no último terzo do século XX asociadas á crise das materias primas para lembrar

o que a economía hexemónica facía por esquecer: o crecemento infinito que esixe

a dinámica capitalista non é viábel nun mundo finito. Paralelamente, dos restos da

crítica post-estrutural ao suxeito humanista e á dicotomía entre natureza e cultura

xurdía outra noción de natureza, máis aló das oposicións binarias, que forzaba a

novas inscricións do político. Nese espazo converxen as loitas pola defensa dos

bens comúns, as resistencias aos efectos máis nocivos da industrialización ou a pro-

tección da terra (non só como paisaxe, senón como xeito de vida) artellando así os

principais lugares de crítica práctica á dinámica do actual sistema económico. Unha

natureza alongada e redefinida tórnase o espazo principal de loita duns movemen-

tos que se saben políticos e que están a mudar o topos político mesmo. 

Neste novo número Derritaxes tentamos reescribir as mutacións radicais ou

os desprazamentos mínimos que dende aí se inflixen aos xeitos usuais de pensar o

político, o económico e as relacións entre o “social” e o “natural” atendendo ao

noso aquí e agora e destacando as resistencias imposíbeis que nel están a ter lugar.

Os artigos que compoñen esta edición elaboran, dende espazos teóricos á vez he-

teroxéneos e afíns, unha cartografía suxerida das ecopolíticas contemporáneas: a

necesidade de superar a noción de biopolítica como horizonte crítico presente re-

pensando a noción de vida aí implicada, a visibilización de alternativas fronte ás

xustificacións instrumentais do control técnico dos comúns, a apertura dun espazo

máis aló da noción de dereito no que respecta á natureza e ás políticas que a teñen

por obxecto, para abrir o lugar dunha relación desapropiadora, a construción dunha

narrativa crítica fronte aos tópicos asumidos respecto ao “feísmo” que abra outra

mirada sobre o xeito no que os grupos humanos se constrúen no espazo e sobre

os micro-espazos de resistencia ao capitalismo global, a reivindicación da relación

entre arte e natureza para recuperar espazos danados pola actividade extractiva, ou

a necesidade de ir máis aló do conservacionismo e dunha idea inxenua de natureza

para poñer en primeiro plano das políticas ecolóxicas a cuestión da cidade. Todas

elas liñas diversas mais converxentes que se esforzan en reinscribir a que “aquí

agora” é xa a política por vir. 
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Da biopolítica 
á ecopolítica 

Beatriz Hauser

Resumo

Pode aínda, para nós aquí e agora, fun-

cionar a biopolítica como o designador dos

complexos mecanismos de poder que nos

constrúen, e como o lugar dunha resistencia

(im)posíbel? Neste artigo tentaremos remar-

car dende os seus desenvolvementos contem-

poráneos outra noción de vida irredutíbel a

calquera contraposición binaria e que faga

xustiza á multiplicidade do vivo. Trátase de

proseguir o paso do bíos cara o oikos no pen-

samento contemporáneo para rearticular as

relacións entre a natureza, o traballo e a po-

lítica.

Aínda que acuñado hai xa varias décadas por Foucault, o termo biopo-

lítica cobrou renovada importancia nos últimos anos notabelmente dende a

súa reformulación por Agamben. Pode aínda, para nós aquí e agora, funcionar

a biopolítica como o designador dos complexos mecanismos de poder que nos

constrúen, e como o lugar dunha resistencia (im)posíbel? Neste artigo tenta-

remos remarcar dende os seus desenvolvementos outra noción de vida irredu-

tíbel a calquera contraposición binaria e que faga xustiza á multiplicidade do

vivo.

Outros pensadores contemporáneos como Judith Butler e Jacques De-

rrida someteron  a distinción de Agamben entre bíos e zoé, peza clave da súa

proposta, a unha seria crítica. Aquí tentaremos remarcar dende os seus des-

envolvementos outra noción de vida irredutíbel a calquera contraposición bi-
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naria e que faga xustiza á multiplicidade do vivo. Xa dende principios dos anos

setenta, Derrida traballou nos seus seminarios a vida a morte como espazo

cuasi-transcendental do político. A noción de vida que Derrida reinscribe está

traballada pola morte e pola repetición; pois como (re)produción incesante o

movemento da vida é o da différance. O traballo de dó, nos intersticios de esa

vida morte, é o espazo fundacional da economía política, na oscilación indeci-

díbel da oposición natureza/cultura e público/privado. Neste artigo veremos

esta cuestión a través de dous casos ou figuras: por unha banda, os zombis

reinventados no contexto do capitalismo serodio por George A. Romero;  e pola

outra, a xestión da morte e a inscrición da vida dende a cuestión da nación e

os dós públicos tralo 11M. 

A noción de bíos, definida en oposición a vida núa, mantén a determi-

nación metafísica da natureza como outrA. A insustentabilidade do bíos na

súa pureza, a imposibilidade de distinguir como Agamben ou Arendt entre a

vida núa e a vida humana, lévannos a propoñer unha noción máis inclusiva

de vida, non fundada na contraposición metafísica entre o humano e o animal

ou entre a vida como espontaneidade e a pulsión de morte como repetición

maquinal. As resistencias pasan, seguindo a Donna Haraway (Haraway: 1988),

por unha política dos monstros, que se manteña “entre” (o animal e a máquina,

a vida a morte) no rexeitamento da pureza, e que nos axude a redefinirnos no

oikos, a través dunha natureza que non sexa mito das orixes, senón espazo de

resistencia aquí e agora.

Problemas coa “biopolítica”: Derrida

A vida é un tema de longo alcance en Derrida; mais nos seus últimos

textos cobra renovada importancia vinculada á cuestión da soberanía. Se ben

xa dende Voyous (Derrida, 2003: 42) podemos atopar referencias á biopolítica

contemporánea, e en concreto á determinación da vida en Agamben, esta cues-

tión será aínda máis explícita nos seminarios editados trala súa morte. Así, na

duodécima sesión de La bête et le souverain I, Derrida vai someter a unha crí-

tica radical a oposición bíos/zoé. 

Podemos estabelecer nos textos gregos, dende un enfoque filolóxico-his-

tórico rigoroso, esa distinción? Derrida afirma que non, e dá exemplos concre-

tos para mostralo. A distinción bíos/zoé desfaise ao contrastala cos textos

gregos, moi especialmente coa Política de Aristóteles, xustamente alí onde ato-

pamos a clásica definición do ser humano como “zóon lógon échon”.  Foucault
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xa a citara no último capítulo da Volonté de savoir; e Agamben volve sobre ela,

adiantándose ás dificultades que podería suscitar para a súa proposta o uso

do termo zoé para designar a vida nun contexto político mediante a introdución

dunha distinción, inaceptábel para Derrida, entre atributo e diferenza especí-

fica.  Non hai xeito de distinguir en puridade apelando a unha tradición orixi-

naria a distinción entre bíos e zoé. Se non sostible dende a filoloxía, a pregunta

é: Cal é a pertinencia filosófica e política de distinguir no termo vida entre “vida

sen máis” e “forma de vida”? A operación de Agamben dende un punto de vista

filolóxico e histórico esváese segundo Derrida, mais tamén o dobre xesto polo

que apela a esa distinción en Homo sacer pretendendo seguir a estela de Fou-

cault. Agamben tentaría destacar a novidade do seu aporte á biopolítica,  in-

troducida por Foucault como xeito propiamente moderno de gobernabilidade,

declarando ao mesmo tempo que dalgún xeito esta estivo sempre aí (como fai

patente a existencia en grego de dous termos para designar o que é un nas

nosas linguas) e que o seu engadido e corrección (a posición da vida núa no

centro da política contemporánea) vai máis aló do proposto por aquel. 

No fondo –algo non dito por Derrida, mais que se deixa entrever nas súas

oscilacións e matizacións–, atópase un rexeitamento da noción mesma de bio-

política como categoría descritiva hexemónica da soberanía contemporánea.

Porén, Derrida destaca neste cruce de apropiacións e lecturas a importancia

do que aí se está pensando baixo a categoría de biopolítica: a relación entre

vida e soberanía, tamén entre vida, política e lógos. A lectura derridiana de

Agamben e Foucault ten algo de denegación; algo crucial se xoga aí, mais non

é iso ou non así. O disenso é sen dúbida radical e o feito é sintomático. A ape-

lación aos textos fundacionais da historia occidental, a Política de Aristóteles,

e a loita pola súa interpretación móstrao nidiamente. Derrida está molesto pola

precipitación coa que Agamben, e Foucault, tentan introducir en termos gran-

dilocuentes  a novidade da biopolítica, como xeito específico de determinarse

na modernidade  a relación entre a vida e a soberanía (e habería que ver aquí

os problemas de periodización e as diferenzas xa entre Agamben e Foucault).

Acusa ademais a Agamben de esquecer, aleivosamente, a interpretación hei-

deggeriana da frase de Aristóteles. Derrida volve a insistir (como xa fixera en

O animal que estou se(gui)ndo) na deconstrución imposíbel e necesaria da opo-

sición entre vida humana e  vida animal, tal e como funciona en Heidegger e

subsiste en Agamben. O xesto metafísico por excelencia é a determinación

mesma da categoría unitaria do “animal” por oposición ao home, esquecendo

a redución das diferentes diferenzas que compoñen ese mundo animal. 
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Porén, insístese en que o que aí se propón é crucial, e en que eses textos

van á raíz do que importa nese seminario: o poder soberano, a vida e a morte

(cf. Derrida, 2008: 440). Mais a Derrida non lle convence a determinación da

historia e do acontecemento que as afirmacións precipitadas respecto ao deci-

sivo ou característico da nosa época histórica deixan inferir. Cara o fin da se-

sión Derrida anuncia, a través dunha breve referencia a un texto de Heidegger,

que o necesario é pensar a morte en relación á vida e á inversa (2008: 408). Na

determinación subxacente da vida con respecto á morte, e do humano con res-

pecto ao animal, atopamos o núcleo da incomodidade derridiana. Fóra da dis-

tinción bíos, zoé, da definición do home como “zóon lógon échon” e da política

como o propio do home, ábrese o pensamento para outro tipo de determinación

do vivo e da vida. 

Foucault: a outra biopolítica 

Retornemos, como o propio Derrida recomenda, a ese capítulo final de

Historia da sexualidade I: A vontade saber (1976) onde Foucault introduce, sen

previo aviso, os termos biopolítica e biopoder. Segundo este, se a soberanía era

tradicionalmente o poder de decidir en canto dar morte ou deixar persistir na

vida, pódese dicir que dende a fin do XVIII, e sobre todo no XIX, asistimos ao

xurdimento dun novo tipo de poder, que Foucault entende como radicalmente

novo na historia da humanidade: o poder non se concentra no feito, ou polo

menos na posibilidade, de quitar a vida, senón na súa xestión. Dito proceso

ten dúas vertentes: por unha banda, os dispositivos disciplinarios (a anatomo-

política do corpo humano) e, pola outra, os controis reguladores da poboación

(a bio-política das poboacións). Esta última está centrada no “corpo-especie, o

corpo atravesado pola mecánica do vivo e que serve de soporte aos procesos

biolóxicos” (1976: 183). Foucault insiste moito neste proceso como un cambio

de paradigma: por primeira vez o home como vivinte é o centro da política (cf.

1976: 185); mais a súa exposición resulta noutros momentos máis matizada.

Por exemplo, na páxina 183 onde escribe: 

“A vella potencia de morte onde se simbolizaba o poder soberano está agora recu-

berta coidadosamente pola administración dos corpos e a xestión calculadora da

vida” (1986: 183-184, a tradución e o subliñado son meus). 

Fixando a nosa atención na frase “coidadosamente recuberta”, podemos

dicir que o biopoder non desprazou o poder soberano, emerxente da noción la-

tina de patria potestas, como poder de dar morte; senón que se superpuxo a
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el. De feito a morte, como anverso da vida, está continuamente a asediar o

texto de Foucault, quen non cesa de matizar a súa posición fronte á persisten-

cia da mesma. Como por exemplo cando afirma que as guerras xamais foron

tan sanguinarias, nin os gobernos practicaran holocaustos semellantes coas

súas propias poboacións como a partir do século XIX (cf. 1976: 179-180). 

“Foi como xestores da vida e da supervivencia, dos corpos e da raza que tantos ré-

ximes puideron levar a cabo tantas guerras e matar a tantos homes […] O que lle

dá ese carácter tan cínico a ese poder de morte é que repousa sobre a defensa da

vida” (1976: 179-180).

A noción de vida implícita no biopoder non é o anverso, senón o recubri-

mento cínico do seu oposto, a morte. A soberanía e o biopoder resultan o dobre

espectral o un do outro, como dalgún xeito dirá anos máis tarde en Vida pre-

caria Judith Butler.  Que é esa vida “biolóxica” que produce tanta morte? Ca-

bería distinguila doutra vida como corrixe Agamben sobre Foucault?

Interésanme as marxes ou as entreliñas do texto de Foucault; pois é nelas que

podemos ver as resistencias da vida á norma (lembremos que o paso ao biopo-

der supón o paso da lei á norma, segundo o autor) e as limitacións dun enfoque

que talvez fora xa demasiado eurocéntrico, esquecendo as complexas implica-

cións do biopoder, como normativización da vida, coas máis vellas e resistentes

formas de soberanía no mundo colonizado. Algo que o propio Foucault reco-

ñece cando afirma, por unha banda, que a vida escapa ao control que pretende

xestionala, e pola outra, que fóra dos confíns do mundo occidental a fame

existe a maior escala que nunca e, mesmo, que os riscos biolóxicos que corre

a especie trala invención son aínda máis graves que antes do nacemento da

microbioloxía (cf. 1976: 188).

A finais dos setenta Foucault tentaba determinar as novas figuras e ám-

bitos do poder no contexto, fráxil como se viu posteriormente, dos estados do

benestar xurdidos nunha Europa atravesada polas tensións dun mundo divi-

dido en bloques. O biopoder na súa faciana construtiva (control das poboacións

a través dos servizos médicos, sociais ou das axudas á planificación familiar)

era o xeito de goberno propio dos estados europeos da época. Se ben estas for-

mas de poder seguen subsistindo (aínda que parece que cada vez menos), a

outra cara do control da vida, a morte como asunto político, é hoxe bastante

máis manifesta. 

Cando Agamben escribe o primeiro volume de Homo sacer os tempos

están xa empezando a mudar. A sensibilidade ou intelixencia de Agamben, e

que contribuíu á súa enorme repercusión, foi situar a biopolítica non xa na
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norma, senón na excepción; e tomar como modelo dos mecanismos “difusos”

do control estatal nos estados supostamente democráticos o seu dobre per-

verso, o nazismo, a partir da “figura” dos campos de concentración. A sobera-

nía, no máis clásico dos sentidos do termo, como poder de acabar coa vida ou

de condenar ao vivinte a unha menos que vida, era posto no centro mesmo da

biopolítica. Os tempos mudaran e as virtualidades do texto de Foucault enca-

miñáranse noutras direccións. Aínda que Agamben pon como exemplo de vida

núa o “musulmán” dos campos, a figura podería ter sido a do emigrante sen

papeis.  Os centros de internamento de migrantes mostran a persistencia das

máis “anacrónicas” conformacións do poder soberano. Algo de razón tiña De-

rrida na súa crítica das periodizacións históricas grandilocuentes de Foucault,

ou, máis ben, como dicía Spivak xa nos anos 80, o noso presente histórico é a

persistencia de temporalidades desaxustadas.  Con todo, hai en Foucault algo

cunha potencia enorme, que non resulta tan claro en Agamben: a vida non só

como novo ámbito de intervención do poder a través da normativización, senón

como un novo espazo de resistencia :

“O “dereito” á vida, ao corpo, á saúde, á felicidade, á satisfacción das necesidades,

o “dereito”, por riba de tódalas opresións ou “alienacións”, a atopar o que un é e

todo o que pode ser, o “dereito”, tan incompresible para o sistema xurídico clásico,

foi a réplica política a todos eses novos procedementos de poder que non dependen,

tampouco eles, do dereito tradicional da soberanía” (1976: 191).

O uso do termo dereito parece o bastante problemático como para que

Foucault o escriba todo o tempo entre aspas, marcando unha catacrese. En

calquera caso, a vida aparece como lugar para resistencias. Mais podemos pre-

guntarnos: Segue sendo a vida así entendida o espazo privilexiado das resis-

tencias? Pois de seguro si, e máis que nunca cando os aspectos produtivos do

biopoder se contraen e os puramente represivos (e creo que a distinción se sos-

tén, aínda que precariamente) se expanden, afectando ás poboacións mesmas,

aos supostos cidadáns, e non só xa ás marxes, nunca totalmente precisas, do

mundo desenvolvido. Porén, non haberá que redefinir a vida, dende as súas

bases biolóxicas mesmas, dun xeito máis inclusivo?

A biopolítica expandida: Judith Butler

A biopolítica foi a tópica do pensamento contemporáneo dende finais do

90, permitiu repensar a tradición filosófica recente e dar un nome aos novos

dispositivos de poder que estabamos a sufrir, revelando o seu funcionamento
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alí onde se agochaba. A distinción de Agamben entre vida e vida núa puido re-

sultar un campo produtivo, mais tiña as súas limitacións. Un bo exemplo diso

son os desprazamentos na valoración que fai Judith Butler dos aportes de

Agamben. Dela nos ocuparemos a continuación.

En Mecanismos psíquicos do poder e moi especialmente no artigo “A

cuestión da transformación social”, incluído en Desfacer o xénero, Butler valora

positivamente e mesmo emprega a distinción de Agamben. Porén, en Lingua,

política e pertenza, Butler, xunto con Spivak, vai a sometela a crítica. Consi-

derar que o que está a acontecer é unha xeneralización da vida núa como fóra

do político, ao xeito de Agamben, pode impedirnos entender a capacidade de

axencia e de resposta dos que están/estamos sometidos ao poder: 

“A concentración sobre o aparello teórico da soberanía corre o risco de empobrecer

o noso cadro e o noso vocabulario conceptual, até o punto de volvernos incapaces

de afrontar o desafío que representa dicir o que é a vida para os expulsados, por

exemplo, para os que temen a expulsión, ou están en vías de expulsión, ou  viven

como Gastarbeiters en Alemaña, ou tamén para os palestinos que viven baixo a

ocupación. Estes non son exemplos indiferenciados de “núa vida” senón estados

de desposesión baixo unha xurisdición elevada” (Butler, 2007: 43).

Ou doutro modo:

“Non estamos fóra da política cando estamos desposuídos deste xeito. Estamos

máis ben nunha situación ben pregnante de poder militar onde as funcións xurí-

dicas se tornan a prerrogativa dos militares. Non é a núa vida, senón unha forma-

ción específica de poder e coerción concibida para producir e perpetuar a condición

de desposuído” (Butler, 2007: 13-14).

Aínda que non se trata de vida núa, si se trata para Butler da vida e do

que define unha vida como tal. Butler –como veremos– non o atopa só no que

a fai vivíbel, senón tamén no que fai que na súa morte poida ser chorada. O

que está en xogo na chamada biopolítica é unha serie de exclusións e inclu-

sións diferenciais, un reparto desigual da precariedade. Precariedade vai a ser

o termo central nas análises de Butler, pois é precariamente que todos temos

que sernos, mesmo a instancia da lei ou da norma dende que esta funciona

performativamente e é na súa citación ou repetición diferencial que accede ao

ser. Ese proceso no que o suxeito se constitúe é un proceso en perpetuo des-

prazamento, e por iso sempre precario. Esta noción de precariedade é non só

a característica do noso modo de sobrevivir ou (mal)vivir, senón tamén un es-
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pazo de resistencia no momento en que funciona como un común sen comu-

nidade:

“A precariedade atravesa as categorías identitarias así como os mapas multicultu-

rais, formando as bases para unha alianza dirixida cara a oposición á violencia

estatal e a súa capacidade para producir, explotar e distribuír precariedade para

os seus propósitos de acadar beneficios ou de defensa territorial. Esa alianza non

esixiría un estar de acordo en tódalas cuestións de desexo, crenza ou auto-identi-

ficación. Sería un movemento que garde os antagonismos aínda presentes entre

os seus participantes,  valorando esas persistentes e vivificantes diferenzas como

signo e sustancia dunha política democrática radical” (2009: 32).

A vida que está en xogo só atopa algo común na súa común precarie-

dade. A precariedade alóngase no continuo das diferenzas e aparece como

termo definitorio dunha vida que xa non se deixa dividir entre a esfera do lógos

ou a acción e a da vida reducida ás súas funcións biolóxicas. Este cambio de

perspectiva debe tal vez poñerse en relación co inicio dun proceso que aínda

estamos a padecer: a redución do estado ás súas funcións represoras e a re-

emerxencia de xeitos de soberanía, e mesmo de retóricas, que parecían peri-

clitados. Ironicamente, o cambio de século inaugurouse coa guerra contra o

terror en nome da “Liberdade infinita”, algo inaudito dende os tempos do Ide-

alismo alemán. Butler dá conta deses paradoxos cos que se iniciaba o século,

pensando precisamente nas análises de Foucault e naqueles cánticos sobre a

fin do estado-nación nos tempos da globalización, que seguramente non ima-

xinaban o que ía ser un estado sen soberanía máis ben activo na súa función

de control, como está a suceder en Grecia, e non só:

“a emerxencia da gobernabilidade pode depender da desvitalización da soberanía

tal e como tradicionalmente a coñecemos: soberanía como función que lexitima ao

estado, como locus unificado do poder estatal. Neste senso, a soberanía non fun-

ciona xa para soster ou vitalizar ao estado, pero este feito non clausura a posibili-

dade de que poida rexurdir dentro do campo político como un anacronismo

reanimado, liberada das súas áncoras tradicionais. A soberanía xa non funciona

ligada á lexitimidade do estado e ao estado de dereito, proporcionando un principio

e un símbolo unificado do poder político. Esa perda non deixa de ter efectos, e o

seu rexurdimento no campo da gobernabilidade sinala o poder dun anacronismo

para animar o campo contemporáneo” (2004: 53).

Focault sinalaba no seu texto de 1976 que os rituais da morte estaban

perdendo importancia na sociedade contemporánea (1976: 181). Porén, os dós
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públicos van ocupar un lugar simbólico fundamental na xustificación da so-

beranía estatal fronte ao terrorismo, o seu dobre espectral, e na constitución

da categoría de vítima. A posibilidade de facer pranto ou dó vai ser mesmo con-

vertida por Butler xa no 2009 na “condición da emerxencia e da subsistencia

da vida” (Butler, 2009: 15). O futuro anterior está presuposto ao inicio dunha

vida como a posibilidade de enunciar “esta vida foi vivida”. Sen a posibilidade

de ser chorada non hai vida, ou estamos quizais diante dun vivinte sen vida.

A vida, que é coextensiva coa precariedade e a vulnerabilidade, susténtase no

recoñecemento e é dende o inicio vida social. A categoría de recoñecemento re-

sulta porén problemática; e o vivinte sen vida, como a vida que non conta como

tal, garda quizais restos da núa vida de Agamben, pese as afirmacións de Bu-

tler ao respecto. 

No epígrafe “Cara unha crítica do dereito á vida” da introdución de Mar-

cos de guerra, Butler tenta elaborar un novo enfoque sobre o vivo e sobre a

idea de “dereito” respecto á vida que poida entre outras cosas servir para fun-

damentar os dereitos reprodutivos. No fondo das disputas en torno ao aborto

subxace certa ontoloxía do vivo que non é máis que a reificación dunha serie

de decisións políticas. Onde empeza e onde remata a vida non é, mesmo nun

senso biolóxico, fácil de determinar: é unha célula vida, un conxunto de célu-

las, un óvulo, o esperma, o embrión? Isto sucede, en parte, porque non resulta

posíbel distinguir entre a vida humana e animal e, sobre todo, en torno ao

papel da morte e da destrución como elemento fundamental dos procesos da

vida:

“a dexeneración e a destrución son parte do proceso mesmo da vida, o que significa

que non toda dexeneración pode ser detida sen deter os procesos mesmos da vida.

Ironicamente, controlar a morte para soster a vida pode supor a morte da vida”

(2008: 18). 

Que é a vida non pode decidirse partindo dunha ontoloxía previa da que

emerxe o dereito, senón das posibilidades dunha vida para chegar a selo par-

tindo do feito de que a precariedade é algo ínsito à vida e que o ser humano

como tal é un ser social, non un ente illado. Butler apunta a que a vida non é

un proceso individual, senón un arranxo ou constelación, que non pode pen-

sarse sen a dependencia do vivo do outro e dos outros que o constitúen impe-

dindo por completo determinar un fóra e un dentro. A vida como precariedade

non pode pensarse como unha traza dun suxeito individual, senón como unha

relación complexa cun entorno social e natural. Esa noción de vida achéganos,

aínda que Butler non o apunta, a ese termo de oikos que propoño no título. 
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Tanatopolíticas:

A vida aparece así indisolublelmente ligada à morte. Para desenvolver

isto un pouquiño máis imos retornar a Derrida. No volume segundo do semi-

nario antes referido A besta e o soberano, Derrida volve a tratar a cuestión da

vida (un tema que ven de longo e ao que xa dedicara a mediados dos 70 todo

un seminario baixo o título “A vida a morte”). Derrida escribe aí, citando a

Hegel e a Heidegger, que o coraxe do pensamento, aquilo para o que hai que

ter máis valor, radica en pensar xuntos a vida e a morte; e a imaxe máis ate-

rradora é, segundo isto, a do “morto vivinte”. Como se elabora un dó en rela-

ción ao suxeito? Que facer logo cos mortos, eses restos tan peculiares? A

indecidibilidade, ou a aporía, dos rituais da morte volve aparecer de novo, como

xa fixera sobre todo en Glas, onde o traballo de dó era a orixe da economía

nun sentido amplo (Cf. Derrida, 1974: 100b). O que volve faino en forma de

mortos-vivos, ou de mortos-mortos; pois o cadáver é o morto como presenza

no espazo fenoménico. A morte non é aniquilamento, queda como resto na

forma dunha presenza da que hai que desfacerse e que nos sitúa na cuestión

de decidir se o morto está morto de verdade (lembremos o terror clásico de ser

enterrado vivo). Non resulta sinxelo sempre decidir onde comeza e onde remata

a vida. Como víamos con Butler a cuestión en torno a onde comeza e até onde

chega unha vida humana non ten unha base biolóxica, senón (bio)política: A

fronteira entre a vida e a morte  deconstrúese. Os espectros habitan, por exem-

plo, ese lindes incertos. A Derrida preocúpanlle os fantasmas en torno à vida

a morte. Eu collerei outra figura, que penso é máis reveladora, porque expón

a posibilidade ou imposibilidade de pensar o corpo (e o traballo) sen a vida.

Trátase dos zombis. 

Resulta sintomático que a figura moderna do zombi xurda precisamente

no 1968, ano en que George A. Romero estrea “A noite dos mortos viventes”.

Eran os tempos da nova esquerda norteamericana, marcados pola posición á

guerra do Vietnam, pola loita estudantil e, sobre todo, polos movementos dos

afroamericanos, no xiro dos dereitos civís aos “Panteras negras” ou o menos

coñecido movemento sindical dos traballadores chicanos de California, por non

esquecer ao feminismo socialista. Tempo pois dunha mutación profunda da

idea mesma de política e dos suxeitos desa política, os outros, os rexeitados

que comezan a darse nome a si mesmos e ás cousas. Hai varios elementos

dese filme que nos resultan especialmente interesantes para a nosa argumen-

tación. A escena inicial sitúanos nun cemiterio onde dous irmáns, un rapaz e

unha rapaza novos, va levarlle flores ao seu pai. O rapaz rexeita o loito e as

honras fúnebres debidas ao pai, mentres a rapaza aparenta acatalas. O filme
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ábrese co rexeitamento do dó polo pai morto; e ese feito dá entrada á aparición

do primeiro zombi.  Nun segundo momento a irmá, posto que o rapaz foi apre-

sado, refuxiarase nunha casa preto do cemiterio onde aparece un novo perso-

naxe, un home afroamericano novo, que será o heroe, digamos, da película; e

posteriormente cinco persoas máis, dúas parellas brancas de idades distintas

e a nena da parella maior (ferida por un zombi). As tensións non tardan en

xurdir, entre o home maior, branco, e o home novo, negro. Porén, o segundo

logra manter o control sobre a casa, coa axuda do outro home novo. Os nosos

personaxes van ter noticia do exterior por unha televisión que retransmite o

que está a suceder e que é o único vínculo co mundo de fóra. Os protagonistas

están así non só no seu, digamos, “aquí e agora” senón tamén no tempo e es-

pazo virtual que abren os medios de comunicación: a realidade externa vai ser

ademais oficialmente interpretada para eles a través dos partes informativos.

Efectivamente, a versión oficial é que os mortos cobraron vida por un estraño

accidente eléctrico e estanse a levantar das súas tumbas (como sinalaba De-

rrida no seminario, iso non tería acontecido nunha sociedade que preferise a

incineración dos cadáveres; e o modo occidental de gardar os mortos no recinto

separado do cemiterio abre esas posibilidades). E aliméntanse de sangue e de

carne humana. Os mortos comen vivos, e eses vivos tórnanse novos mortos-

viventes que aumentan o exército de zombis. Na película de Romero aparecen

interconectados a técnica co vivente, e a vida coa morte; os mortos volven á

vida por un accidente ligado ao progreso tecnolóxico (en concreto á industria

da guerra) e eses mortos que volven teñen como traza principal o movemento

e a necesidade de alimentarse, característica da vida como equilibrio inestable

que ten que tornar o alleo propio e marcar perpetuamente as súas fronteiras.

As personaxes tratan de defender a casa da lexión de outros prestos a comelos.

Hai que defenderse do exterior, onde parece estar o perigo. A casa é tapiada.

Porén, a lóxica do auto-inmunitario fai a súa violenta irrupción. O perigo que

se combatía fóra estaba na propia casa, na nena vítima do ataque que remata

matando aos pais, e sobre todo na magnífica escena final na que tras sobrevivir

a todos, o heroe da película morre dun disparo no peito, levado a cabo polas

forzas da orde humanas, que deberían vir a rescatalo, confundido el mesmo

cun zombi.

Os zombis nas película de Romero non parecen buscar máis que comer

e móvense con torpeza e lentitude. Condensan todos os medos en torno xa non

á morte, senón ao cadáver como resto do corpo ou materia inanimada. Mais o

verdadeiro perigo non estaba ao final neles, senón no rexeitamento do outro

que desata procesos auto-inmunitarios. Nas seguintes películas de Romero os
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zombis chegan a adquirir trazas máis, digamos, humanas. Estas estrañas fi-

guras serán pois suxeitos políticos que nos poñen nos límites do político

mesmo ao revelar a febleza das dicotomías que o constitúen.

Pese ao que Foucault nos dicía da desuetude dos rituais da morte na

Europa de finais dos 70, a biopolítica entraña unha tanatopolítica. Sobre todo

cando o que está en xogo é a cuestión da vida e da súa inscrición na nación,

os problemas da pertenza, da raza e do xénero. Puidemos ver nas conmemo-

racións recentes dos atentados do 11 de marzo que os mortos nunca rematan

de enterrarse, sobre todo se foron transformados en vítimas do terrorismo. A

pelexa incesante por falar en nome dos mortos, por contabilizalos e aproveita-

los, por reivindicar uns mortos e negar outros (as fosas comúns da república

ou os funerais dos presos de organizacións terroristas) na recente historia de

“España” mostran as complexas relacións entre dó, espazo público e identidade

nacional. As mobilizacións recentes nos países árabes comezaron como dós

públicos por mortes individuais nas que cristalizaba toda a violencia sistémica

(do mesmo xeito que sucedera en Grecia no 2008, e de novo recentemente).

Que facer cos mortos é un problema político, como tamén o é decidir onde co-

meza e onde acaba a vida e quen está lexitimado para decidir (como ben se ve

no caso do aborto e quen se apropiou ilexitimamente do termo pro-vida). 

Tralos atentados do 11 de marzo o goberno español comezara cun dis-

curso nacional particularmente paradoxal tendo en conta a procedencia social

e nacional dos mortos. Os atentados golpearan as zonas da comunidade de

Madrid onde maior número de poboación migrante se concentraba e ás horas

nas que a xente que vivía na periferia sur ía precisamente a traballar cara o

centro. Esas cuestións de procedencia e de clase eran silenciadas pola retórica

oficial, moi presta sempre a apropiarse das vítimas. A solución adoptada para

facer compatíbel esa retórica coa realidade efectiva foi nacionalizar a xente,

post-mortem. Nese caso a nacionalidade non quedaba asignada polo nace-

mento, senón pola morte. Os migrantes sen papeis quedarían convertidos trala

súa morte en españois, supoño que co beneplácito das familias. Na retórica

oficial era necesario manter a pureza dos “nós” e os “outros”. Non enfrontar

que as vítimas árabes (en xeral!) e os supostos asasinos tamén árabes (en

xeral!) complicaban calquera adscrición nacional unívoca. 
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Traballo e natureza dende unha perspectiva integrada

A morte volve ao primeiro plano da política coa reemerxencia de formas

de soberanía que parecían periclitadas. O noso presente, se así podemos cha-

marlle, deconstrúe as categorías históricas usuais. A fin do estado-nación non

está a ser o esperado e xa non está nada claro quen son os zombis, se nós ou

os outros. Esas estrañas figuras nos poñían na situación de ter que pensar

doutro xeito as relacións entre a morte e a vida, e entre o traballo e a natureza.

Calquera redefinición da vida como lugar de resistencia terá que pensarse nas

coordenadas da natureza e do traballo e lograr pensar estas dúas categorías

na súa complexa interrelación. 

Para iso ímonos a deter un momento no modo en que eses termos apa-

recen interrelacionados en Marx, en concreto na crítica ao programa de Gotha

(para ver outras análises, cf. Holland-Cunz: 1992). As glosas marxinais ao pro-

grama do partido obreiro alemán, a futura social-democracia alemá, comezan

xustamente cunha nota respecto á cuestión da natureza, esquecida ou rexei-

tada por eles. 

A primeira frase do primeiro punto dese programa sostén “o traballo é a

fonte de toda riqueza”. Marx entra en cólera e corrixe: 

“O traballo non é a fonte de toda riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso

(!que son os que verdadeiramente integran a riqueza material!), nin máis nin

menos que o traballo, que non é máis que a manifestación dunha forza natural,

a forza de traballo do home”. 

E prosigue máis adiante:

“Por canto o home se sitúa de antemán como propietario fronte á natureza, pri-

meira fonte de todos os medios e obxectos de traballo, e a trata como posesión

súa; por tanto o seu traballo convértese en fonte de valores de uso, e, por conse-

guinte, en fonte de riqueza”.

A noción de natureza en Marx resulta complexa, posto que o ser humano

(e talvez un ser humano marcado xenericamente como home) é á vez  parte da

natureza –pois a forza de traballo é a manifestación dunha forza natural– e

propietario desa natureza que considera como posesión súa. O esquecemento,

e a alienación, da natureza corre paralelo ao esquecemento da alienación do

traballador no sistema capitalista, que se basea precisamente, segundo conti-

núa dicindo Marx, na atribución ilexítima dunha forza creadora sobrenatural

ao traballo, que permite ignorar o feito de que quen non dispón máis que da
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súa forza de traballo (porque outros se apropiaron dos medios de produción) é

necesariamente un escravo. Barbara Holland-Cunz (quen, porén, non refire a

este texto) critica a incapacidade de Marx de ir máis aló da natureza como re-

curso para o ser humano, nin sequera cando afirma que o ser humano é parte

desa natureza da que se apropia ao facela recurso. Aínda que nos seus bordos

poida atoparse outra idea da natureza aproveitable para un enfoque ecolóxico,

as categorías centrais do sistema impiden o estabelecemento dunha lóxica pro-

pia da natureza e a subordinan constantemente ao social. Eu non vou entrar

a valorar criticamente a noción de natureza en Marx; porén, o intento de Ho-

lland-Cunz de constituír a natureza como un suxeito político que responde a

unha lóxica propia, temo que non escapa ao antropocentrismo do que tenta

precisamente fuxir. O que quería salientar era a complexidade das relacións

entre natureza e traballo nos textos fundacionais da categoría de traballo mo-

derna. 

A cuestión se complica aínda máis se tentamos abordar unha decons-

trución da noción de traballo tal e como se presenta na nosa tradición filosó-

fica. Isto foi precisamente o que tentou facer, dun xeito marxinal, Derrida no

seu libro Glas, elaborando unha crítica á noción mesma de economía política.

Acaso non é todo traballo –pregunta Derrida – un traballo de dó? (1974: 100).

A noción mesma de eco-nomía provén do traballo de dó, que introxecta ou in-

corpora ao outro no eu, por un mecanismo de apropiación que pon en risco, á

vez que as funda, as topografías fronteirizas que constitúen o “eu”. Derrida

expón o que Marx e Engels xa deixaran caer, que a produción é sempre (re)pro-

dución, da vida e da morte. 

A modo de conclusión: do bíos ao oikos

O oikos é a casa –comprendendo a súa organización– que o traballo de

dó funda precisamente ao separala dun suposto fóra. Mais as leis da casa gar-

dan a violencia da separación tallante entre un exterior e un interior que no

momento en que se marca corre sempre o risco (como víamos no filme de Ro-

mero) de desencadear procesos auto-inmunitarios. As distincións entre público

e privado, produción e reprodución foron postas radicalmente en cuestión polo

feminismo e non saíron indemnes. O reclamo da política en nome da tradición

grega fronte a xeneralización do “animal laborans”, ao estilo de Hannah Arendt

e de Agamben, resulta particularmente inane. Se hai que reescribir outra “eco-

nomía política”, esta pasa polo silenciado na economía clásica (cos matices xa

expresados respecto ao marxismo), algo así como a natureza. Isto é algo que a

economía ecolóxica ven defendendo dende finais do 70 e da que os traballos
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de Xosé Manuel Naredo, como crítica radical da retórica económica que nos

asoballa,  dan boa conta no estado español. A“vida” xa non se pode entender

nunca máis sen referila ao entorno no que ten lugar, e fai falta quizais unha

categoría máis ampla e menos susceptíbel de apropiacións, do tipo pro-vida

como víamos con Butler. Non sei se “eco” (ese prefixo tan presto a todo tipo de

apropiacións publicitarias) pode ser o mellor nome para un espazo de resis-

tencia necesario. Porén, ese oikos común na formación de economía e ecoloxía

fai na segunda estalar internamente a lóxica do propio ao ampliala cara os ou-

tros nesa categoría de medio ou entorno. Quizais haxa que inventar outros

nomes e quizais non caiba xa un nome único. Mais penso que a reinscrición

de algo así como a natureza na política resta como unha desas urxencias para

as que haberá que tomarse tempo.
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A XESTIÓN POPULAR DA AUGA:
RESPOSTAS LOCAIS FRONTE Á
GLOBALIZACIÓN CENTRALIZADORA

David Barkin1

Resumo

O crecente proceso de privatización

dos servizos de xestión e distribución dos

recursos hídricos non parece ofrecer solu-

cións axeitadas para responder as múlti-

ples funcións e demandas que xorden dos

mesmos. En México, e outras partes de

América Latina, están a xurdir novas pro-

postas “populares” de control local dos pro-

cesos de “produción da auga” como parte

dunha estratexia alternativa de supervi-

vencia das comunidades tradicionais.

Neste traballo ofrécese unha discusión e

avaliación dalgunhas destas opcións, su-

bliñando as características delas que pode-

rían contribuír á resolución dos graves

conflitos que están a xurdir.

Coa incorporación dunha crecente parte da vida social ás transaccións do

mercado, non sorprende a privatización dos servizos de xestión e distribución dos

recursos hídricos. Non obstante, non é evidente que este proceso ofreza solucións

axeitadas para responder ás múltiples funcións e demandas que xorden nunha

conca, sobre todo na medida en que aumenta o carácter comercial da produción

agropecuaria, intensifícase a produción industrial e elévase a densidade poboacio-

nal. Máis aínda, coa retirada dos apoios para a produción rural que polo xeral acom-

pañou á integración económica internacional en América Latina, moitas das
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comunidades que se ocuparan tradicionalmente do mantemento dos complexos

ecosistemas como parte normal dos seus procesos produtivos deixaron de atender

estes labores, xa que requiren de ingresos que a actividade rural non é capaz de

prover. 

En México, e outras partes de América Latina, está aparecendo unha nova con-

ciencia entre comunidades rurais -indíxenas e campesiñas- sobre a súa achega po-

tencial ao manexo correcto de concas e de sistemas hídricos para o uso

urbano-industrial como parte dunha estratexia alternativa de supervivencia. Cun

recoñecemento da necesidade de asegurar a oferta de auga para grupos marxinais

e a incapacidade dos organismos oficiais de protexer os ecosistemas onde nacen os

ríos e onde se recargan os acuíferos subterráneos, as novas propostas “populares”

de control local dos procesos de “produción da auga” requiren dun apoio político e

un respaldo técnico, co obxecto de deseñar as alternativas axeitadas fronte aos es-

quemas simplificadores da globalización centralizadora. 

Á vez, o recoñecemento dos retos dun manexo máis responsable dos sistemas

de almacenamento, distribución e tratamento de augas para usos urbanos e indus-

triais está transformando o panorama institucional. Estase a recoñecer a incapaci-

dade dos gobernos locais e nacionais para asegurar unha administración axeitada

dos recursos hídricos. Por iso, e por presións das institucións multilaterais de “des-

envolvemento”, estanse emprendendo negociacións para outorgar en concesión o

manexo destes sistemas a empresas transnacionais que están a encontrar proble-

mas inesperados, xa que os seus sistemas de “full cost recovery” estanlles a obrigar

a elevar as tarifas de tal maneira que provocan a resistencia entre usuarios e ad-

ministracións locais. Nestas circunstancias, as opcións ofrecidas polas organiza-

cións sociais poderían ter interese como bases de negociación de alternativas

políticas.

Neste traballo ofrécese unha discusión e avaliación dalgunhas destas opcións,

subliñando as características delas que poderían contribuír á resolución dos graves

conflitos que están a xurdir. En primeiro lugar, estas opcións permiten colocar en

primeiro plano o obxectivo dun manexo “sustentable” dos ecosistemas, é dicir, uni-

dades territoriais que integran recursos naturais e sistemas sociais. En segundo

lugar, crean a posibilidade de reconfigurar os marcos de debate e de negociación

en rexións onde a mobilización social permite ou obriga á busca de novos camiños

para a administración dos recursos hídricos.
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1.  A AUGA COMO DETERMINANTE DO MODELO DE DESENvOLvEMENTO

En boa medida, os debates en torno á auga son discusións sobre a natureza

da sociedade, da súa estrutura produtiva e do acceso dos distintos grupos sociais

ás oportunidades que se xeran. Isto era particularmente evidente en épocas pasadas

cando se puxeron en práctica grandes proxectos para promover o desenvolvemento

rexional con base na organización espacial inducida pola planificación de concas

hidrográficas (estilo Tennessee valley Authority). Estas obras para o aproveitamento

integrado da auga requiriron de cuantiosos investimentos. Pretenderon transformar

rexións illadas e atrasadas en motores do desenvolvemento e a acumulación nacio-

nal. Tal era o potencial destas obras que os economistas do momento xeraron unha

abundante literatura sobre a achega dos “polos de desenvolvemento” (Perroux,

1962), o “gran pulo” (Rosenstein-Rodan, 1943), ou a “distribución en niveis ou in-

tervalos inducida” (Hirschman, 1958), por mencionar exemplos de tres “escolas”

moi coñecidas; foron modelos que modificaron o xeito no que a comunidade inter-

nacional concibía o papel do Estado para abrir camiños que poderían aproveitar os

empresarios, operando co impulso oficial ou cos recursos que os mercados propor-

cionaran. Prometían sinerxías entre as obras multipropósitos destinadas a abrir

novas terras ao rego e xerar hidroelectricidade, e os programas de saneamento re-

xional (por exemplo, contra o paludismo ou a schistosomiasis) e de integración so-

cial. 

Este tipo de actuacións resultou particular-

mente atractivo en América Latina, onde a Comi-

sión Económica para América Latina asumiu un

papel protagonista difundindo o modelo e facili-

tando apoio internacionais para o seu implemen-

tación (ILPES, 1976).2 Á vista da experiencia

acumulada en decenios de funcionamento, as crí-

ticas iniciais mostráronse atinadas: mentres que

efectivamente abriron novas zonas á explotación

comercial dos recursos naturais e promoveron a

produción para mercados internacionais, na

maioría dos casos non lograron converter as po-

boacións locais en beneficiarias dos proxectos. 

Aínda peor: estas poboacións víronse con frecuencia profundamente prexudi-

cadas a medida que as súas comunidades foron desarticuladas e as súas tradicións

culturais menosprezadas. Tamén sufriron ás mans dos novos donos das terras ro-

turadas (colonizadores e investidores) e dos xerentes das novas plantas procesado-
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ras que se apropiaron dos predios, convertendo os moradores en peóns ou traba-

lladores asalariados, sen maior participación nas riquezas xeradas pola intervención

estatal (Barkin, 1976). Introducíronse profundos cambios económicos  -novas in-

dustrias e tecnoloxías produtivas- que agudizaron as diferenzas sociais e deixaron

unha terrible herdanza de destrución ambiental con consecuencias para a natureza,

a saúde e o benestar das poboacións locais aínda pouco estudadas. 

A diferenza dos primeiros momentos da política de desenvolvemento, hoxe en

día os debates respecto ao carácter dos investimentos e o futuro das rexións é tema

de debate local e, a miúdo, internacional. Hai maior conciencia dos estragos oca-

sionados polas accións do pasado e mellor organización da sociedade civil para opi-

nar sobre os proxectos tanto privados como estatais que propoñen alterar os

ecosistemas cos seus complexos ámbitos biolóxicos e sociais. Non obstante, aínda

agora a primacía do económico e o poder dos grupos financeiros internacionais -no

mercado e en moitos dominios da opinión pública- constrinxe os termos da discu-

sión ás consideracións de crecemento, de xeración de empregos (aínda que sexan

de dubidosa calidade) e de rendibilidade, en vez de permitir a inclusión de elementos

como a calidade da vida individual e colectiva e a evolución do patrón de actividade

nas rexións. Un dos sectores onde o debate mostra de forma máis notorias as dife-

renzas entre os distintos puntos de vista é na área do turismo, onde os imperativos

da implantación do modelo do turismo masivo, baseado en grandes investimentos,

desolou valiosos espazos naturais, con poucos beneficios para as poboacións locais

e terribles danos para os sistemas naturais. A costa do Caribe mexicano, coa inin-

terrompida expansión de Cancún, constitúe un exemplo tráxico deste fenómeno.

Os conflitos entre usos sociais e privados da auga son expresión do debate

sobre as necesidades da natureza, o carácter da sociedade e o destino dos diversos

participantes (stakeholders). Maniféstanse en moitos ámbitos: en propostas para a

implantación de proxectos de campos de golf ou mariñas náuticas en diferentes re-

xións do mundo ou a expansión dos novos modelos para a produción de camaróns

(gambas) en ambientes costeiros tropicais que requiren da destrución dos mangla-

res, complexos sistemas naturais con gran produtividade para poboacións que os

saben aproveitar. Os conflitos expresan un desacordo fundamental sobre a tenden-

cia de evolución de nosas sociedades e sobre a natureza dos intereses que son pre-

dominantemente atendidos. Hoxe en día o despregamento desigual de forzas obriga

a moitos grupos sociais a saír á rúa para facerse oír, a emprender actividades de

desobediencia civil e a irromper nas reunións dos poderosos (mal)acostumados a

ditar os termos da súa participación nos investimentos locais. Estes feitos consti-

túen o contexto no cal se está debatendo “unha nova cultura da auga”, que non é

realmente unha discusión sobre a disposición da auga, nin sequera os dereitos de
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acceso, senón un debate acerca de que alternativas de evolución se ofrecen ás nosas

sociedades.

2. OS RECURSOS HíDRICOS E O MANEXO SUSTENTABLE DOS ECOSISTEMAS

Quizais o factor primordial no debate sobre o manexo sustentable dos eco-

sistemas é o carácter integrado das múltiples dimensións que interactuan nun es-

pazo determinado. As análises actuais da sustentabilidade nunca deixan de poñer

en primeiro plano a importancia de superar a limitación das visións disciplinarias

ou as perspectivas que se limitan a considerar os impactos dun só factor, aínda

cando este sexa dominante na rexión. velaquí arrancan as crítica ás propostas de

desprender a xestión local ou rexional da auga do conxunto de actuacións orienta-

das á construción dunha estratexia de “desenvolvemento sustentable”. Aínda sen

tomar en consideración os problemas de equidade e as cuestións fundamentais de

dereitos humanos que se relacionan inevitablemente coa administración privada

dos servizos de auga, a consideración da xestión da auga como un servizo esencial

que require dun trato “técnico” conduce a un deseño que case sempre contrapuxe-

ron os obxectivos das autoridades da auga contra os doutras administracións e cos

diversos grupos sociais en contenda. 

Estas diferenzas en obxectivos vólvense cada vez máis fundamentais na me-

dida que se reduce a dispoñibilidade do vital líquido ou os recursos dunha rexión

fanse atractivos para outra rexión que formula transvasamentos de “excedentes”.

Tamén crecen as incompatibilidades entre actores coa privatización dos servizos de

subministración, que xeralmente inclúen as etapas previas de abasto e almacena-

mento e as posteriores de tratamento (depuración) e disposición. Non é o propósito

desta análise ofrecer unha discusión exhaustiva de todos os elementos que contri-

búen a agudizar o conflito entre as partes. Máis ben nesta sección quixera resaltar

un problema fundamental que dificulta a resolución de conflitos dentro do marco

do mercado nas nosas sociedades: a diferenza entre o obxectivo primordial do con-

cesionario, orientado a maximizar as súas ganancias ou o retorno sobre o seu in-

vestimento, por un lado, e a esixencia dunha oferta adecuada en cantidade e

calidade a un custo accesible para os usuarios.

Ao outorgar en concesión a responsabilidade para o abastecemento dun pro-

duto esencial como é a auga -un produto cuxa dispoñibilidade depende en boa me-

dida do bo manexo “dos comúns” - é inevitable que aparezan unha serie importante

de diferenzas no que se refire a criterios de actuación. Quizais un dos máis impor-

tantes é o horizonte de tempo con que se deseñan os sistemas operativos: para unha
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empresa particular a rapidez con que se recupera un investimento é determinante

na valoración que poñen os mercados no seu desempeño. Para o público, pola con-

tra, a durabilidade da instalación  -medido en decenios, e implicando investimentos

iniciais superiores- podería ser primordial. De igual xeito, o conflito entre gastos

correntes e de investimento tamén son importantes, tanto para un operador público

como para o operario particular. É especialmente notable como se están descu-

brindo que moitos sistemas de auga potable en todas

as partes do mundo foron deteriorándose a raíz da

ausencia de programas regulares de mantemento, e

pola tendencia de desviar parte dos ingresos proce-

dentes dos servizos de auga cara a outras liñas do or-

zamento.3

A ausencia de programas regulares de subs-

titución de seccións anticuadas das redes de dis-

tribución e de conservación axeitada das áreas de

recolección de auga para garantir a calidade

desta son problemas moi comúns nos sistemas

de auga potable en todo o mundo; máis frecuente

aínda é a ausencia, por problemas financeiros, de

sistemas axeitados de tratamento de augas resi-

duais (negras), que reflicte un perigo vinculado a

este recurso: a posibilidade de que un veciño forte

poida transferir impunemente os seus problemas

a outras comunidades.

Estes problemas, que afectan actualmente a moitos sistemas de abastece-

mento no mundo, están a levar á privatización da operación dos sistemas públicos.

Deste xeito, crese que é posible transferir a responsabilidade sobre os erros do pa-

sado e facer invisible a carga financeira dos novos investimentos requiridos para a

modernización e expansión dos sistemas; ao trasladar a xestión a outra entidade

sería posible reducir a débeda pública e, sobre todo, as obrigas futuras de endebe-

damento. Considérase que as grandes empresas que se están a especializar na ope-

ración de sistemas públicos de auga teñen doado acceso aos mercados de capital e

están en condicións de introducir as últimas tecnoloxías para a adecuación dos an-

ticuados e inadecuados sistemas públicos. 

Este enfoque é erróneo porque presenta o problema da operación dos sistemas

públicos como un asunto técnico e de financiamento. Non obstante, a xustificación

para o manexo destes sistemas dentro da esfera pública é outra: o carácter da auga
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3 Un caso notable que xurdiu en 2002 é o sis-

tema Hetch-Hetchy de auga potable en San

Francisco, California, onde o goberno muni-
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como “ben público” e o dereito que ten todo o mundo de acceder a este recurso vital;

tanto é así que nos libros básicos de economía en períodos pasados usábase a auga

e o aire como exemplos arquetípicos de “bens públicos” cuxos valores de uso supe-

ran con moito os seus prezos e os seus “custos” de produción. O conflito sobre ob-

xectivos vólvese evidente na programación de investimentos e nas estratexias para

a fixación de tarifas: dáse prioridade aos investimentos que responden ás necesi-

dades dos usuarios mellor capacitados para pagar as cotas requiridas para a recu-

peración dos investimentos, e rexéitase como inmanexable o concepto dun “nivel

de dignidade” que garante o acceso a unha cantidade mínima do produto sen custo.

Igualmente difícil nesas condicións é formular que o ente privado sexa axente para

implementar unha política tarifaria ecolóxica e/ou progresiva, incorporando nos

prezos unha estrutura que promova o aforro no consumo e subsidios cruzados,

para combinar metas sociais e ecolóxicas e obrigas financeiras.

Como consecuencia, non é de sorprender que en moitos casos non se cumpra

coas expectativas públicas nas instancias onde se aplicaron políticas para a priva-

tización da auga. Quizais unha das avaliacións máis coidadosas do proceso -do

exemplo de Buenos Aires, onde se contou cunha experiencia de máis de 10 anos-

é reveladora dos problemas. Nun mercado onde as ganancias son máis do dobre

das medias internacionais os investigadores concluíron (Loftus e McDonald, 2001):

1)En vez de volver máis responsable o público, Augas Arxentinas parece

que desenvolveu unha serie de prácticas clandestinas e de dubidosa ética;

2) A pesar de reducir as tarifas inicialmente de xeito importante, o custo do

auga aumentou en máis do 20% en termos reais; 

3) Estes aumentos foron transferidos de xeito desproporcional aos pobres

(como consecuencia, taxas de non-pago chegaron a 30% con frecuente supresión

de servizos.

4) A infraestrutura de rede de sumidoiros non creceu paralelamente á dis-

tribución de auga (xa que é máis rendible o servizo da auga) e non cumpriu coa

súa obriga de construír unha nova planta de tratamento de augas residuais;

5) Observáronse serios problemas ambientais a raíz destas deficiencias; e

acudiuse a cotas especiais e á banca multilateral de investimento para financia-

mento (a expensas doutras partes do sector público) en vez de utilizar os mer-

cados comerciais de crédito.
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Outros analistas son aínda máis críticos. O Public Service International Re-

search Unit da Universidade de Greenwich en Londres documentou a concesión

dos sistemas de auga potable e chegou a conclusións severas: “A corrupción é unha

parte inherente nos procesos de privatización da auga como noutras áreas”. De

igual xeito non logrou realizar as promesas de eficiencia e de ampliación efectiva

na cobertura, xa que as extensións realizadas das redes foron contrarrestadas polos

recortes en servizo ocasionados pola incapacidade de pagamento de grandes seg-

mentos da poboación (Hall, 2001; Hall, et. ao. 2001).4

3. A XESTIÓN CENTRALIZADA DA AUGA vERSUS A DESCENTRA-

LIZADA

A xestión da auga é un asunto complexo

que transcende con moito o problema de tratar

de equilibrar a oferta coas diferentes demandas

do recurso. Para empezar, hai un crecente reco-

ñecemento que o problema da auga non é só de

cantidade senón de calidade (Biswas, 2001). Non

obstante, como se apuntou anteriormente, tanto

a oferta coma a demanda de auga depende do

xeito en que a sociedade se organiza para o seu

abasto e para outorgar licenzas para o seu uso;

os marcos sociais e regulatorios, así como as tra-

dicións e o funcionamento dos mercados teñen o

seu peso correspondente na situación en cada re-

xión. 

Esta complexidade podería ilustrarse con só mencionar un aspecto, a colleita

de auga de chuvia. vella práctica, a colleita de augas de chuvia foi parte da organi-

zación social que incluía técnicas para o manexo do chan, incluíndo sistemas de

conservación dos bosques, a construción de terrazas, condutos superficiais e acue-

dutos, e o aproveitamento e a conformación de estanques naturais e artificiais para

a captación e utilización de augas de distintas calidades. Por suposto, tamén influía

nas técnicas e deseños dos cuartos, levando a moitos pobos de incluír importantes

obras para a condución e o almacenamento subterráneo da auga. Noutras rexións,

onde os réximes pluviais son extremos, previsións importantes para a evacuación

da auga eran tan significativas como os do almacenamento nas rexións máis se-

canas.
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4A crecente documentación analizando o pro-

ceso de privatización está dispoñible en boa

medida no Internet, xa que as organizacións

que están a promover as campañas facilitan

a interrelación entre grupos locais nos distin-

tos lugares onde as transnacionais da auga

están a funcionar. Para maior información re-

coméndase ositios: www.psiru.org ewww.cit-

izen.org/cmep/water (International Water

Working Group). Barlow e Clarke (2002) ofre-

cen unha análise máis comprensiva do diná-

mico proceso en que a propia expansión do

sector privado está a xerar un movemento de

resistencia e oposición, co xurdimento de or-

ganizacións con capacidade de devolver a

operación dos servizos públicos aos grupos

locais.



Pero a mesma colleita da auga se volveu un asunto controvertido. Nas urbani-

zacións das cidades en rápido crecemento, as técnicas industriais de construción

relegaron as prácticas tradicionais a favor da economía de deseños modulares e re-

producibles e o imperativo da redución dos custos iniciais dos investimentos. Nou-

tras zonas, onde a agricultura comercial ve ás grandes obras hidráulicas,

financiadas a través do erario público, como un dereito para a súa achega ao “des-

envolvemento” nacional (e para a acumulación privada!), xurdiron conflitos entre

os agricultores e as comunidades que están a tomar conciencia do potencial dun

esforzo propio para forxar estratexias propias. Na India, algúns grupos poderosos

interviñeron tratando de impedir ás comunidades seguir estendendo os seus siste-

mas de “colleita” de chuvias, xa que logrou tal grao de eficacia que está a ameazar

a viabilidade “comercial” dalgunhas das obras construídas coa xustificación de evi-

tar inundacións. Os agricultores, que dependían das augas para o rego dos seus

cultivos comerciais, están a demandar as comunidades polos danos pecuniarios,

mentres que o Estado se ve obrigado ao uso da forza pública para tratar de impedir

que as comunidades sigan practicando estas técnicas tradicionais (Agarwal

e Narain, 1997).

Os mesmos conflitos se reproducen de distintas maneiras noutras partes do

mundo. Grupos empresariais están buscando implantar novos proxectos para

transformar  -léase modernizar- a sociedade. Pero

estas transformacións poñen en dúbida a capacidade

doutros grupos sociais de seguir cos seus propios

proxectos de antano. As novas propostas requiren de

volumes adicionais de auga,

dunha restructuración do territorio e novos cadros de

traballadores.5

Os sistemas especializados fan estragos en

todas as dimensións da vida nacional: novas en-

fermidades, deterioracións no ambiente, trastor-

nos na organización social. Para corrixir estes

desequilibrios formúlase refacer ao país, suxei-

talo a unha nova lóxica e a unha nova relación

cos demais países, denominada nova división in-

ternacional do traballo. Esta globalización, cos

seus sistemas especializadas de produción e a

súa ilimitada capacidade de desprazar as súas

esixencias arredor do mundo, desenvólvese por

un continúo proceso de centralización, do pro-
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5 Para xustificaren o seu dereito sobre esta

auga, os predicadores da nova economía afir-

man a necesidade de estender o mercado

para determinar os mellores usos dos recur-

sos sociais, incluíndo os factores máis funda-

mentais da vida social, como é a auga. Neste

discurso, a veces confúndense as posicións

dos preocupados coa dilapidación dos recur-

sos cos que buscan xustificar o seu dereito de

seguir coas súas vidas de sibaritas. É impor-

tante diferenciar as esixencias dun uso máis

coidadoso e respectuoso dos recursos das

chamadas a unha asignación que garanta a

súa maior produtividade, condicionada por

un sistema de prezos determinados por unha

estrutura desigual de poder e riqueza. 



ceso de acumulación así como do control da asig-

nación dos recursos naturais e sociais.

En canto á auga, nótase nos plans para intensi-

ficar a oferta turística na Costa do Sol en España,

as plantas maquiladoras en México, e as granxas

de camaróns nas costas dos países tropicais do

mundo. Para que funcione cada un destes pro-

xectos requírese do desprazamento de importan-

tes grupos sociais e do reordenamento do

territorio, unha reasignación da auga dun sector

a outro, dun grupo de usuarios a outro. O debate

social en torno á auga, deste xeito, non é soa-

mente unha disputa sobre o recurso, é unha ma-

nifestación dun conflito profundo entre proxectos

de vida e respecto á dirección que as sociedades

tratarán de imprimir ao futuro do planeta.6

4. EXEMPLOS DUN ENFOQUE INTEGRADO DE XES-

TIÓN DE SISTEMAS HíDRICOS

No apartado que segue, ofrécense tres exemplos da forma en que comunida-

des tradicionais propuxeron un manexo propio dos seus propios ecosistemas. O

que é característico nestes casos é a forma en que os seus éxitos redunden en pro-

veito propio e en beneficio das poboacións veciñas e da sociedade en xeral. No úl-

timo caso, onde as restricións institucionais e a avaricia impediron a participación

dos grupos comunitarios na xestión do territorio e dos seus recursos, o custo que

isto carrexou para a nación foi grande, e con tráxicas consecuencias para o ecosis-

tema. 

Auga Para Sempre: Nunha rexión no centro-sur de México, coñecido como La

Mixteca, viven varios grupos de indíxenas en condicións de pobreza extrema. É

unha zona de desolación e de expulsión de poboación. Hai máis dun cuarto de sé-

culo, unha organización non-gobernamental formulou implantar un programa a

longo prazo para o rescate dalgunhas partes da rexión -unha área que abrangue

máis de 1.5 millóns de hectáreas con máis de 150,000 habitantes, esparexidos en

centenares de pequenas comunidades. Propúxose unha ambiciosa serie de peque-

nos proxectos para modificar o ámbito, facilitando a captación da escasa chuvia

que cae e canalizando os reducidos caudais de auga dos arroios para o seu uso so-

cial. Construíron centenares de pequenas obras para reducir a erosión e aproveitar
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6 Ao mesmo tempo é tamén produto doutro

profundo desacordo entre grupos sociais

que reclaman o dereito a controlar e dispo-

ñer de cantos recursos desexan, limitados

soamente polo seu capacidade de adquisi-

ción e os que afirman que teremos que res-

trinxir as nosas demandas e o dereito de

consumir de acordo coa riqueza. Os avoga-

dos do manexo da demanda, moi en voga

neste momento histórico, implicitamente

están dispostos a outorgar unha licenza ili-

mitada de consumo os ricos en prol de utili-

zar o mercado para controlar os excesos dos

máis humildes.



a forza do auga para reconformar a topografía, para aumentar a produtividade dos

seus labores e permitir unha maior diversificación das súas actividades. Os resul-

tados son impresionantes: os bordos das súas terrazas foron estabilizados con ár-

bores froiteiras e agaves que proporcionan produtos susceptibles dunha sinxela

industrialización. Os novos jagüeys (pequenos estanques de auga) permitiron a ex-

pansión dos seus fatos de bovinos e ovinos; algunhas

das súas represas se teñen azolvado, de xeito plane-

ado, para ampliar as superficies cultivables con va-

liosas colleitas horti-frutícolas, mentres que outras

represas proporcionan auga para colleitas de grans

para surtir algunhas das súas necesidades básicas.

Consolidáronse as organizacións sociais e,

con elas, a capacidade de autoxestión nunha re-

xión que estaba sufrindo de desmembramento

hai pouco anos. As actividades artesanais flore-

ceron e novas ocupacións xurdiron a medida que

os asesores apoiaron os esforzos para aproveitar

as novas demandas de produtos campesiños e

ecolóxicos. O proxecto demostrou o realismo das

formulacións da “tecnoloxía apropiada” e as po-

sibilidades de implementar proxectos que des-

cansan en coñecementos tradicionais. Ademais,

logrou combinar estes enfoques con coñecemen-

tos modernos de sistemas de produción, de es-

truturas de mercado e patróns de negociación

que permitiron reverter o proceso de empobrece-

mento nunha rexión marxinal de México

(Hernández Garcíadiego e Ferrarías, 2001).7

Bosques e auga como instrumentos do manexo sustentable: Un novo proxecto

(ca. 1985) para implantar un proxecto internacional de turismo de praia na costa

do Pacifico contribuíu a agudizar o problema de degradación ambiental na rexión.

As demandas incontroladas de auga obrigaron a bombear a ritmos moi superiores

á taxa de recarga, coa ameaza dun esgotamento (ou, peor, a salinización) do acuífero

costeiro. Algúns dos problemas hidráulicos teñen as súas orixes na incontrolada

extracción de madeira tropical ao lago do medio século anterior, e a falta de siste-

mas efectivos de control para a plantación da milpa entre os poboadores na rexión.

Ao principio da operación do mega-proxecto, unha organización non-gober-
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7 Toledo e Solís (2002) examinaron este pro-

xecto, suxerindo o prometedor que é utilizar

a ciencia para os pobres. Non obstante, pa-

réceme que a experiencia tamén mostra como

“os pobres” poden contribuír ao avance da

ciencia. A rexión é coñecida polo desenvolve-

mento de avanzados sistemas de rego en

tempos pre-colombinos; agora algúns cientí-

ficos que examinaron esta experiencia suxi-

ren que este proxecto está a lograr

reproducir, de xeito mellorado, algunhas dos

mellores sistemas desenvolvidos milenios

atrás.



namental formulou a necesidade de reverter a dinámica de marxinar as comunida-

des locais. Deseñou un programa de reforestación, usando principios do que deno-

minou conservación produtiva, para a incorporación dos comuneros en actividades

remuneradas que contribuiría á consolidación e diversificación da economía rexio-

nal cunha crecente participación das comunidades indíxenas na súa propia admi-

nistración. Co descubrimento da magnitude do problema do abatemento do acuífero

costeiro, volveuse urxente o afondamento das labores

forestais, ampliando o seu alcance para incluír un

manexo axeitado das concas para facilitar a infiltra-

ción de maiores volumes de auga mediante un ma-

nexo coidadoso dos chans e a redución da velocidade

superficial da auga, tanto sobre a terra como nos ríos. 

Formulouse a incorporación das empresas turís-

ticas no financiamento destes labores que requirirían

de cuantiosos investimentos adicionais. 

Como o marco institucional en México im-

pide o pagamento por servizos ambientais rela-

cionados coa conservación ou a produción do

agua,8 elaboráronse esquemas alternativos para

involucrar aos empresarios no financiamento dal-

gunhas das actividades produtivas, como é o caso

do ecoturismo e a carpintaría (Barkin e Paillés,

2002). Estas actividades inclúen a plantación

dalgunhas árbores con densidades maiores do

desexable a longo prazo para permitir unha corte

selectiva e unha poda deliberada dos exemplares

de conservación con miras a producir ramas uti-

lizables na fabricación de produtos que poderían

cualificar para unha etiqueta de “produto sus-

tentable” e a súa colocación nos mercados de co-

mercio xusto (Barkin e Paillés, 2000).

Dous Milagres: Monarcas e campesiños nas serras mexicanas: Sen entrar nos

detalles do caso, abonda dicir que a bolboreta monarca ofrece un espectáculo de

gran beleza durante a súa hibernación de catro meses no centro-oriente da meseta

central de México. Chegan literalmente decenas de millóns das bolboretas, a maior

parte das cales nunca volverán ver os lagos canadenses de onde saíron. Esta viaxe

multi-xeracional aínda intriga aos científicos que o estudan e converteuse no sím-
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8 O concepto de “produción da auga” refire

aos labores específicos dos campesiños para

asegurar un maior aproveitamento das

augas dispoñibles nunha conca para fins

produtivas e sociais. En México, o uso do

concepto foi rexeitado tallantemente polos

enxeñeiros da Comisión Nacional da Auga,

os que se opuxeron a darlle valor aos labores

“improdutivos” dos campesiños.

Véxase Barkin (2001ª) para unha maior dis-

cusión do concepto e unha proposta para o

seu aplicación en México.



bolo da integración económica norteamericana. Acoden á reserva da biosfera que

se creou especialmente para os monarcas máis de 400.000 visitantes para admirar

o espectáculo. 

En condicións normais, unha afluencia desta magnitude debe ser causa de

grande optimismo e mobilización social na rexión. Non obstante, moitas organiza-

cións ecoloxistas expresaron a súa preocupación pola deterioración continúa dos

bosques na zona a raíz da talla clandestina e a falta de organizacións locais para

combater os incendios e dar mantemento aos ecosistemas. Como consecuencia, du-

rante o último cuarto do século, foron asignadas cuantiosas cantidades de diñeiro

á conservación da área e para a protección do lepidóptero. Desgraciadamente, os

prexuízos institucionais e persoais, xunto con distorsións do mercado controlado

polos empresarios nacionais do turismo, impediron que as máis de 80,000 persoas

que habitan na zona poidan participar nos programas, e moito menos, encontrar

apoio para a implementación das propostas xurdidas das súas propias organiza-

cións, en colaboración con asesores externos. 

Esta marxinación da poboación local cobrou un elevado custo na rexión. Im-

portantes grupos vense obrigados a saír para buscar traballo en cidades próximas

ou en destinos afastados. Non poden realizarse de xeito normal os labores regulares

de vixilancia e de conservación dos bosques por falta de man de obra e de ingresos.

Por outra parte, a rexión encóntrase na conca dun dos sistemas hidráulicos máis

sensibles do país: o Lema-Chapala-Santiago que alimenta o lago natural máis

grande de México que se encontra ameazado pola falta de auga. Algúns estiman

que a zona de hibernación da Monarca podería aumentar a súa achega ás augas

da Cuenca por un factor de tres, se se fixesen os investimentos necesarias para a

rehabilitación dos bosques e os seus arredores (Barkin, 1999). 

Nin os campesiños nin as bolboretas están ameazados con desaparecer

(Barkin, 1999). Cada un ten as súas propias estratexias para protexerse contra a

voracidade dos seus predadores. Sen embargo, os dous poderían axudarse mutua-

mente se as “forzas vivas” da rexión lles permitise participar nas oportunidades xe-

radas polo turismo. Actualmente, é pouco probable que as estruturas monopolistas

se flexibilicen para permitir unha distribución máis ampla dos beneficios. Como

consecuencia, tampouco é previsible que encontren solucións para que a rexión

proporcione maiores volumes de auga á súa conca, que tanta require.

5. ALGúNS EXEMPLOS DO MANEXO DA AUGA EN NOvAS SITUACIÓNS

O xurdimento da necesidade de afianzar a xestión de sistemas urbanos xerou
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numerosos exemplos interesantes dos obstáculos que as autoridades e especialistas

teñen que resolver. Nesta sección identifícanse tres casos que ilustran unha ampla

variedade de problemas que se presentan na actualidade. O primeiro caso ilustra

as potencialidades que se poden alcanzar involucrando a poboación local nunha

avaliación integral dos problemas candentes. O segundo estudo ofrece unha visión

moi rápida da reacción provocada pola implementación desafortunada dunha con-

cesión privada, mentres que o último é un resumo da experiencia dunha adminis-

tración pública que loitou para protexer a calidade da súa auga con mecanismos

que incentivan os produtores na súa zona de captación a colaborar nunha forma

intelixente. 

A participación popular como mecanismo de resolución de conflitos: A conviven-

cia na zona fronteiriza entre México e os Estados Unidos obrigou moitas comuni-

dades a buscar enfoques innovadores para cumprir as novas normativas que

xorden. Unha de elas, a necesidade de reducir a contaminación do Río Bravo (co-

ñecido como Río Grande en EUA), obriga as comunidades a construír plantas de

tratamento de augas negras. Nunha destas pequenas comunidades con moi poucos

recursos, un especialista forestal propuxo a utilización das augas nun sistema de

tratamento biolóxico para converter as terras áridas nunha zona de plantación fo-

restal (Lujan, et al., 2001).

Fronte a unha reacción de incredulidade oficial e a falta de respaldo da súa

propia institución académica, o especialista decidiu acudir xuntos cos seus colegas

norteamericanos e buscar o apoio dos propios residentes para poñer en práctica o

seu proxecto. A súa proposta consistiu na creación dunha plantación forestal con

variedades seleccionadas de tal maneira que un manexo axeitado reduciría a con-

taminación permitindo cumprir coas normas para a devolución das augas ao río.

Seleccionou tres variedades para o proxecto e convocou unha serie de reunións lo-

cais para afinar a proposta. Ao mesmo tempo, iniciou contactos cunha planta pa-

peleira dunha cidade próxima para a venda das árbores xa desenvolvidas que

cumpriran xa coa súa achega máxima á depuración das augas negras; deste xeito,

tamén contribuiría a conservación dunha importante reserva forestal na Serra

Tarahumara, xa que a papeleira podería substituír unha fonte de celulosa con

outra, e reducir as tensións ocasionadas pola concesión forestal de que gozaba.

A privatización a ultranza: Os problemas financeiras formularon ao goberno

de Bolivia enormes retos e a necesidade de solicitar axuda do Banco Mundial. Nas

negociacións para definir o paquete de axuda que se canalizaría ao país, o Banco

insistiu na privatización do sistema de auga potable en Cochabamba, como prezo

para a garantir un préstamo de US$25 millóns para servizos de auga. A concesión
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foi outorgada ao xigante da industria global da construción, Bechtel, con sede en

Estados Unidos. A intervención do Banco incluía tamén prohibir ao goberno local

ou nacional subsidiar os servizos aos pobres e permitir a plena recuperación do in-

vestimento privado cunha tarifa fixada de acordo co custo da auga en EUA.

Unha “Coordinadora de Defensa de Auga e a vida” xurdiu para protestar con-

tra os aumentos inmediatos de 35% no prezo do servizo. As manifestacións custaron

a vida de polo menos un adolescente, e impulsaron o seu líder, Oscar Oliveira, á

fama mundial, facéndoo acredor do Premio “Goldman” -o premio “Nóbel” alternativo

para individuos da sociedade civil en asuntos ambientais. Un elemento escasamente

mencionado nos recontos da historia é o feito de que os aumentos afectaron maior-

mente á poboación no centro de a cidade, xa que un 40% nin sequera contaba co

servizo; aínda así os aumentos representaron unha parte substancial dos ingresos

persoais.

A subsidiaría de Bechtel retirouse de Bolivia

e o goberno viuse obrigado a derrogar a lexisla-

ción que autorizaba a privatización. Fronte ao ba-

leiro institucional creado pola mobilización

popular, o Servizo Municipal da Auga Potable e

Rede de sumidoiros foi entregado aos obreiros da

empresa e á Coordinadora para a súa operación.

Hoxe en día, a SEMAPA enfronta enormes retos,

xa que non conta cos recursos financeiros e téc-

nicos para cumprir cos seus propios obxectivos

de estender a rede e garantir un servizo axeitado

a toda a poboación (Finnegan, 2002; Poupeau,

2002).9

Non obstante, neste momento acudiu ás organizacións internacionais que cri-

tican a política privatizadora en busca do apoio político, económico e técnico requi-

rido para implementar a súa axenda.

Transformando os agricultores en protectores das augas: Nun contexto comple-

tamente diferente e inesperado, encóntrase un esforzo importante na cidade de Nova

York para protexer a calidade da súa auga potable e de resistir os esforzos da axen-

cia ambiental nacional (EPA) de impoñer a obriga de construír unha planta de tra-

tamento das augas obtidas das súas extensas concas de abastecemento. As

autoridades neoiorquinas están orgullosas da calidade da súa auga potable e de-

fenderon a súa decisión de encontrar solucións máis apropiadas á deterioración na

calidade da auga polo aumento no uso de químicos inorgánicos nos campos de golf
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9 Uhna historia similar aconteceu en Tu-

cumán, Arxentina, onde a privatización proce-

deu con base en decretos-lei. Unha campaña

popular de non-pago foi a parte máis espec-

tacular dunha estratexia ideado por un grupo

de amas de casa conduciu á cancelación da

concesión dunha subsidiaria do xigante,

Vivendi. Tanto Bechtel coma Vivendi están a

demandar os gobernos en cortes estranxeiras

para unha recompensa por ganancias non

percibidas e oportunidades perdidas, recla-

mando dereitos baixo acordos asinados no

contexto da descolonización.



e pola contaminación proveniente da actividade gandeira nas concas de drenaxe

dos encoros de abastecemento.  

Para enfrontar o problema, recrutaron un grupo de académicos da Universi-

dade de Cornell para deseñar unha estratexia que elevaría a calidade da auga me-

diante a implementación das “mellores prácticas” para cada sistema produtivo. No

caso dos campos de golf, se requiriu o cumpro estrito da normativa existente, so

pena de retirar a súa licenza de operación por deficiencias. Para as negociacións

cos granxeiros de vacún de leite, se adoptou un enfoque de cooperación, asumindo

unha co-responsabilidade de elaborar procedementos para reducir as

infeccións gastro-intestinais nos animais e de manexar os estercos e os sistemas

de abastecemento de augas para evitar a contaminación directa dos regueiros por

contacto directo dos animais. Estas medidas requiriron grandes investimentos e

gastos adicionais para a operación das cortes en condicións óptimas; para facer

fronte a estes custos, e para manter a industria competitiva, a Cidade aceptou a

responsabilidade de seguir pagando aos 750 granxeiros certas cotas adicionais,

como unha especie de compensa por servizos ambientais.

O resultado deste programa é que a cidade de Nova York logrou postergar, se

non evitar, a necesidade de construír a planta de potabilización. Isto aforroulle un

investimento de aproximadamente US$6 mil millóns cun presuposto anual de ope-

ración superior aos US$500 millóns; o custo anual de US$100 millóns para garantir

a competitividade de granxas operando baixo a normativa das “mellores prácticas”

parece un moi bo investimento. Ademais, a rexión goza dun ambiente moito mellor

xestionado que antes, con grandes beneficios para a poboación local e os seus eco-

sistemas.10

6. CONCLUSIÓN

Hai moitos exemplos de grupos locais que loitan para afianzar a súa capaci-

dade de controlar os seus recursos e os seus ecosistemas. Eles recoñecen que os

recursos -sexan auga, minerais, ou herdanzas culturais- non se salvagardan sós

ou illados dos sistemas dos cales son parte. Neste traballo mostramos que a opera-

ción dos sistemas públicos de auga potables non funciona do mesmo xeito en con-

dicións de concesións operadas por empresas privadas: os seus obxectivos difiren

demasiado dos operadores do sector público para asegurar o cumprimento de metas

colectivos á vez que satisfacer a condición da maximización privada de ganancias.

Tamén resumimos as experiencias de tres comunidades mexicanas que están

implementar sistemas propios de xestión territorial que ofrecen leccións importan-
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10 nformación do Instituto de Recursos Hí-

dricos, Centro para o Medio Ambiente, Uni-

versidade de Cornell, Nueva York.



tes. Estas accións demostran o potencial de experimentar con novas formas de ad-

ministración dos recursos naturais para contribuír a elevar o nivel de vida nas pro-

pias comunidades e mellorar a calidade dos ecosistemas que administran, con

beneficios evidentes para todos, incluíndo importantes grupos plenamente comprometi-

dos cunha vida dentro do marco de a globalización. Non obstante, como se ve no

exemplo da Bolboreta Monarca, ignorar as posibilidades da participación das co-

munidades pode carrexar grandes custos para todas as partes, incluíndo a propia

natureza.

As experiencias no manexo de sistemas urbanos de auga potable requiren de

importantes acervos de coñecementos e de recursos. Como o exemplo fronteirizo

demostra, algúns elementos poden adquirirse, pero o compromiso político e o apoio

popular son facetas importantes que contribúen a consolidar as propostas técnicas.

É evidente que o factor político tivo grande importancia na conversión dun grupo

de activistas nun factor importante para a reconformación da empresa operadora

de auga potable en Cochabamba. En Nova York, tamén, o decidido apoio das auto-

ridades políticas da cidade foi determinante para facer que o a cidade enfrontásese

ás esixencias da EPA cunha proposta innovadora e atrevida. Se hai unha lección

duradeira que se poida extraer do cúmulo de experiencias na xestión popular da

auga potable, é que esta non debe illarse do conxunto de decisións que se teñen

que tomar respecto á evolución da sociedade, así como a importancia do papel da

sociedade civil na súa implementación. 
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RESUMO:

A hipótese principal deste traballo é que moitos dos procesos vinculados

ao feísmo achegan valores ao territorio postmetropolitano ou transxénico;

polo que o seu obxectivo será a construción dunha narrativa crítica capaz

de contrapoñerse ás inercias mediáticas xa consolidadas e ás accións le-

xislativas anti-feísmo que empezan a saír do forno en Galicia, é dicir, ex-

poñer as calidades duns territorios que, tras ser deostados (primeiro polo

Mercado, como improdutivos, e agora polo Estado, como feos), necesitan

novos relatos e argumentos para manter aberta a súa posibilidade.

0.- InTROdUCIónS.

0.1.- Este texto está completamente baseado no traballo ¡Eu si quero feísmo

na miña paisaxe!, unha micro-investigación realizada por Ergosfera entre outubro

e decembro de 2011, e presentada durante os obradoiros A cuestión contemporánea

organizados pola Universidade Invisíbel, polo que calquera reflexión posterior se

basea igualmente no debate no que alí participamos xunto a algunhas das persoas

que xa trataran o tema ou ás que valoramos polas súas opinións e formas de tra-

ballar: Rosendo González, Hábitat Social Cooperativa Galega, Pescadería20, Obser-

ver, Plácido Lizancos, Juan Creus, Pablo Gallego, Xoán M. Mosquera e Man_Hauser.

Todo o material producido para este traballo se pode consultar na web:

<http://www.ergosfera.org>

0.2.- O seguinte texto non se centrará na análise das orixes da cuestión e a

polémica entorno ao feísmo. As causas e consecuencias do recoñecemento mediá-

tico destes fenómenos explícanse perfectamente no libro “Feismo? destruír un país”
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editado por difusora de Letras, Artes e Ideas, nas conferencias do II Foro Interna-

cional do Feísmo dispoñibles en <http://tv.uvigo.es/gl/serial/38.html>, e na serie

de artigos de Observer “Aprés le Feismo” publicados no blog ¿Pero tú a esto le llamas

arte?. Ademais, un pequeno achegamento á cuestión forma parte tamén do traballo

¡Eu si quero feísmo na miña paisaxe! dispoñible na citada web de Ergosfera.

0.3.- ¡Eu si quero feísmo na miña paisaxe! é unha micro-investigación sobre

as calidades detectadas en moitos dos procesos relacionados co chamado feísmo, e

que as novas normativas das administracións públicas pretenden eliminar sen re-

flexión previa. Así pois, trátase dun traballo que parte do recoñecemento de que as

administracións públicas xa comezaron a articular parte das súas políticas territo-

riais sobre a base dunha especie de loita contra un fenómeno aínda non teorizado

chamado feísmo. numerosos titulares na prensa sobre accións en contra dese tal

feísmo, así como o anuncio por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio

e Infraestruturas da “Estratexia da Paisaxe de Galicia“ en agosto de 2011, lévannos

a entender a urxencia da cuestión ante os inminentes atropelos que se poden co-

meter en nome dunha determinada idea política da paisaxe e o territorio.

0.4.- A hipótese principal deste traballo é que moitos dos procesos vinculados

ao feísmo achegan valores ao territorio postmetropolitano (W. Soja, 2008) ou trans-

xénico (domingues, 2010); polo que o seu obxectivo será a construción dunha na-

rrativa crítica capaz de contrapoñerse ás inercias mediáticas xa consolidadas e ás

accións lexislativas anti-feísmo que empeza a saír do forno en Galicia, é dicir, ex-

poñer as calidades duns territorios que, tras ser deostados (primeiro polo Mercado,

como improdutivos, e agora polo Estado, como feos), necesitan novos relatos e ar-

gumentos para manter aberta a súa posibilidade.

Este traballo conclúe polo de agora coa introdución de seis destes conceptos-cali-

dades (vinculados ¿casualmente? a cuestións como a cultura libre ou a filosofía

hacker): 1) a reutilización das novas materias primas do noso espazo-tempo (refu-

gallos, excedentes, etc.), 2) o incrementalismo como forma racional e gradual-pero-

non-lineal de evolución dos procesos autónomos e/ou colectivos, 3) a posibilidade

de transgresión con respecto aos modelos convencionais, 4) os procesos de auto-

replicación sen necesidade de publicidade e hiper-consumo, 5) a representación de

subxectividades e desexos cidadáns na esfera pública, e 6) a importancia do grao

de manipulabilidade dos ámbitos producidos.
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1.- OS bOS E OS MALOS nO “FEísMo dA PArCELA”.

1.1.- Para empezar, é preciso aclarar a que se refire este traballo co termo fe-

ísmo, pois non se pretende xustificar aquí a tódolos procesos vinculados ó mesmo.

Como o termo engloba a unha gran cantidade de fenómenos urbanos, é necesaria

unha tarefa de identificación e diferenciación, porque é evidente que dentro dos

múltiples procesos asociables ao feísmo, algúns son claramente negativos para o

territorio, como a dispersión indiscriminada de vivendas unifamiliares, a situación

e formalización dos parques industriais, empresariais, piscícolas ou comerciais, as

grandes operacións urbanizadoras baseadas na sobreprodución de vivenda espe-

culativa e na priorización da propiedade como fórmula de acceso á vivenda, etc.

1.2.- dende esta perspectiva, a análise que se presenta a continuación parte

do “feísmo da parcela”1, é dicir, do que acontece nuns determinados fragmentos do

territorio máis ou menos delimitables e de carácter privado-pero-fóra-do-mercado.

Sen entrar de momento a analizar o asunto explicitamente dende as súas conse-

cuencias a escalas máis amplas, non porque esta cuestión teña menos relevancia,

senón porque a escala da parcela de uso privado (individual, familiar ou colectivo)

é unha fase de análise necesaria para entender unhas lóxicas territoriais normal-

mente incomprensibles, que parecen basearse “na contigüidade máis que na conti-

nuidade”1, e cuxa realidade se explica moitas veces a través dos procesos de escala

que desencadean as mutacións xeneralizadas produ-

cidas dende a parcela.

1.3.- delimitando aínda máis a cuestión, os

feísmos dos que estamos a falar son identificables

pola confusión que provocan no observador alleo,

xa que se basean:

a) Por unha parte, na mestura incomprensible de materiais, formas, tipoloxías, al-

turas, aliñacións, estilos, ornamentos, usos, etc., é dicir, que son percibidos como

elementos ou construcións fóra de lugar ou inapropiados (lixo): mestura de mate-

riais nunha mesma edificación ou uso de materiais que non se integran “no lugar”,

hibridación de formas que acaban sendo irrecoñecibles porque non existen nas ci-

dades centrais, coexistencia de diferentes alturas e aliñacións, disposición de ob-

xectos e ornamentos considerados banais ou extridentes, simultaneidade de usos

residenciais e produtivos, etc.
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b) Por outra parte, no procesual fronte ao obxectual, é dicir, que xeran desconcerto

por non saber que é ou como vai evolucionar o que se observa: por un lado, as edi-

ficacións “sen rematar”, as conseguintes materialidades precarias e a acumulación

de obxectos e materiais de construción-permanente, e por outro, a aparición de

múltiples tipoloxías produtivas como parte integral da vivenda.

1.4.- Unha vez intuímos de que estamos a falar, a pregunta é como construír

narrativas críticas destes procesos (que evidentemente teñen as súas problemáticas)

que manteñan aberta a posibilidade do singular e o estrutural nos termos positivos

que levan consigo as calidades detectadas nesta análise. neste sentido, aínda que

nos importa a denuncia das problemáticas que se materializan en moitos destes

procesos (precariedade e inxustiza social, corrupción institucional, irracionalidade

técnica, etc.), entendemos que só dende un enfoque positivo que poña en primeiro

plano as calidades destes territorios, se pode abordar a proposición con dignidade

e con capacidade de aprender. É-o-que-hai.

2.- MáIS qUE CULTURAS nAS MáIS qUE PERIFERIAS.

2.1.- Se ben o piloto automático conectado pola crítica ao feísmo parece

guiarse polo obxectivo de controlar e capitalizar o territorio (Observer, 2011), intro-

ducíndoo nos fluxos económicos globais do turismo e as actividades dependentes

dos centros urbanos, a total conivencia con esta idea por parte das administracións

públicas e a academia (universidade, colexios profesionais, institucións culturais,

etc.) baséase no esquecemento de dúas cuestións fundamentais á hora de analizar

as materializacións do feísmo: a) que a simultaneidade do urbano nun mundo glo-

balizado, ao diluír tempos e distancias, emparenta procesos de desenvolvemento

centrais e periféricos cun mesmo status de dignidade; e b) que estes procesos nunca

se circunscriben exclusivamente no ámbito “cultural”, senón que están a falar do

social, o político e o económico.

a) Unha das cuestións máis significativas á hora de analizar o tema do feísmo é

que, aínda que se trate dunha idea concibida dende os centros urbanos, a maioría

dos procesos así definidos acontecen nas periferias territoriais, é dicir, á marxe do

que a técnica urbanística galega (cuxo último representante poden ser as “directri-

ces de Ordenación do Territorio”) considera a primeira división do urbano (as re-

xións urbanas da Coruña - Ferrol e Vigo - Pontevedra, e as áreas urbanas de

Santiago de Compostela, Lugo e Ourense).
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dentro do que xa dende hai tempo se considera un sistema urbano policéntrico, o

cuantitativo segue dominando claramente o discurso científico. Unha cuestión

aceptable dende moitos puntos de vista (a realidade sería evidentemente incom-

prensible sen ceder a algún tipo de clasificación á hora de analizar realidades com-

plexas), pero que no caso do urbano se volveu quizais unha rémora unha vez as

condicións globais cambiaron en tantos aspectos vinculantes para o pensamento

urbanístico.

É posible que sexa o propio concepto de periferia, que sempre implica ser periférico

de algo (Koolhaas, 2011) o que está a impedir pensar estes territorios simplemente

como fragmentos de cidade cunhas potencialidades definibles e nun contexto par-

ticular tamén definible. A periferia sería desta forma unha condición urbana xené-

rica, é dicir, que aínda que manteña certos vínculos coa súa situación topolóxica

dentro dun contexto postmetropolitano, esta xa non é, nin unha característica su-

ficiente para definila (tamén existen condicións periféricas dentro dos centros ur-

banos), nin un problema de ningún tipo para que xurdan calidades nun

determinado territorio (a dispersión de acontecementos urbanos máis alá dos cen-

tros non deixou de crecer nas últimas décadas).

Así pois, aínda que periferia e centro son conceptos discutidos na actualidade, fai

xa tempo que como mínimo son consideradas condicións urbanas continxentes e

de idéntica categoria na maioría de cuestións que nos afectan no día a día como ci-

dadáns. O que quere dicir que os territorios asociados ao feísmo, chamémoslles por

simplificar periféricos, puideron estar a producir culturas e formas urbanas dife-

rentes, pero de idéntica relevancia que as xeradas nos centros urbanos si identifi-

cados como cidades.

b) Unha vez identificado no fóra (aínda que só como cabalo de Troia para poder

identificalo dentro posteriormente), a lectura máis difundida entre as administra-

cións públicas e a academia é a identificación do feísmo con certas carencias cul-

turais. Constantemente inténtase asociar o feísmo coa falta de respecto polo

territorio, a paisaxe ou “o público”: basicamente trátase dun proceso de degradación

da cultura (ao que mesmo se lle pon data de nacemento: nos anos 60, a raíz da co-

mercialización masiva de novos materiais prefabricados como o ladrillo, o bloque

de formigón ou as chapas onduladas), ao que debemos enfrontarnos cunha estraña

mestura de posicionamentos sentimentais:
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- Por unha parte, condescendencia, ante uns pobres habitantes do “rural” (aínda

que pareza incrible este termo aínda sae en 9 de cada 10 conversacións sobre o te-

rritorio galego) que tiveron que asumir cambios socioeconómicos demasiado rápi-

dos, polo que non tiveron tempo para crear unha nova cultura formal e material

coa que construír os seus territorios. Unha cuestión que en realidade está a falar

de economía, xa que moitas das culturas materiais asociadas ao feísmo expresan,

entre outras cousas, o desenvolvemento de economías fragmentarias diferentes ás

habituais nos centros urbanos.

- Por outra parte, estupor e indignación, ante a contemplación dunha paisaxe que

se considera un patrimonio gravemente esnaquizado e ameazado, e ante a incapa-

cidade da técnica urbanística para endereitar a tempo o desaguisado. Un tema este

último que en realidade se desculpa, argumentando que en moitos municipios non

existe plan urbanístico ou non se aplica, polo que os culpables, ademais dos cida-

dáns incultos, son claramente “os políticos” -un cinismo bochornoso permite que

normalmente se centre a atención na figura do alcalde que “deixa facer”, aínda que

todas as voces críticas sempre intentarán que a eles si lles deixen facer, xa que

están cargados con argumentos civilizados-). Unha cuestión que en realidade está

a falar de política dende unha dobre perspectiva: por un lado, porque os mecanis-

mos de xestión urbanística nestes territorios poderían funcionar de forma diferente

aos centros urbanos por unha simple cuestión de escala, e por outro, porque en

realidade se produce unha confrontación entre uns territorios construídos mentres

son habitados e unhos desexos determinados proxectados dende os centros urba-

nos.

- E por último, unha fé absoluta en que a través

dun proceso de “educación” a medio-longo prazo

(semellante parida polo que se valora a un pro-

xecto fantástico dende moitos puntos de vista

como o Proxecto Terra...2), e unha mellor aplica-

ción dos plans urbanísticos e das formas de con-

trol sobre o territorio, poderemos salvar o que

quede da arcadia galega. Unha cuestión que en

realidade está a falar do control social a través de

mecanismos como a educación, a vixilancia ou o

castigo (sociedades disciplinarias e de control...).

2.2.- Como vemos, aínda que a identificación do feísmo pareza xurdir de pre-

ocupacións estéticas, e aínda que é certo que falamos de procesos con claras re-

percusións estéticas sobre o territorio, a súa base práctica non se circuscribe ao
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estético ou ao “cultural“, senón a diferenzas no campo do económico, o político ou

o social.

O cuestionamento estético do territorio nunca foi politicamente inocente ou neutral,

e dende un punto de vista urbanístico, as cuestións estéticas non se poden desvin-

cular tan doadamente dos seus contextos de causas e consecuencias. Así pois, a

hipótese que formula este traballo é que en realidade se estiveron a desenvolver ou-

tras culturas (nun sentido amplo que implica o social, o político e o económico) sen-

siblemente diferentes ás dominantes nos territorios máis densos que a ciencia

considera urbanos, é dicir, que apostamos por que a urbanidade seguiu outros de-

rroteiros dende hai décadas sen que por suposto o urbanismo se dese por infor-

mado.

2.3.- Se as lecturas dende a aculturización do territorio levannos a partir dun

cero impensable (e polo tanto, a idealizar o pasado), a técnica, pola súa banda, só

é capaz de desexar unha especie de paisaxes suízas que en nada se contrapoñen

aos modelos socioeconómicos que subxacen baixo os grandes despropósitos das úl-

timas décadas (e que inclúen esperpénticas mencións ao rural, á identidade, ou ao

papel unívoco das administracións públicas). Como un máis dos delirios contem-

poráneos, analizar as calidades de moitos destes procesos do feísmo (polo menos,

daqueles que, pola súa condición simplemente vital, se sitúan significativamente

casi como inimigos do Mercado e do Estado) é unha forma de afirmar o extraordi-

nario interese para a cidade duns procesos urbanos aos que desexamos encontrar

non-lugar no territorio actual.

3.- COnCEPTOS PARA PEnSAR TERRITORIOS dESPREzAdOS-PERO-SEn-PREzO.

3.1.- Esta aposta polo que hai tradúcese no recoñecemento dunha serie de

valores asociables a moitos dos procesos edificatorios vinculados ao feísmo. non

obstante, aínda que como diciamos partimos dunha desconfianza ¿xeracional? ¿po-

sicionada? ante as normativas anti-feísmo que empezan a formular as administra-

cións públicas (unha especie de disidencia a priori fronte á Pax romana pola que

se avoga dende arriba), en realidade, o feísmo é unha escusa para falar dunha serie

de cuestións urbanas máis xenéricas que nos interesan, e cuxo rastrexo nos acaba

levando moitas veces a procesos asociables ao que se entende por feísmo. Polo

tanto, aínda partindo dun achegamento dende o contexto galego, é preciso deixar

claro que se trata de fenómenos e condicións en realidade globais.

* neste sentido, a diversidade que formula por exemplo a “Estratexia da Paisaxe de
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Galicia” pode estar moi ben, pero parece centrada no territorial, como procedente

dunha visión do mundo dende o “xeolocalizable”, é dicir, entendendo as diferenzas

como lugares e paisaxes cuns límites máis ou menos definidos. As cuestións dife-

renciais das que intentamos falar aquí son basicamente transversais ao feito ur-

bano, e con maior ou menor aceptación institucional, con máis ou menos

visibilidade das súas repercusións, reprodúcense por todo o planeta.

dende esta perspectiva, as máquinas arquitectónicas asociadas ao feísmo son ma-

terializacións en proceso (a foto sempre é un instante de algo en mutación) xeradas

en sintonía con algo identificable como sistema, xa que se é un fenómeno xenérico

é porque dalgunha forma estes procesos se encontran relacionados. neste sentido,

unha vez o feísmo é unha escusa-para, o que buscamos son os conceptos a través

dos cales pensar os procesos vinculados ao feísmo como un sistema urbano de pri-

meira orde, é dicir, que para intentar superar as narrativas baseadas en cuestións

epidérmicas e inconexas, se opta por conceptos capaces de formar parte dun sis-

tema comparable (¿en guerra?) co proposto polas administracións públicas e a aca-

demia dentro das lóxicas do capitalismo mundial integrado (Guattari, 2004).

3.2.- Como ferramenta para pensar este sistema e os seus conceptos, formu-

lamos a súa lectura a través da definición que fai deleuze da filosofía (deleuze,

1980). desta forma, facendo unha interesada e banal analoxía co feísmo, este sería

un sistema aberto formado por unha serie de conceptos que:

a) Por unha parte, “remiten a circunstancias e non xa a esencias”, é dicir, que a súa

posta en práctica implica a creación de máquinas máis ou menos complexas com-

postas por cuestións heteroxéneas e relacións continxentes, tanto internas coma

externas ao propio sistema de forma circunstancial. dende esta perspectiva, o te-

rritorio ou a paisaxe xa non son algo esencial ao que referirnos en canto á súa forma

e valores percibidos a día de hoxe, senón un sistema multicapa no que estes con-

ceptos forman parte de procesos construtivos reais, que inclúen o contextual pero

tamén o xenérico, e que mesmo poderían implicar a radical transformación do

medio.

b) E por outra, posúen “unha forza crítica, política e de liberdade”, é dicir, que con-

teñen a capacidade de crítica ás inercias establecidas, unha proposta alternativa

confrontable co normal desenvolvemento das cousas, e a potencia implícita dunha

certa emancipación dos seus practicantes.

3.3.- A seguinte recompilación é polo tanto un caixón de xastre de conceptos
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que non forman un todo (estes territorios produciron outras moitas realidades que

esta micro-investigación non tratou aínda; como a riqueza do límite público-privado,

a relación percepción-uso dos baleiros agora sempre urbanos, ou a capacidade fun-

cional e performativa do urbanismo de estrada-travesía-rúa), pero que si forman

parte dun algo común. E se ben non son directamente propositivos, si se entenden

como portadores dalgúns dos valores que unhas novas ferramentas de intervención

sobre o territorio deberían fomentar. Aínda que requiran, como todo o deleuziano,

de prudencia na súa materialización.

Por último, cabe dicir que se trata de conceptos-calidades claramente redundantes,

no sentido de que son dificilmente illables uns doutros (provócanse, relaciónanse,

solápanse, lévanse consigo, etc.), e potenciais, dende a perspectiva de que foron ca-

paces de construír un territorio desprezable pola ciencia, a cultura, as administra-

cións públicas e o mercado; motivo máis que suficiente para pensar que nos

encontramos ante ideas radicais sobre as que construír novos relatos para o ur-

bano.

- REUTILIzACIón: Uso funcional das novas materias primas do noso espazo-tempo

(refugallos, excedentes, etc.).

Os refugallos e excedentes son unha materia prima sempre dispoñible nos territo-

rios capitalistas. Se noutros contextos poden ser a arxila, a pedra ou a madeira os

materiais máis abundantes e ao alcance de calquera construtor, hoxe-aquí dispo-

ñemos dunha gran cantidade de obxectos inservibles ou sobrantes que forman

parte do territorio coas mesmas condicións de naturalidade ou dignidade, e cun

custo económico e ambiental radicalmente inferior á produción de novos materiais.

Os procesos de reutilización destes obxectos sitúanse fronte á creación de novos

materiais e sistemas como unha opción posible e claramente valorable, xa o pense-

mos como a simple reutilización de somieres para realizar peches de leiras, ou como

os regalos da rúa que amoblan multitude de pisos (non só de estudantes) en tódalas

cidades. Calquera comparación entre o proceso de creación e uso dun novo material

e a reutilización de algo considerado xa inservible é significativa dende moitas pers-

pectivas: só hai que pensar no complexo proceso que pon en marcha a colocación

dun enreixado estándar de Leroy Merlin ou bricoking (que require deseño, produ-

ción, distribución, publicidade, venda e transporte), fronte á reutilización dun antigo

somier xa inservible para a súa función orixinal (que só require un transporte ata

a súa nova situación, e ademais inclúe de regalo significados máis ricos para o
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usuario e o observador).

* Aínda que a través deste concepto tamén se podería falar da reutilización de es-

pazos e arquitecturas inservibles ou sobrantes, prefírese non entrar nesa escala

para non abrir un debate complexo que quizais dificultaría a percepción da inme-

diatez da que intenta falar este concepto.

Aínda que o somier é probablemente o obxecto que máis se identificou con estes

procesos e co propio feísmo, o catálogo de obxectos reutilizados é amplísimo, e só

no caso dos peches de parcelas, xa se experimentou, con máis e menos fortuna,

con todo tipo de materiais: dende paus de vasoira, ata palés, persianas, gardarails

de estrada ou mesmo portas de ascensor.

Por sinxelos e directos que parezan estes procesos, só son algo estraño se os pen-

samos dende as lóxicas do capitalismo, porque en realidade en todo o mundo co-

mezan a ser valorados os procesos de reutilización e reciclaxe: dende as culturas

do “circuit bending” ou as micro-industrias de reparación e reutilización de teléfo-

nos móbiles ou coches (como as investigadas por Marco navarra no Cairo), ata os

procesos de reutilización a escala territorial (como os estudos de Teddy Cruz sobre

a reutilización en Tijuana dos desperdicios de California), ou os proxectos que se

xustifican a partir da reutilización de neumáticos, palés, estadas ou calquera outro

obxecto para compoñer a súa fachada... accións de moi diversa factura e posicio-

namento, pero que polo menos nun apartado, se sitúan como fenómenos antagó-

nicos coa “obsolescencia programada” ou o hiper-consumo.

Por outra parte, tamén os excedentes (ladrillos, bloques de formigón, chapas ondu-

ladas, viguetas prefabricadas, etc.) son materiais comúns nos territorios onde a súa

almacenaxe aínda é posible. neste sentido, a parte de comentar que o concepto de

sobrante tamén está detrás de moitos procesos si valorados pola cultura, como o

colorido de moitos núcleos costeiros cuxas edificacións se acababan coas pinturas

das embarcacións, ou como moitas festividades gastronómicas que xorden dos ex-

cedentes de tal ou cual colleita ou produción, a pregunta é ¿por que nas cidades

non existen espazos para almacenar materiais, tanto os descartados nas rehabili-

tacións coma os sobrantes que non compensa trasladar de novo a fábrica e se aca-

ban tirando, para poder utilizalos en futuras obras?.

Por último, hai que sinalar que as políticas de sostibilidade (como as leis de protec-

ción da paisaxe ou de conservación dos núcleos “rurais”) se sitúan moitas veces en

contra das prácticas reais de sostibilidade, asociando inocentemente a tal concepto
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unha materialización visualmente simbiótica coas ideas conservadoras sobre a pu-

reza/beleza da natureza e do patrimonio cultural. Recoñecer este urbanismo po-

tencial que hai implícito no doméstico (unha nova volta de rosca sobre as teorías

desenvolvidas ultimamente por Andrés Jaque) e recompensar e mellorar estas prác-

ticas en lugar de prohibilas, parece o único camiño honesto para os implicados na

intervención arquitectónica ou urbanística sobre estes territorios.

- InCREMEnTALISMO: Proceso evolutivo gradual e non necesariamente lineal que

define o marco racional dos procesos autónomos e/ou colectivos.

A posibilidade da auto-promoción-construción da vivenda é a posibilidade de certa

autonomía nun campo específico, pero determinante, da vida humana. neste sen-

tido, o territorio está enchido de casos nos que a vivenda se define como proxecto

vital capaz de adaptarse a cambios na familia/coletivo, en lugar de como obra cir-

cunstancial e inerte; como ferramenta para as microeconomías e o autoemprego,

en lugar de como receptáculo para durmir; ou como posibilidade lenta para “ir ha-

bitando”, en lugar de como obxecto rematado que require un grande endebeda-

mento hipotecario.

Os tempos desta actividade (marcados pola esquizofrenia inmediatez-demora: cando

xorden necesidades e se dispón de recursos constrúese, e cando non, pois non...)

non son os mesmos que os da construción do mercado e a industria inmobiliaria;

pero achegan datos sobre a vida e o cambio dos habitantes dun territorio, e permi-

ten encaixar multitude de axentes locais en procesos evolutivos de longo e impre-

dicible percorrido.

Sen embargo, a través dun xiro delirante, a ciencia urbanística conseguiu identificar

proceso con mal facer ou pobreza, resultando alegremente aceptable para a opinión

pública a cuestión de fixar uns prazos determinados para construír, sexan cales

sexan as motivacións e obxectivos da edificación.

Construír en x meses e que os técnicos correspondentes (entre outros, os arquitec-

tos) desaparezan dando por habitable unha obra é unha fórmula que simplifica a

recadación das taxas municipais ou o “intenso” traballo das aseguradoras, pero que

non contribúe en nada á flexibilidade dos cidadáns á hora de construír os seus es-

pazos vitais segundo os seus desexos, necesidades e capacidades en cada momento.

Aínda que La Voz de Galicia só entenda esta cuestión como as ampliacións-directas
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(extrusións verticais ou horizontais con ladrillo oco dobre e cubertas de chapa on-

dulada), en realidade a casuística dentro das miles de fotos que se realizan deste

preciso momento dunha construción é amplísima; e en moitos dos casos apréciase

claramente a súa condición de proceso, no que primeiro se rematan as fachadas e

aleiros visibles dende a rúa, e moi pouco a pouco continúase polo resto de elementos

da construción.

Por outra parte, a posibilidade dos estados-intermedios-indefinibles é outra das ca-

lidades dos fenómenos incrementais: os procesos abertos permiten a aparición de

“erros” na ortodoxia (transgresión) que poden ser só unha fase efémera dentro dun

proceso ou solidificarse, pero que sen dúbida poden dar lugar a espazalidades e

usos non convencionais moi difíciles de proxectar a priori (pensemos por exemplo

neses espazos abertos situados en planta alta, entre unha planta baixa habitada e

unha cuberta flotante, que se manteñen durante anos como espectaculares terra-

zas-tendedeiro impensables dende a racionalidade do proxecto arquitectónico).

Por último, a riqueza das construcións auxiliares, que se constrúen mentres se ha-

bita, é tamén moi destacable nestes territorios e practicamente inexistente nos cen-

tros urbanos, polo que parece claro que os tempos esquizofrénicos están a achegar

valores sensiblemente diferentes aos producidos polos tempos absolutos que se dan

nos territorios considerados urbanos, e que proceden das limitacións do instru-

mental que manexa un urbanismo formulado como simple e ortodoxa lexislación.

- TRAnSGRESIón: Intervención á marxe das lóxicas do proxecto arquitectónico que

dá como resultado formas e materialidades non previstas polas institucións de con-

trol da ciencia e a cultura (administracións públicas, academias, medios de comu-

nicación, etc.).

O radicalismo arquitectónico de moitas das construcións asociadas ao feísmo

achega valores referidos á innovación e á diferenza máis alá dos asumidos pola aca-

demia ou o mercado (unhas veces por “erro”, outras por evolución pragmática...).

Aínda que dun ou outro xeito tódolos conceptos tratados neste traballo poden facer

emerxer a diferenza fronte ao convencional, este concepto ocúpase principalmente

de tres formas interelacionadas de producir transgresión:

a) Por elementalidade, que é a capacidade para resolver un desexo ou necesidade

de forma directa e sen mediacións culturais complexas; como construír unha casa

enriba doutra, ou colocar un toldo tipo cafetaría como soportal dunha igrexa.
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b) Por desprazamento, que é o traslado no espazo ou no tempo de realidades formais

ou materiais ata o extremo de producir unha especie de “fóra de lugar”, unha cues-

tión asimilable ao lixo, pero tamén ao excepcional; como a aparición de tipoloxías

en principio alleas a un determinado contexto, ou o uso de materiais industrializa-

dos en ámbitos considerados preindustriais.

c) Por mestura, que é sinxelamente a coexistencia de elementos ou procesos consi-

derados excluíntes: mestura de materiais, formas, tipoloxías, estílos, ornamentos,

aliñacións, alturas ou usos; como o amoreamento de construcións de distinto tipo

e antigüidade, os muros realizados con varios materiais diferentes por cuestións

circunstanciais, ou o palco-lavadoiro-canchadebaloncesto documentado xa hai

unha década como parte da terra das mil belezas (Creus, Gallego, 1998).

Estes tres conceptos son formas de transgresión normalmente complementarias,

pois a elementalidade leva consigo a maioría das veces certo desprazamento, que á

súa vez xera a percepción dunha mestura incomprensible e polo tanto rexeitable

por feísmo.

Esta elementalidade-desprazamento-mestura das solucións que se adoptan para

resolver múltiples necesidades e desexos, ou a falta de respecto polas formas e ma-

terialidades que a academia valora como patrimonio, producen que no plano formal,

as similitudes con algúns dos procesos considerados de vangarda se fagan evidentes

en moitos casos: dende a fantasía que reflicten as construcións castillescas máis

bizarras, ata a especie de desacato á autoridade que representan as mil e unha

transformacións que experimentaron os hórreos en Galicia, ou as arquitecturas que

directamente utilizan as mesmas estratrexias formais e materiais que obras am-

plamente publicadas nos medios especializados.

dende esta perspectiva, estas construcións conforman un campo de experimenta-

ción e unha fonte de referencias vinculada á vida real contemporánea, moi útiles

para aprender arquitectura e urbanismo, xa que o edificado pode non responder ás

lóxicas limitantes do proxecto, é dicir, que pode basearse en códigos estéticos e en

redes sociais ou de recursos, diferentes e invisibles para o técnico alleo. Unha cues-

tión transcendental para a sociedade (o campo da innovación), sobre todo nun mo-

mento no que mundo arquitectuchi está de resaca tralos tempos nos que calquera

proxecto con catro cores pixelados ou “sensibilidade” cara á luz natural, se edificaba

nun par de anos con foto incluída en revistas como Arquitectura Viva ou Pasajes.
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Estas relacións espontáneas entre o popular e o vangardista que se dan no verna-

cular contemporáneo (Observer, 2011) non son nada novo na historia da arquitec-

tura e o urbanismo, polo que parece completamente razoable manter aberta a súa

posibilidade a través de fórmulas que eviten que o control institucional acabe con

estas autonomías tan necesarias e potenciais.

- AUTO-REPLICACIón: Capacidade para difundirse sen necesidade de publicidade

e hiper-consumo.

Os procesos de innovación e copia que poñen en marcha moitas das cuestións aso-

ciadas ao feísmo son o máis parecido á cultura “popular”, “libre” ou “do it yourself”

que se encontra no territorio actual.

Trátase de intelixencias colectivas (Plataforma zo-

ohaus3) beneficiosas para a comunidade e que

non dependen da publicidade e o hiper-consumo

para expandirse. A transmisión do coñecemento

boca a boca, a copia directa do descuberto noutro

lugar, ou a chegada a solucións parecidas ou

iguais sen ningún tipo de contacto, son cuestións

por si mesmas valorables... ¿É populista dicir que

isto ten que significar algo -como Koolhaas cando

fala da cidade xénerica- (Koolhaas, 2011)?

En realidade, as solucións como o peche-somier,

a bañeira-multiuso ou a lonanegra+neumáticos,

forman parte do campo do coñecemento libre (sen

dereitos de autor e disposto na esfera pública), e

xeran unha situación na que miles de practican-

tes dunha especie de ciencia nómade produciron

algo parecido a unha teoría sen sabelo (mesmos

materiais, mesmas técnicas construtivas, mes-

mos resultados)4.

A cuestión é que, unha vez máis, ao comparar os tipos de máquinas que están a

construír o territorio, a que acabamos de describir é como mínimo igual de valorable

que a que require enormes presupostos para campañas publicitarias a maioría das

veces insultantes (xa proveñan dos produtores ou distribuidores cuxo único obxec-
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tivo é vender máis os seus produtos, ou das administracións públicas, cuxo obxec-

tivo é que se utilicen os materiais e solucións construtivas que alguén describa

como “coherentes” dende un despacho en Santiago ou na capital provincial corres-

pondente).

- REPRESEnTACIón: Capacidade para visibilizar subxectividades e fragmentos de

vidas cidadás na esfera pública.

Varios dos procesos asociados ao feísmo fan emerxer no territorio real as subxecti-

vidades e as vidas cotiás dos seus habitantes. dalgunha forma, e á escala parcela

da que estamos a falar, son unha representación da cultura dun lugar a través das

personalidades materializadas dos seus compoñentes. Os cidadáns utilizan e trans-

forman os seus obxectos, xa sexa con ánimo ornamental ou funcional, de maneira

que o seu universo formal queda representado na esfera pública. Unha cuestión

que sen dúbida amplía a experiencia de andar polo territorio ao implicar dalgunha

forma o recoñecemento dos outros. Unha paisaxe urbana substancialmente máis

rica que a que propón moitas veces a propia arquitectura e dende logo o urbanismo,

máis preocupados por uns canons de beleza coherentes (conservadores e máis ou

menos comprensibles) que nos centros urbanos xa só parecen cuestionables polo

grafiti ou as macetas na ventás.

Os obxectos-delirio (reutilización+representación) son unha das materializacións

máis visibles deste concepto: camionetas-palleiro, fornos-caixadecorreo ou retre-

tes-floreiro son algúns dos obxectos que se encontran nos territorios onde se supón

que se produce o feísmo; aínda que son moitas as cuestións que parecen agredir a

sensibilidade do cidadán civilizado, dende os hórreos pintados coas cores e escudos

de equipos de fútbol, ata as fachadas con ornamentos considerados estridentes, ou

as figuras bizarras e cartelería de todo tipo que dan a benvida a moitos destes lu-

gares.

A enorme cantidade de “chapuzas” recompiladas por La Voz de Galicia nos últimos

anos son neste sentido a materialización de necesidades e desexos feitos públicos,

unha forma elemental de coñecemento do outro e unha cuestión moi necesaria para

a vida en comunidade, que como diciamos nos nodos urbanos centrais quedou re-

sumida aos mecanismos pseudo-representativos do mercado (a publicidade que in-

unda as cidades ou as cores das cortinas que nos permite utilizar Ikea).

E non se trata só dun fenómeno observable dende a perspectiva individual, senón
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tamén a través dos procesos de manipulación e transformación colectiva do público

¿xa imposibles na cidade videovixiada?. Unha cuestión cuxa importancia a converte

nun concepto propio (manipulabilidade), pero que mantén certa relación coa repre-

sentación dunha especie de “consensos autoxestionados”, é dicir, que falamos de

intervencións sobre o público que representan á comunidade dende o punto de vista

de que o seu mantemento implica certa conformidade colectiva ou, polo menos,

unha dignidade do feito respectable ao mesmo nivel que unha intervención muni-

cipal.

Un exemplo desta cuestión poden ser as decenas de marquesiñas de autobus tu-

neadas con todo tipo de cadeiras, sofás ou cortinas, que aparecen nestes territorios,

e que expresan a capacidade dos cidadáns para achegar valor a un obxecto estándar

e transformalo nun lugar de espera ou encontro con outros matices.

Un proceso contraposto á “civilización” das consideradas sete cidades de Galicia,

onde estas actividades son directamente imposibilitadas a través dunha regulación

(legal e social) que acaba con obscenidades normativas de todo tipo: dende as or-

denanzas homoxeneizadoras do espazo público que se pretenden implantar en ci-

dades como A Coruña, para “dar valor” a rúas como a barrera ou a Franja cuxa

multiplicidade de toldos e mobiliario se intúe como unha forma de feísmo, ata a

prohibición xeneralizada de transformar autonomamente o fragmento de fachada

que corresponde á túa vivenda sexa como sexa o edificio colectivo onde se encon-

tra.

- MAnIPULAbILIdAdE: Capacidade dos ámbitos cons-

truídos para acoller a transformación efémera e o uso

por parte do estraño.

A flexibilidade é un concepto que en certo xeito

foi resumido ao baleiro mínimal que todo o acolle

ou ao catálogo de enxeñosas estratexias de paneis

móbiles recompilados cada dous anos en Euro-

pan5. 

O concepto de manipulabilidade intenta falar dunha flexibilidade que se deixa tocar,

que ten que ver coa capacidade para acoller o inesperado, ao estraño, pero non pola

súa falta de “substancia”, senón por unha especie de “desleixo”-cara-ó-outro. A ma-

nipulabilidade implica polo tanto a capacidade para acoller programas efémeros
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que non deixen rastro (como o caso do Festival de Curtametraxes de Cans) ou mu-

tacións permanentes-pero-precarias (como os “consensos autoxestionados” que re-

presentaban as marquesiñas tuneadas).

O caso de Cans é representativo das posibilidades que poden achegar estes proce-

sos, xa que se trata dun territorio vinculable ao feísmo (urbanismo difuso e desre-

gulado criticable dende a academia, construcións de todo tipo, materiais

mesturados, bloque de formigón, galpóns, etc. -nada de urbanismo “sensible” tipo

Allariz ou Oleiros-), pero que funciona como un soporte óptimo para unha determi-

nada experiencia urbana, pública e non desenvolvible noutros ámbitos considera-

dos máis ou mellor urbanizados.

O feito de que durante os días do festival, os espazos privados do núcleo de Cans

(galpóns, leiras, galiñeiros, etc.) se transformen en salas de cine, escenarios musi-

cais e de teatro, ou auditorios para conferencias, é un tema que parece relacionado

coa materialidade precaria (¿simplemente usada?) e coa complexidade das formas

arquitectónicas, sobre todo, en canto aos espazos adxectivos como o galpón, sempre

relacionados coa “cultura do garaxe” (lugar para o desenvolvemento de actividades

singulares e microeconomías de subsistencia, mais tamén paradigma espacial das

orixes de cada peza de Silicon Valley). O único que parece claro é que as formas e

materialidades das urbanizacións residenciais proxectadas (quizais máis pensadas

para ver que para tocar, e baseadas na invisibilización do paso do tempo e as mar-

cas do uso) non permitirían o desenvolvemento dunha actividade pública tan po-

tente como esta.

Se nos preguntamos entón por que se poden dar estes usos, todo nos leva como di-

cimos ás calidades do precario e o usado, e ás cuestións sociais e psicolóxicas que

se poñen en marcha con este concepto no caso de Cans (que principalmente fala

da manipulabilidade de espazos privados). A hipótese é que se mesturan tres fac-

tores:

a) Os propietarios coñecen estes espazos, saben exactamente que son e como se fai

cada elemento que os conforma; refacer algo non é polo tanto ningún drama; non

existe unha dependencia de expertos e polo tanto, sábese valorar que está en xogo.

b) Estes espazos teñen un valor económico relativo e xa foron moi usados e rendi-

bilizados; calquera dano non é polo tanto ningunha catástrofe, e ademais, non se

depende dun seguro para solucionalo.

c) A dispersión e autonomía destes espazos dentro dunha parcela complexa permite

o seu uso sen ter que abrir os espazos de vivenda; a aparición do público non é polo

tanto unha ameaza importante para a intimidade.
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Esta cuestión da manipulabilidade tamén se expresa a través da capacidade para

acoller outras transformacións programáticas efémeras e de tipo comercial, como

por exemplo o caso das vivendas situadas de camiño ao monte do Gozo, que os días

de grandes eventos converten os seus baixos e garaxes en postos de venda de co-

mida e bebida para os asistentes. A unidade vivenda-produción actualizada e tem-

poral. Un tema só presente nos centros urbanos como A Coruña durante eventos

como San Xoán ou a feira medieval, e nunca dende a vivenda, senón dende bares

e cafetarías que dispoñen no espazo público grellas e barras como ampliación dos

locais.

Este baixo grao de manipulabilidade das arquitecturas nos núcleos centrais está

fomentado polas ordenanzas municipais, que debido á crecente obsesión pola efi-

cacia, a pureza-neutralidade ou o control-proxecto, derivan cara ao delirio con nor-

mativas como a polémica ordenanza de Vilagarcía (copiada doutras cidades), que

chega a prohíbir as reunións na beirarrúa se implican o seu bloqueo e dificultan a

mobilidade. Un tema que nos recorda que o concelleiro de seguridade cidadá é hoxe

en día unha figura clave en moitos concellos: leva anos producindo urbanismo sen

sabelo, e sen que ninguén lle recorde as virtudes do urbano ás que os cidadáns non

desexamos renunciar.

4.- COnCLUSIónS.

4.1.- Ata agora utilizáronse principalmente exemplos contemporáneos situa-

dos nuns territorios case ultraperiféricos con respecto aos sete nodos urbanos con-

siderados cidades. non obstante, estes seis conceptos son tamén a base sobre a

que se asentan outras especies urbanas igualmente contemporáneas, pero quizais

máis recoñecibles como integrantes da cidade pola súa nodalidade cultural, social

e/ou política nas periferias directas destes nodos: tanto o Alg-a Lab de Valadares

(Vigo), como o FAC Peregrina (Santiago de Compostela) ou o CSOA Palavea (A Co-

ruña) son espazos moi diferentes, pero que comparten a súa situación nuns terri-

torios periféricos que están a asumir unha serie de funcións imposibilitadas nos

centros urbanos. As novas normativas anti-feísmo tamén poderían poñer en cues-

tión a estas realidades urbanas emerxentes.

Uns espazos que xurden ademais nun momento no que parece que unha década

de propaganda foi suficiente para producir un certo cambio xeracional: boa parte

dos fillos destes construtores anónimos que levantaron esta teoría non escrita ma-
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nexan xa outros códigos de conduta máis “civilizados”, asumindo a leria

do feísmo como unha realidade que os novos non deben ou non poden evolucionar

se pretenden ser cidadáns.

4.2.- O xeógrafo Alvaro domingues prefire o termo transxénico ao de híbrido

para describir metaforicamente as novas realidades que definen hoxe o territorio.

baixo esta premisa, o autor explica claramente que unha vez superados e mestu-

rados os conceptos de rural e urbano, o que aparece non é algo definible como ru-

rurbano (a suma das partes), senón un territorio que require conceptos máis

precisos para describir unhas realidades cuxa xenética mudada as fai independen-

tes das súas diversas orixes (domingues, 2010), é dicir, que xa non nos serve a fór-

mula de describilos como a mestura sen sentido de elementos coñecidos que seguen

sendo autónomos e non se inflúen mutuamente.

Tras analizar minimamente estes seis conceptos, enténdese que esta cuestión do

transxénico podería ser igualmente aplicable a outras escalas, describindo de forma

xenérica aos produtos da mestura (permanente; non efémera neste caso) de pro-

gramas, formas ou materiais que se producen nestes territorios, como espazos e

procesos independentes e sinxelamente “novos”, é dicir, cunha vida dificilmente

predicible ao non estar vinculada obrigatoriamente ás calidades dos fragmentos

que os compoñen. Unha cuestión que, como conclusión, interpretamos como unha

chamada operativa e optimista para analizar estes territorios incomprensibles coma

se fosen un algo verdadeiramente diferente ante o que debemos reaccionar con cu-

riosidade.

4.3.- Esta curiosidade profesional polo ordinario, como base sobre a que

construír novos métodos e teorías, é un camiño que pasa por Lefebvre, Jane Jacobs,

William H. White, Venturi e Scott brown, Rudofsky, os Smithson, OMA/AMO, Teddy

Cruz ou Atelier bow-Wow entre moitos outros. no noso caso, a esta curiosidade

¿científica? úneselle a sospeita sobre a existencia dunha especie de plan (con piloto

automático) para controlar e capitalizar uns determinados territorios do ordinario,

converténdoos en produtivos e consumibles a través da introdución de valores de

estabilidade e outras lóxicas alleas á súa urbanidade.

A pregunta que xorde entón, unha vez detectadas algunhas das calidades destes

territorios, é que facer máis alá da recompilación das súas evidencias (Walker,

2010). Unha cuestión que pasa pola formulación de conceptos máis instrumentais

(Observer, 2011), que poidan aplicarse directamente á intervención sobre o territo-

rio, e que sirvan para responder á pregunta sobre como pode ser hoxe unha técnica
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urbanística que acepte como válidas estas hipóteses. Algúns dos temas que deberán

encarar estes conceptos-ferramenta son:

- dISTInGUIR AS dIFEREnzAS.

Un dos puntos clave para pensar estes seis conceptos de forma proxectiva é

a distinción entre os obxectivos (¿sociais? ¿vitais?) da actividade construtiva, é dicir,

a imaxinación de fórmulas para diferenciar, por exemplo, o edificado para un uso

individual, familiar ou colectivo, do edificado como negocio abstracto; os procesos

que visibilizan unha autonomía precaria, daqueles cuxa autonomía se materializa

de forma abusiva; ou os procesos que van crecendo co tempo, daqueles nos que a

desproporción cos seus contextos se produce dende o minuto 0. O urbanismo de-

berá polo tanto ser sensible ante estes “matices”; os usos do espazo (privado neste

caso) son unha cuestión transcendental que esixe análises capaces de diferenciar

os procesos razoables, das ocorrencias abusivas ou as aventuras capitalistas.

- COnTROLAR O COnTROL.

Respecto ás normativas coas que hoxe en día se constrúe o territorio (leis sec-

toriais, plans urbanísticos, ordenanzas de todo tipo, etc.), quizais haxa dúas cues-

tións principais a tratar:

a) Por unha parte, formular unha redución da regulación urbanística que asuma a

espontaneidade con máis naturalidade, é dicir, simplificar as normativas a poucos

parámetros que permitan infinitas materializacións, lexislando a través de “varia-

bles máis intensivas que extensivas”, excluíndo por suposto as cuestións estéticas,

e limitándose basicamente a propoñer “densidades, servizos, servidumes e ocupa-

cións porcentuais” (Observer, 2011).

b) Por outra parte, podería ser moi útil formular o grao de lexislación de cada frag-

mento ou sistema territorial como un parámetro máis, é dicir, que o control sobre

o territorio non sexa unha cuestión dada por suposta e sempre en crecemento,

senón que poidamos pensar en gradacións que vaian dende o hipercontrol (as zonas

ordenadas tamén representan a diferenza) ata zonas practicamente desreguladas

(con obxectivos e posibilidades evidentemente máis ambiciosos socialmente que a

construción do Eurovegas de turno).

- MULTIPLICAR OS TEMPOS.
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Como vimos ao longo deste pequeño análise, os tempos que manexan estes procesos

non son os absolutos e lineais aos que está afeito o urbanismo e que se supón (pen-

semos na Cidade da Cultura en Santiago, ou no Museo nacional de Ciencia e Tec-

noloxía na Coruña) caracterizan á correcta e ordeada construción. Polo tanto,

parece necesario pensar en normativas que inclúan o tempo dunha forma máis evo-

lucionada (como parámetro relativo) e que poidan ser sensibles ante os cambios

nas necesidades, desexos ou capacidades construtivas dos cidadáns sen requirir

complexas modificacións do planeamento (só rendibles á hora de facerlle sitio aos

sempre benvidos pelotazos urbanísticos ou ás chuvias de euros europeos ou esta-

tais).

- EXPLOTAR O PúbLICO.

Por último, outro dos esforzos quizais necesarios é a reflexión sobe o papel do es-

pazo público en todo isto. Só a xeito de intuición, formúlanse dúas novas posibili-

dades ou intereses:

a) Por un lado, o espazo público como “suavizante” do incomprensible; por exemplo,

unha rúa tan sensible e urbanizada que permita percibir o colectivo que hai tras a

multiplicidade formal, material e programática do privado que a compón... (¿como

pensar a rede do público para mellorar a nosa relación coa incoherencia aparente

-o cambio, a mestura e/ou a precariedade-?).

b) E por outro, o espazo público como “alborotador” do hipercivilizado; por exemplo,
un baleiro-baleiro (de terra... “sen urbanizar”) situado nun lugar de paso masivo
dun centro urbano... (¿como facer que o público poida devir feísmo -a través dos
seus conceptos- alá onde o consideremos oportuno?).

X.- nunha hipótetica situación na que estes cam-

bios normativos fosen resoltos, os

arquitectos/urbanístas dispoñeriamos dunha

nova posibilidade para achegar valor ao territorio.

O noso traballo, a tarefa para os partidarios da

cidade (Koolhaas, 1996), podería ser a composi-

cion doutras máquinas arquitectónicas e urba-

nísticas a partir dos conceptos que conforman

estes sistemas. Máquinas que, como parte de sis-

temas abertos, non exclúen nada do exterior (yes

is more…6), pero o recompoñen segundo criterios
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tan circunstanciais como críticos; devir constru-

tores do feísmo en calquera dos territorios da ci-

dade...
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É nosa a terra?
Polo acontecemento 
da non-propiedade.

Dexectora Castro

RESUMO

Partindo da urxencia no contexto galego de abordar a problemática

ecolóxica de forma transversal, promóvese como movemento de resistencia

política unha experiencia da propiedade que non exclúa  a propia imposi-

bilidade de ser propietario. Para iso analízase e ponse en cuestión o dereito

á propiedade que rexe o modelo socio-político vixente e que dá lexitimidade

á lóxica de dominación, percorrendo a modo de exemplificación distintos

fitos –principalmente anarquistas– que se atreveron a impugnalo. Trátase

así de amosar un dos mecanismos determinantes nos que se xoga que o

risco de relacionármonos co que nos rodea doutro xeito traia consigo un

cambio de modelo político-económico. 

Co obxecto de me asegurar da viabilidade deste título fixen unha procura na

internet e atopeime gratamente cun recente artigo de opinión do xornalista Xosé

García titulado “A nosa terra é nosa?” (García, 2012)  que se aventuraba timida-

mente no problema que eu quería tratar aquí. Digo timidamente porque se reflicte

tanto no ton do artigo como nos breves comentarios dos lectores que o asunto é

ben delicado. Como artellar a dimensión global que nos estamos a decatar que ten

o problema ecolóxico tan presente na Galiza co discurso nacionalista que serviu de

base para as nosas loitas e resistencias políticas, é sen dúbida unha tarefa urxente

e non exenta de dificultades. O artigo insinuaba que ao mellor nos estabamos equi-

vocando de inimigo, ou que cos xa atávicos antagonismos políticos non facíamos

senón parapetarnos nunhas identidades que nos impedían afrontar o que se nos

ven enriba. É certo que os desastres ecolóxicos dos últimos anos mobilizaron un

grupo considerábel de xente, non todxs conscientes dos problemas globais, mais si

vinculadxs a un territorio que, sentían, estaban a perder. Que sempre sexa maio-

ritaria a tendencia a levar estes desastres á arena das disputas típicas da política

representacional mingua as esperanzas dalgúns nun cambio de modelo que tería
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que xurdir e xestionarse dende abaixo. Mais, ao meu ver, o problema non radica

simplemente na falta de conciencia ecolóxica. Hai moito máis que queda por facer

ao nivel do discurso ecoloxista para poder integralo como adaíl da loita anticapita-

lista, na que certos nacionalismos xa teñen unha traxectoria. O que consegue a

problemática ecoloxista é permitirnos albiscar a radicalidade coa que hai que en-

frontarse ao modelo vixente, facéndonos cuestionar as estratexias coas que se pre-

tendía provocar o cambio, ao tempo que ela gaña transversalidade coa súa

permanente integración nos conflitos locais menos alleos para a poboación.

Confío en que no título se vexa reflectida unha interferencia entre o ecolo-

xismo e o nacionalismo que ven guiando na Galiza a loita anticapitalista, sen pro-

ducir inquedanzas innecesarias en ninguén. “É nosa a terra?” dálle unha volta máis

á proposta de Xosé García apuntando á lóxica mesma de dominación que configura

o sistema político-económico vixente e que remata irremediabelmente no derradeiro

elo da cadea, que é o que na nosa cultura entendemos por natureza. Os ecoloxistas

levan décadas analizando e avisando das consecuencias de isto; entrementres fó-

ronse constituíndo diferentes loitas para atallar esta destrución case que progra-

mada,   adaptando á súa causa o modelo emancipador que tantas batallas gañou

contra a lóxica de dominación. A ninguén lle resulta alleo escoitar falar dos dereitos

dos animais e mesmo algún propón xa considerar a natureza como suxeito de de-

reito, coas vantaxes que iso suporía no marco dos conflitos de intereses que confi-

guran hoxe as tomas de decisión políticas, económicas, xudiciais... Porén, aínda

que estas estratexias emancipadoras permiten a eliminación de certas situacións

de inxustiza nas que se atopan os grupos correspondentes a cada caso de loita, non

poden con todo evitar que o foco no que incide a lóxica de dominación se desprace

a outro sitio ou grupo máis susceptíbel, ou mesmo que, como está a suceder na ac-

tual crise, moitos dos logros acadados se esfumen sen máis por priorizárense outros

intereses que xa non son tan compatíbeis coa emancipación de grupos menos po-

derosos. Non digo nin moito menos que estes grupos que tratan de saír dunha si-

tuación de sometemento teñan que dar á vez coa solución global, como tampouco,

por suposto, que sexan culpábeis de que a lóxica de dominación se desprace per-

manentemente a outros lugares. Pero si penso que se fai necesario apuntar coa su-

ficiente radicalidade para non seguir alimentando esa lóxica, e a ensinanza que

podemos agora sacar do ecoloxismo é xustamente que a dominación sempre atopa

algo que dominar, sempre dá cun elo máis feble na cadea que pode ofrecer menos

resistencia que os demais.

Que todo este proceso se fora concentrando no que chamamos natureza non

é, penso eu, ningunha casualidade. Ela é o dominábel mesmo, o que queda sempre

do outro lado da dominación: de aí as súas fronteiras difusas que atravesan tanto

os nosos corpos como as temporalidades do ciclo do carbono. Por iso, da mesma
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maneira que a crise económica fai volver o sometemento ás clases medias occiden-

tais outrora emancipadas, a destrución dos ecosistemas e a contaminación do con-

torno seguramente acaben proxectando novas estratexias de dominación sobre

corpos que lograran resistir a certos biopoderes. Non é máis grave este retorno que

o sometemento do nunca emancipado: o que é realmente grave é que o modelo ca-

pitalista precise sempre de algo que dominar e que sexa tan difícil facer viábel outra

alternativa.

A loita por unha soberanía nacional constitúe, sen dúbida, un movemento

emancipador que tamén responde a unhas determinadas experiencias do inxusto.

Como pobo sedentario que somos, estas inxustizas vivíronse aquí como interrup-

cións da pertenza a unha terra, da identidade cunha paisaxe, dos modos de vida

nun contorno. Así, nas últimas décadas produciuse unha interesante confluencia

entre os discursos político-identitarios de maior tradición e os que xurdían na loita

contra os desastres ecolóxicos que tiveron e están a ter lugar a causa do funciona-

mento capitalista. A defensa do territorio fronte aos axentes implementadores deste

modelo tira en grande medida deste sentimento de identidade coa terra que a rei-

vindica como nosa. Ao “nós” galeguista sempre se lle pode atribuír un carácter per-

formativo que constitúa unha maneira de facer as cousas á que írmonos afacendo

cando un se sente apelado polo “nós”, en oposición á maneira de actuar dos axentes

capitalistas, e mesmo podería transferirse esa performatividade ao posesivo “nosa”

co que defendemos a terra, configurándose un xeito de nos relacionarmos co con-

torno que o coide, que non o venda ao capital, que nos ofreza soberanía non sim-

plemente nacional senón tamén alimentaria. Realmente non se pode controlar a

linguaxe coa que nos pensamos e nunca saberemos o que pode chegar a ocorrer

grazas ás palabras coas que tramitamos as experiencias de inxustiza. “A nosa terra”

ten toda unha carga histórica que, sen dúbida, mobiliza contra a resignación -qui-

zais de máis maneiras das que inmediatamente seríamos quen de enumerar-. Pero

tamén é preciso revisarmos permanentemente as ferramentas que empregamos

para o cambio político, non vaia ser que deixen de poder promovelo porque entre-

mentres non nos cuestionabamos a nós mesmos. A reivindicación da terra como

nosa agocha, ao meu ver, un mecanismo perigoso que podería estar a reproducir o

alicerce mesmo do capitalismo: refírome á idea de propiedade. A lóxica de domina-

ción da que falaba antes non tería as formas destrutivas do sistema actual se non

viñera amparada e atravesada por ela. Por outra banda, o conflito dos procomúns

-como o caso da auga- ou os formatos mancomunais de propiedade que por fortuna

aínda existen na Galiza son un par de exemplos que  -pola importancia que están

a adquirir agora- sinalan xa de partida a complexidade do asunto, do que a proble-

mática ecoloxista non pode facer máis que incidir unha e outra vez: pois é princi-

palmente a natureza a que consideramos lexítimo apropiarnos, coas consecuencias
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que iso ten. Con todo, as solucións non se acaban de enxergar, quizais porque o

capitalismo non quere que as vexamos. O meu propósito aquí é traballar un pouco

esta cuestión da propiedade, porque quizais o cambio de modelo teña que ver cunha

maneira moi diferente de entenderse co que agora consideramos propio. Mesmo po-

dería ocorrer que non houbera cambio mentres non poñamos en práctica esa ma-

neira, construíndo a alternativa á vez que facemos caer o vello sistema polo seu

propio peso. Por iso pregúntome eu, xa non se realmente a terra é nosa ou se ten

que selo por xustiza, senón se o desexo que esa frase transporta ao longo dos anos

quere ser unha reprodución dentro do capitalismo ou se, ao contrario, se arrisca a

dar lugar ao cambio.

A EXPERiENCiA DA PERDA E OS lADRóNS DE biCiClETAS

Aproveitando que acaba de saír un libro do ecoloxista Jorge Riechmann que

nos pon o socialismo montando en bicicleta, vou introducirme a golpe de pedal no

asunto que temos entre mans, por iso de ir li-

xeira e sen contaminar. Non hai moito un deses

grupos de comunicación que se gaban de ser de

dereitas viron a oportunidade de facer mofa dun

deputado de Esquerda Unida ao que alguén lle

roubara a bicicleta.1

Consideraron pertinente identificar a denuncia do roubo a unha reivindicación da

propiedade privada, co que isto tería de paradoxal ao tratarse dun presunto comu-

nista. Non imos tratar o lonxe que lles quedan aos que idearon a bufonada as teo-

rías económicas dos seus adversarios políticos, pero alomenos gustaríame

recrearme por un intre na imaxe dun mundo no que os parlamentarios non puide-

ran -sexa de facto ou de iure- chegar a exercer o seu papel de representantes se se

viran na tesitura -como o protagonista do filme de Vittorio de Sica- de que lles rou-

baran o seu medio de produción: o de transporte. En todo caso, a razón desta anéc-

dota era máis a de mergullarme na idea tan propagada na nosa sociedade

capitalista, e representada tan fielmente por estes defensores do sistema, de que

só o dereito á propiedade privada pode amparar perante o roubo.

Xa Pierre-Joseph Proudhon, ante as primeiras rabexadas de consolidación

da revolución burguesa, sostiña por 1840 nunha das súas obras de máis sona que

“a propiedade é un roubo”, poñendo contundentemente sobre a mesa as contradi-

cións nas que o dereito á propiedade incorría (Proudhon, 2010). Se hoxe en día non

se le o Manifesto Comunista, menos aínda cabe esperar certa difusión no tocante

ao pensamento anarquista de Proudhon, pero non deberían deixarse de salientar
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as incisivas argumentacións deste labrego autodidacta á hora de cuestionármonos

todos a chave de bóveda que sostén o noso sistema político, económico, social e xu-

rídico. “A propiedade é un roubo”: ao identificar o dereito de propiedade con aquilo

que supostamente tal dereito pretende conxurar, o roubo, Proudhon non busca

senón facer ver que se se considera lexítimo o dereito de apropiación sobre un ben,

estarase a lexitimar á vez o dereito de expropiar ese ben a outro, quen perde inme-

diatamente o dereito de telo. Por iso incide Proudhon na desfundamentación de

todo dereito á propiedade, subvertendo así a lóxica -daquela imposta pola burguesía

e hoxe imperante xa en tódalas capas sociais- pola que se considera lexítimo retro-

traerse á fundamentación da propia acción de apropiación cando un se ve na tesi-

tura de ter que afrontar un roubo por parte de outro. Seguramente os burgueses

estiveran daquela máis preocupados en xustificar o seu dereito de apropiación que

en facer mofa da experiencia de desposuimento do campesiñado, aínda que non

vou descartar que, igual que hoxe se manifesta nos amentados medios de comuni-

cación, as dúas cousas sexan compatíbeis. O certo é que se Proudhon propuxo

outra lóxica perante o roubo é porque viviu nas súas propias carnes cómo os bur-

gueses se amparaban no seu dereito á propiedade, protexidos polo Estado, para

usurparlle aos labregos e ao proletariado, xa non a propiedade -que nunca tiveran-

, senón o dereito mesmo de usufrutuar os medios de produción que precisaban

para vivir.

Como se deduce desta significativa experiencia, a crítica á propiedade é drás-

tica, mais porén non deixa de haber unha denuncia radical do roubo: antes ben,

esta é o que motiva aquela. Polo tanto, o que resulta paradoxal non é xa que alguén

que critica a propiedade privada denuncie o roubo -coma aquel que quedara sen o

seu medio principal de transporte-, senón o feito de que quen defende a propiedade

privada diga que o fai para erradicalo. Gustaríame que isto quedase claro, porque

non se trata aquí de antagonismos políticos, senón dun mecanismo do que partici-

pamos todos, en maior ou menor medida, cando nos advén unha perda: “é que é

meu!” podería ser a frase máis representativa deste reclamo emerxente da propie-

dade no momento en que se vive a inxustiza da subtracción. O ben empeza a ter

propietario -é dicir, o que é empeza a ser de alguén- no momento en que asexa a

posibilidade de perdelo; de non existir esta posibilidade a ninguén se lle ocorrería

semellante frase; e por iso tamén só se outorgan dereitos de propiedade no tocante

a recursos que son limitados. O concepto de propiedade, polo tanto, non existe sen

esa experiencia de perda ou subtracción, sen a experiencia, en definitiva, de que as

cousas non nos pertencen, posto que en calquera instante as perdemos. De feito,

poderíamos pensar a propiedade como un mecanismo para conxurar a perda, o

conxuro mesmo no que se invoca o roubo de forma ritual para afastar esas pantas-

mas usurpadoras que non paran de asexarnos na relación co noso contorno, que a
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fan fráxil e inestábel. No conxuro déixase fóra a fonte de inestabilidade para así

constituír unha sorte de fortaleza na que toda subtracción de portas para dentro

estea baixo control: a figura que se emprega é a do roubo, é dicir, a privación ilexí-

tima por parte de outro dunha propiedade que ao mesmo tempo se presupón lexí-

tima. A diferenza entre o roubo e a subtracción ou perda da que vimos falando

debería quedar clara: esta é impredicíbel, insoportábel, inxusta, incontrolábel, nega

de raíz o aseguramento do propio; o roubo, en cambio, é unha domesticación de

esta subtracción, pola que alomenos podemos afrontala sen tanto desacougo ao sa-

bérmonos lexítimos propietarios do propio. Hai toda unha enxeñaría para construír

esta lexitimidade. Así, ao fundamentarse a propiedade, as pantasmas usurpadoras

que nos asexan pasan a ser vulgares ladróns que, de quitarme o meu, terán que

retribuírmo ou pagar polo dano, co cal faise moito máis levadeiro, sen dúbida, afron-

tar a perda.

O conxuro non pode ter máis sentido: endemoñamos esas pantasmas non-

propietarias que escapan ao noso control invocándoas como ladróns para que se

afasten da nosa propiedade. Xa que se di por aí que xs galegxs somos un pouco

meigas, non nos debería resultar tan estraña esta operación na que, para afastar-

mos algo do noso carón, chamámolo, identificámolo, reducímolo a un rostro que

poidamos encarar. Pero ben sabemos que con isto non erradicamos os demos. O

máis que acadamos é telos un pouquiño controlados para que non nos fagan a vida

imposíbel, ou iso queremos crer nós. Quen se erixe como propietario tamén o quere

crer así, pero ademais historicamente resultou que nolo quere facer crer aos demais,

tendo todo o sistema político ao seu servizo nun mundo globalizado. Ínstanos a que

nos convertamos á panacea da propiedade, o que levamos facendo dilixentemente

xa preto de dous séculos -e dilixente hai que ser para conseguilo, pois parece ser o

traballo a chave para acceder á propiedade-. Pero o facemos máis que nada porque

a outra alternativa é a de seguir xogando o papel dos demos: eses outros usurpa-

dores que asexan dende todos os curruchos por non teren o que outros están lexi-

timados a apropiarse, e que son invocados como criminais ladróns e folgazáns, fonte

das inxustizas do mundo civilizado dos propietarios.

Así, dunha inocente frase: “é que é meu!”, que ben poderíamos poñer en boca

de calquera crianza non acostumada a que outros xoguen cos xoguetes que seus

pais lle agasallaron, ou compunxida por extravíalos no parque, chegamos até unha

imaxe máis ben arrepiante, que nos desborda por todas partes porque, por moito

que un sinta as fallas do modelo, ninguén quere renunciar á súa propiedade. O

asunto é sen dúbida complexo, pois a propiedade está atravesada polo paradoxo

que supón o feito de poder ser afirmada só a partir da exclusión, ocultación ou eli-

minación do feito mesmo que a nega: a non-propiedade. E esta insiste en aparecer

unha e outra vez simplemente porque a propiedade non é quen de negala, de facela
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desaparecer, e canto máis o intenta máis formas novas toma o desposuimento, e

máis asexante se fai o roubo.

Así se explica que Proudhon, quizais por estar do lado dos desposuídos, vira

á perfección que a propiedade se estaba a contradicir ao afirmarse, e non paraba de

darlle voltas á idea de que “a propiedade é imposíbel” (Proudhon, 2010: 161-217).

Namentres os propietarios terían que negarse a recoñecer esa contradición -é dicir,

a de que eran á vez propietarios e non-propietarios- para poder seguir sendo o que

querían ser. Non cabe dúbida de que ser demo debe de ser tamén frustrante: sobre

todo, se amais de padecer a túa condición de desposuído, pretendes facerlle ver ao

propietario -que te exclúe e conxura- que ten que negarse a si mesmo para o dei-

xares de amolar. Pola súa banda, o propietario tampouco o ten fácil: tería que afron-

tar -nin máis nin menos- os seus propios demos e aprender a convivir con eles.

Velaquí unha versión enxebre do antagonismo de clases.

PROPiEDADE E/É DEREiTO

Pero dixeramos antes que a propiedade era un mecanismo do que participa-

bamos todos, que non se trataba, por así dicir, de meras loitas ideolóxicas. O lembro

de novo para ratificalo, mais agora engadindo que á propiedade lle son constitutivos

os antagonismos, sexan ou non de clases, pola simple razón de que, para manterse

a identidade da propiedade, precísase da distinción entre propietarios e non-pro-

pietarios: para asignárenlle a un grupo de individuos o carácter de propietarios -

máis ben que de non-propietarios-, terase que facer soportar sobre outro grupo o

carácter de non-propietarios que quedara excluído, minguándolles a estes toda ca-

pacidade de apropiación, sobre o que os outros sosteñen o seu respectivo crece-

mento. Que de aí se deriven loitas ideolóxicas vén de seu.

Porén, é un mecanismo que parecemos precisar. Tanto Proudhon como Marx,

e moitos antes e despois de eles, tíñanlle á propiedade unha sorte de ambigua pía.

Por unha parte a criticaban como o mal da clase proletaria, mais por outra a de-

fendían se se subordinaba a un reparto xusto. Marx resolveu o problema dicindo

que o que había que abolir non era a propiedade en xeral, senón só a propiedade

privada, a da burguesía, pero precisamente para convertela en propiedade do pro-

letariado a través do Estado. Pola súa banda Proudhon non semellaba telo tan claro.

Vía un problema na idea mesma de propiedade -de aí as súas frases lapidarias-,

pero consideraba ao mesmo tempo que se a propiedade se reducía a dereito de po-

sesión a partir dun reparto equitativo entre todos, non tería por que considerarse

algo malo, aínda que de isto falaremos máis adiante. De novo parece que ninguén

quere renunciar á propiedade. Con todo, penso que isto se debe en parte ao difuso

espectro que abrangue o termo, que sempre -suposto o penoso desposuimento que
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semella aforrarnos- acaba apelándonos dende algún sitio. A súa complexa natureza

cabería quizais artellala mellor se atendemos ao carácter conxurador que lle viña-

mos adxudicando: “propiedade” dirá, en última instancia, todo iso que vén a negar

a experiencia do imposíbel que atravesa a perda. Por iso soémola entender dalgunha

destas diversas (e non sempre compatíbeis) maneiras:
-como o obxecto subtraido e restituíbel ou recompensábel,
-a acción de apropiación que lexitima o dominio sobre iso que se subtrae,
-o movemento de usufruto que se ve interrompido pola subtracción,
-a recondución dese movemento tras a interrupción,
-a capacidade para retomalo,
-a reclamación ante outros e ante un mesmo para poder facelo,
-a lexitimade outorgada,

-e, polo tanto, o dereito mesmo de propiedade que sostén o suxeito que pa-

dece a subtracción: isto é, o suxeito en canto posuidor do obxecto, actor do usufruto

e da apropiación, portador do dereito, facultado por outros para reclamalo, capaci-

tado por si mesmo e pola súa herdanza para telo e, principalmente, para dicir(se) -

en definitiva- propietario.

A propiedade, entón, dise de todas estas maneiras, ou máis ben -por subver-

ter dunha vez a lóxica filosófica- todas estas maneiras dinse “propiedade”, con todas

as vantaxes “ontolóxicas” (e políticas, xurídicas, económicas, sociais...) que ese

nome lles aporta. Dende logo o listado debe de ser parcial, porque me limito a ima-

xinar as maneiras nas que se produce unha afirmación que nega a non-propiedade

da que falabamos antes, pero confío en que algo poida reflectir do mecanismo que

estamos a analizar. Unha certa estrutura obxecto-suxeito guíame na enumeración,

quizais influída por toda esa enxeñaría xurídica que abundou na modernidade para

clasificar e organizar todos os casos nos que a propiedade puidera servir como ins-

trumento legal á hora de reparar os danos dunha perda. Os dous grandes bloques

nos que parece dividirse o obxecto desta literatura veñen a coincidir con eses dous

polos: no lado obxectivo quedaría o obxecto da propiedade, como determinación de

aquilo susceptíbel de ser apropiado, e no lado subxectivo situarían os xuristas o

dereito de propiedade, como potestade, poder, facultade ou mesmo cualidade dun

suxeito para apropiarse de algo ou considerarse propietario de el. A definición axei-

tada destes dous elementos será do máis pertinente e útil para a aplicación de xus-

tiza, pero o fenómeno desborda tanto esa estrutura como a súa función xurídica

pois, como diciamos, ten tamén dimensións políticas, sociais e económicas nas que

esa distinción perde as súas fronteiras.

Hai, con todo, un elemento eminentemente xurídico que nos mantén atados

á idea de propiedade: o seu carácter de dereito. Este concepto é a chave da xuris-

prudencia moderna e irá da man da concepción ontolóxica do suxeito como centro
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da cosmovisión que configura o mundo que herdamos. Por iso sometémonos garelos

á Declaración Universal dos Dereitos Humanos ou aos nosos textos constitucionais

para loitar contra as inxustizas que asolagan o noso mundo, crendo ilusoriamente

que protexen, de seren aplicados, fronte ao desposuimento. E por iso tampouco

acostumamos a poñer en cuestión o dereito á propiedade como a ferramenta por

antonomasia contra o roubo, mentres depredamos no seu nome todo o que se nos

pasa por diante. O que ocorre é que se produce unha transferencia de significación

entre dereito e propiedade da que non soemos ser conscientes, por pensarmos sem-

pre na propiedade -cando a vemos negativamente, que non sempre é a así- como

un acaparamento de cousas materiais ou pecuniarias, mentres a “dereito” lle ad-

xudicamos valores positivos, ao ser a ferramenta que nos outorga o sistema para

que se respecte a nosa integridade. Por iso é preciso ver o funcionamento da trans-

ferencia de significación un pouco en detalle.

Cando falamos de propiedade nunca podemos abstraer de forma definitiva o

seu carácter obxectivo do subxectivo. Apenas dicimos que “un ben é a propiedade

de alguén”, xa poderiamos afirmar sen considerar que estamos a dicir algo distinto

que “un ben é da propiedade de alguén” ou que “alguén ten ese ben en propiedade”.

Nesa pequena modificación sintáctica sen importancia estamos a pensar xa o termo

propiedade como “dereito de propiedade”, que é inherente a todo obxecto-propie-

dade que se pretenda determinar a través da primeira frase. Pero a propiedade con-

cibida como dereito de propiedade pode significar ademais dúas cousas distintas,

segundo como se pense a relación entre os termos que compoñen a expresión “de-

reito de propiedade”:

Cando a pensamos como unha especificación do termo propiedade fronte ao

sentido obxectivo, “dereito de propiedade” ven a dicir que a propiedade é en primeira

instancia un dereito de apropiación sobre os bens, é dicir: una relación entre o su-

xeito e o obxecto vista como potestade para posuír este, para facer -dito coloquial-

mente- o que a un lle pete con el. Claro está que a esta liberdade se lle porán certas

restricións, pero a cosmovisión imperante está asentada na lexitimidade desa liber-

dade e o que se soe deixar a unha deliberación interminábel é a razón de ser das

restricións.

O que “dereito de propiedade” significa a un segundo nivel é que esta propie-

dade vista como dereito sobre algo resulta ser á súa vez un dereito, é dicir, que cer-

tas instancias gobernamentais protexerán os cidadáns a teren dereito a ter dereito

sobre os seus bens. É o que aparece moitas veces nos textos legais como “dereito á

propiedade”. Alguén podería rebater que no caso de que puidera ser reclamado por

calquera cidadán ou ser humano, estaríamos saíndo á rúa para esixilo, e de feito

parece que non o facemos. Eu contraargumentaría: facer facémolo, pero a través

da reclamación doutros dereitos, como por exemplo a unha vivenda digna ou a unha
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sanidade pública. Nestes casos evidentes é cando nos sentimos lexitimados a de-

fender o noso carácter de propietarios como suxeitos de dereito e cidadáns, aínda

que nestes casos de propiedade pública ou mediación do Estado a fronteira entre

propiedade e usufruto sexa de novo un problema. Pola contra, o dereito á propie-

dade na súa vertente privada compórtase dunha maneira curiosa a este segundo

nivel de lexitimidade institucional: igual que no caso da pública, hai que sentirse

propietario para reclamar ese dereito, pero no caso de que sexa unha propiedade

privada, para sentirte propietario tes que terte apropiado antes de algo. Así de sin-

xela é a cousa. Por iso ninguén sae á rúa a reclamar o dereito á propiedade privada

se non ten nada en propiedade -que para iso xa existe o poder xudicial onde as de-

vanditas divisións xurídicas resultan eficaces- e, con todo, o Estado o ampara como

dereito constitucional sen asegurar o reparto equitativo de propiedade, polo que ese

dereito está a protexer a desigualdade baixo o aspecto dunha igualdade de dereitos

ante a lei.

Esta distinción entre ámbolos dous sentidos de dereito de propiedade -por

dicilo brevemente, como potestade sobre algo e como lexitimidade desa potestade-

vai ser crucial nos diferentes posicionamentos políticos e ideolóxicos ao respecto, o

que, como veremos, non xustifica que se obvie a ligazón que hai entrambos. De

feito, os problemas que xorden a este segundo nivel da lexitimación da propiedade

marcan as diverxencias entre aqueles, mentres que a aceptación da validez da idea

de propiedade como potestade representa, pola súa banda, o que os une a todos e

o que lles ofrece un chan común. Quizais sexa pertinente establecer tres maneiras

de afrontar os problemas que xorden do dereito de propiedade como lexitimidade:

a xa amentada vía do comunismo, a da democracia capitalista na que supostamente

nos atopamos e a do neoliberalismo anarcocapitalista que por momentos semella

que goberna o mundo.

Xa coa consolidación da revolución burguesa no século XiX, lemos ao avo-

gado Karl Marx denunciar nos seus primeiros escritos a maneira en que a propie-

dade privada está a determinar o modo de artellar a propiedade estatal ou pública,

facéndose dende o paradigma que a burguesía quere impoñer para defender os seus

intereses. A idea de propiedade privada, asentada na de individuo como suxeito de

dereito, proxéctase sobre a propiedade dos bens estatais, de tal maneira que as pro-

piedades que antes eran híbridas e difusas e que permitían o uso comunal dos re-

cursos por parte dos pobres -incluso aínda que pertenceran á nobreza ou ao clero-,

convértense ao modelo da propiedade exclusiva, xerando un proceso de exclusión
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e criminalización dos desposuídos promovido dende o Estado.2

Como xa comentaramos, a solución que dará

Marx a partir do Manifesto Comunista pasa por

eliminar ese formato do dereito á propiedade pri-

vada que tantos problemas dá e por facer que

toda a lexitimidade da propiedade pase polo Es-

tado. O que con isto parece resolver é esa inxus-

tiza na repartición dos dereitos de apropiación

que parecería endémica alí onde se defende o de-

reito á propiedade, sendo que en canto o proleta-

riado recibe o que lle corresponde, o problema

deixa de existir.

No outro extremo están os que consideran irrelevante esta repartición porque

para eles os dereitos de apropiación xorden nos intercambios comerciais, razón pola

cal calquera inxerencia dende fóra no libre mercado será prexudicial para a xustiza

que poida chegar a xurdir da absoluta liberdade de cada individuo na interacción

cos demais. Para quen pense que todos estes neoliberais que nos están a facer a

vida imposíbel só atopan lexitimidade nunha panda de malfeitores economistas ne-

oclásicos, invítolles a que lean un textiño do anarcocapitalista Murray Rothbard

(Rothbard 2007), quen tamén consideraba que a economía se quedaba curta á hora

de soster as teses neoliberais. El mesmo atopa a base xurídica última establecendo

nin máis nin menos que o dereito á propiedade -enténdase privada- como funda-

mento de todos os dereitos humanos. Ao contrario que o Marx máis novo, Rothbard

ve o perigo, non na propiedade privada ben definida e excluínte, senón na hibridade

desas propiedades públicas e estatais que non se sabe nunca ben de quen son nin

quen ten potestade sobre elas, xerándose nesa confusión toda clase de conflitos. E

velaquí un exemplo: o problema do dereito de libre circulación dos inmigrantes re-

solveríase nun intre se cada curruncho das vías públicas tiveran un dono particular

pois, así, que o inmigrante puidera entrar no país dependería do interese que algún

deses “propietarios da rúa” puidera ter en acollelo. Témome que haberá a máis de

un que lle atraia esta idea dun mundo tan ben dividido e clasificado, quizais pola

eficacia e a pragmaticidade que irradia ou pola ilusión que lle poida facer controlar

algunha parte da vía pública, mais ínstoo a que pense qué pasaría se lle tocara o

papel do inmigrante. lémbrame ese dito tan popular co que un se refire a quen non

ten nada: “non ten onde caerse morto”; pois imaxínome o desposuído querendo mo-

rrer e non podendo facelo, angustiado porque a cada intento decátase de que nese

lugar non llo teñen permitido e que por iso, despois do amago, volve a intentalo uns

pasos máis adiante, ao xeito dun castigo de Sísifo invertido. Volvendo á proposta

iusnaturalista de Rothbard, quen -presumimos- acode aos dereitos humanos por-
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que a pesar da crítica ao Estado precisa dunha institución lexitimadora, dende logo

cabe dicir que, aínda que faga desaparecer a xustiza do ámbito dos dereitos huma-

nos, é extremadamente consistente no tocante á lexitimidade que de por si lle

damos ao dereito á propiedade. En realidade non fai máis que explicitar o carácter

previo que ten a propiedade respecto dos dereitos, na medida en que, aínda que a

primeira vista non nolo pareza, hai primeiro que ser propietario para poder ter de-

reito a algo. O que dá medo é a crueza é insensibilidade coa que o di, pero o único

que fai é levar as bases do noso sistema até as súas últimas consecuencias, sen

cuestionarse nada máis.

A terceira vía para atallar os problemas que dá a lexitimación da propiedade

é o que xa coñecemos todxs: unha mestura que varía en proporcións entre a pro-

piedade pública e a privada. A descrición de antes penso que chega dabondo, en-

gadindo agora simplemente unha breve indicación do que supón este modelo para

os outros dous posicionamentos: dende a perspectiva do comunismo non será máis

que un Estado burgués que ampara a propiedade privada da burguesía, mentres

somete o proletariado aos intereses desa clase a través dunha propiedade pública

en mans do capital, a cal fai de remedo contrarevolucionario colmando pequenas

ansias de xustiza social; e para os neoliberais, como xa dixen, ese Estado será un

obstáculo na liberdade dos individuos propietarios á hora de partillaren sen excep-

cións todos os bens que existen: así o Estado democrático coarta e leva a confusión

o dereito de apropiación de estes, que gañan a súa lexitimidade dende as mesmas

regras do libre mercado.

Agora ben, o que é común a estes tres modelos é que ningún cuestiona a idea

de propiedade no seu conxunto. Simplemente ofrecen un sistema político-econó-

mico que resolva os problemas que xorden de admitir a súa lexitimidade, o dereito

á propiedade, mentres deixan intocábel a idea de propiedade como dereito ou po-

testade sobre algo. Eu comprendo que a cuestión é ben complicada, sobre todo se

temos en conta que nesta idea de propiedade se asenta toda a teoría política mo-

derna, co difícil que é subverter tantos séculos de ciencia aplicados a construír esta

vía, pero a día de hoxe atopámonos nun punto no que unha alternativa a toda esa

cosmovisión se fai necesaria. Os problemas ecolóxicos esíxennos cuestionarmos ese

dereito de propiedade, tamén como potestade, pois en última instancia sempre se

exerceu sobre a natureza: foi a maneira en que o ser humano se outorgou a si

mesmo a lexitimidade para dominala, e iso ten as consecuencias que agora xa non

somos quen de controlar.

Vexamos entón o punto no que é preciso afrontar a ligazón entre os dous sen-

tidos de dereito de propiedade, máis aló de toda pretensión conservadora de afe-

rrarnos á seguranza que este nos ofrece: sexa ao outorgarnos a potestade sobre o

que nos rodea, sexa ao lexitimarnos para esixirlle a outras instancias os nosos de-
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reitos de apropiación. O que ocorría a este segundo nivel, e polo que se facía im-

prescindíbel tomar algunha decisión respecto do modelo político-económico de le-

xitimación da propiedade, era que o dereito á propiedade trazaba un movemento

circular: para podermos gozar dese dereito temos que ser xa de partida propietarixs,

co que pode chegar a resultar ridículo que se precise cumprir a condición que pre-

suntamente se busca asegurar con ese dereito. Agora ben, as propostas que domi-

naron o debate político foron xustamente as que non viron pertinente atender á

ligazón que unía esa circularidade coa que tamén se produce na idea de potestade.

De esta non sabían nada ou non querían saber, quizais polo pouco popular que re-

sultaría entre a poboación cuestionarlles o seu dereito de propiedade e, tamén,

como non, polo poder que de feito dá adxudicar e administrar “lexitimamente” o ac-

ceso dos individuos ao dereito de apropiación, sexa en nome da liberdade, da igual-

dade ou da xustiza.

Así, ao meu ver, a solución non pasa por que un tipo de propiedade supla os

déficits que ten a outra, nunha loita atávica entre o público e o privado que nos ten

a todxs escindidxs, gardándonos celosa e politicamente de non superar unha fron-

teira que nos vén imposta dende fóra para a nosa suposta seguranza. Ao contrario,

de haber algunha solución teremos que arriscar esa seguranza, a propiedade e os

dereitos, que non significa en absoluto renunciar a eles, como pretenden facernos

crer os que sacan proveito do status quo e se alimentan dos antagonismos que a

propiedade xera. A solución pasa así por afrontar a incómoda ligazón que retrotrae

a circularidade viciosa do dereito á propiedade á circularidade viciosa da relación

entre propiedade e dereito: nese primeiro nivel da potestade tamén a idea de dereito

ten que presupoñer a de propiedade aínda que apareza esta como secundaria res-

pecto de aquela. A explicación atopámola na mesma xénese da idea de dereito, antes

incluso de que se acabara de conformar o concepto moderno de suxeito de dereito:

cando aínda “suxeito” non se identificaba coa persona do dereito romano, co que

nós entendemos por ser humano -fronte aos animais ou cousas-, puidéronse des-

cartar os animais como suxeitos xurídicos, porque eles -argumentouse- non podían

posuír nada, porque non podían ser donos (Guzmán brito, 2002). Nada impide,

como vemos hoxe, que esta idea de suxeito de dereito se transforme para abranguer

tamén os animais anteriormente excluídos, modificando quizais para ben o seu sig-

nificado ou resgardando a máis individuos de ter que pasar por experiencias inxus-

tas; pero o problema non está simplemente en qué individuos quedan fóra ou non,

senón no mecanismo que se está a aceptar ao deixar que esas delimitacións sigan

operando, e xerando antagonismos, por moito que o fagan un pouquiño máis lonxe

no noso campo de visión. Todo dereito se sustenta no dereito de dominio, a propie-

dade sempre é previa, e por moito que a lexitimáramos na modernidade convertén-

doa nun dereito, dominio ficará sendo.
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PROPiEDADE E/É PODER

Agora toca ver como transitamos por estas circularidades sen deixarnos caer

na tentación de negalas. Afortunadamente non temos que comezar de cero. Nin na

nosa vida nos son alleas as relacións co contorno fóra -máis alá ou máis acá- da ló-

xica de dominación e do mundo dos dereitos e das propiedades, nin tampouco son

inéditas as propostas políticas que se atreveron a transitar pola amentada ligazón

cara ao cuestionamento do dereito de propiedade nos seus alicerces. Como veremos,

para dar ese paso non hai que renunciar á propiedade e aos dereitos, senón cues-

tionalos, pero si é precisa unha renuncia a algo, xustamente a iso que lles impediu

a aqueloutros dar o paso ou que, dito dende outra perspectiva, gañaron ao non

dalo: o poder.  

Pero volvamos a poñer os pés na terra, vendo as cousas dende a nosa pers-

pectiva e non dende a dos grandes teóricos ou líderes políticos, ou mesmo heroes

sacrificiais. ben sei que os dereitos son das poucas ferramentas que temos á nosa

disposición para esixir xustiza, pero é de todxs coñecido que no seu nome tamén

se cometen inxustizas por todo o mundo. isto asociámolo decotío a abusos de poder

ou disfuncións do sistema xurídico que requiren certos reaxustes para que os de-

reitos cheguen a ser eficaces na consecución da xustiza, e sexan capaces de evitar

así esas lagoas legais tan perigosas: confíamos dalgunha maneira na súa perfecti-

bilidade e por iso volvemos apelar a eles como instancia salvífica. Todo iso é moi

pertinente mentres non se absolutice, mentres non se crea que o noso compromiso

político é sen máis a reclamación do que nunca nos deron ou do que nos están a

quitar, someténdose e inmobilizándose así a contestación social ao paternalismo

estatal que pretende, coma calquera pai autoritario, a nosa dependencia como le-

xitimador, administrador e executor dos nosos dereitos. A día de hoxe empezámo-

nos xa a decatar de forma xeneralizada que con ir a votar cada catro anos non

exercemos a nosa responsabilidade cidadá, e non por iso pasamos a negar o dereito

de facelo (e por suposto tamén de non facelo, xa que se trata dun dereito, non dun

deber). Pois na mesma liña haberá, entón, que avanzar para chegarmos a conside-

rar que facer política dende abaixo non consiste soamente en esixirlle aos gober-

nantes ou demais autoridades que respecten e fagan aplicar os nosos dereitos... e

non por ampliar as nosas miras imos deixar de amolar até que nos escoiten. O que

quero dicir con isto é que hai un afora dos dereitos -xa non digo do Dereito ou dos

tres poderes do Estado de Dereito-, un afora eminentemente político no que estamos

continuamente interaxindo sen apelar a dereito algún, renunciando en definitiva a

unha autoridade que nos ampare perante o outro, que regule a nosa relación con

aquilo co que nos atopamos. É un afora sen dúbida máis arriscado que o mundo
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ideal duns dereitos por sempre respectados, pero, se o pensamos un pouco, non

menos arriscado que o mundo dos dereitos non respectados no que vivimos, men-

tres se nos vende unha seguridade que nunca acaba de chegar e que comeza a faltar

polos flancos máis inesperados. De feito, é cando os dereitos se suspenden -que

nin é vulneralos nin é respectalos-, cando algo pode empezar a gurgullar: unha po-

lítica onde poida, de darse o caso, ocorrer o xusto.

É importante decatarse de que é a lóxica da identidade a que sostén as ideas

de propiedade e de dereito, trazando o círculo do que falabamos máis arriba, e que

é pola súa aparente consistencia polo que o modelo político-económico capitalista

triunfou, sen deixar espazo a alternativas. Nada máis necesita este sistema que uns

individuos ben identificados e definidos como propietarios e suxeitos de dereito.

Mais isto só se pode acadar se se obvia, exclúe, anula a non-propiedade -e agora

tamén podemos dicir, os non-dereitos- que é constitutiva de todos estes individuos.

As vantaxes entrelázanse “ontoloxicamente”, como dicíamos antes, isto é: xurídica,

política, económica e socialmente. Valla como exemplo da importancia disto a nivel

económico o que nos di Juan Torres lópez:

Un requisito esencial para que pueda darse la actividad económica es que

se conozcan, que estén socialmente definidas, las relaciones que los hombres tienen entre

ellos y con las cosas  en lo que hace referencia al uso de los bienes o de los recursos que

pueden satisfacer sus  necesidades. Que se haya establecido qué pueden hacer y qué no.

O, como dice Demsetz,  que se garantice que “todo hombre prevea lo que puede esperar, ra-

zonablemente, de sus  relaciones con los demás”. A estas facultades de que disponen los

hombres se les denomina derechos de apropiación y  las establece o define la sociedad por

medio de la violencia, de la negociación, de las leyes,  de las costumbres o de cualquier otro

sistema de asignación de derechos. (Torres lópez,  1989)

No que el fará fincapé como economista é no carácter non omniabarcante do

mercado para administrar nos intercambios comerciais estes dereitos de apropia-

ción, porque o mercado non pode controlar nin a asignación destes dereitos nin as

externalidades que produce o sistema en razón precisamente do xeito de asignación,

que é, como se reflicte xa na cita, un asunto de poder. Propón así, fronte ao modelo

neoclásico do libre mercado do que falabamos antes a conto do anarcocapitalista

Rothbard, unha teoría económica que atenda ás relacións de poder nas que a asig-

nación ten lugar. Esta falla que Torres lópez sinala para a economía imperante

dáse da mesma maneira nos niveis tanto xurídico como político do sistema e, en

todos eles, alí onde a propiedade linda coa falla, ocorre -de negarse a falla a favor

da afirmación da propiedade- o que comunmente chamamos “poder”. Telo en conta

nos estudos, da índole que sexan, xa é unha maneira de atender á falla, mais o ver-
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dadeiro reto político, económico e xurídico consiste en renunciar ao poder, en deixar

de reproducilo como mal menor e afrontar unha vida con fallas.

Por iso temos que volver a Proudhon e ao anarquismo, pois esta si é unha

proposta político-económica que se atreveu a cuestionar a propiedade mesma no

seu conxunto, que si fixo o camiño de retrotraerse ao cuestionamento da potestade

sobre os bens cando experimentou a inxustiza xerada pola lexitimación da propie-

dade dende a burguesía e o Estado. O camiño de Proudhon foi un tanto confuso,

pero é o que ten manterse fiel á contradición que experimenta na propiedade. Sabe

que a afirmación da propiedade non implica a erradicación do desposuimento, que

lexitimala é a ruína para os desposuídos. Como Marx, atende á repartición xusta

dos medios de produción como a solución ideal, pero a diferencia de el, dá o paso

de considerar que dalgunha maneira os dereitos de propiedade na distribución

xusta e equitativa deixarían de ser dereitos de propiedade. Esta intuición de Proud-

hon paréceme xenial: ten claro que á propiedade lle é inherente o poder e que no

mesmo intre da distribución xusta dos bens ese poder desaparecería e, polo tanto,

o que un posúe para a súa propia supervivencia sen quitarlle a ningún outro o que

lle corresponde para o mesmo fin, nunha distribución equitativa dos bens limitados,

tería que deixar de chamarse “propiedade”. isto é así porque desaparece o dereito

sobre ese obxecto fronte a outro individuo que non o ten e que precisa ese ben

tamén para si. Proudhon falará aínda así de dereito de posesión, pero tampouco lle

podemos pedir que a esas alturas puidera ademais ver nitidamente o problema que

o termo “dereito” carrexa alén do de propiedade.

Proudhon chega así ao cerne do problema da potestade e da circularidade

entre a propiedade e o dereito, e por iso o anarquismo consegue dar unha alterna-

tiva fronte as propostas político-económicas que se queren arrogar a capacidade de

facer lexítima a propiedade. Proudhon desvencellou xa nas súas orixes o move-

mento anarquista do poder estatal, ratificando que, aínda que a propiedade podería

ser xusta ao asignárense os dereitos de apropiación en condicións de igualdade,

isto tería que ocorrer ás marxes de todo exercicio de poder -inclusive o goberna-

mental-, pois tal asignación implicaría nin máis nin menos que a supresión mesma

de todo poder. O que isto supuxo na división histórica da esquerda entre comu-

nismo e anarquismo á hora de artellar a emancipación do proletariado, débeno de

saber ben os militantes. Pero nós aquí non imos entrar nese intenso debate -con

moitas máis faces que a da simple adscrición política-, senón afondar un chisco na

problemática relación entre propiedade e poder. Tal e como Proudhon o ve, se cae

unha, cae o outro: se suprimimos a propiedade, é dicir, se a reducimos a ‘posesión’

-que sería o dereito a usufrutuar os bens que cada individuo necesita para vivir,

sen ter que pagarlle a alguén por facelo nin obrigar a outro a comprárnolo-, o poder

desaparece. Mais se exercemos o poder apelando ao noso dereito -por exemplo, ao
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dereito á revolución, en razón de termos padecido a inxustiza da usurpación dos

medios de produción- para así asignar a cadaquén, segundo unha xustiza distri-

butiva, o seu dereito de propiedade (en tanto que iso supón reducilo a dereito de

posesión), non estaremos senón reproducindo aquilo que queremos facer desapa-

recer. A tendencia antiautoritaria do anarquismo afronta aquí a súa maior dificul-

tade, porque non poderá deixar de sentir que apelar ao dereito á expropiación, por

moi distributivamente xusto que sexa, é exercer poder. Así, invertendo a constata-

ción teoricamente impecábel do pai do anarquismo, que sostiña que se suprimimos

a propiedade suprimimos tamén o poder, poderíamos sintetizar o meritorio esforzo

da práctica anarquista ao longo da súa historia como unha insistencia en responder

á cuestión: “Se suprimimos o poder, como suprimimos a propiedade?” O que destas

experiencias poidamos aprender, por moitos altibaixos que viviran, resúltame sen

dúbida moito máis interesante que o dedutíbel da fe no materialismo histórico, que

non é senón unha maneira cientifista de evitar a contradición.

Unha das experiencias anarquistas máis visíbeis na nosa sociedade, e por

iso tamén máis deostadas a nivel xeral, resulta de exercer o dereito de ocupación.

A okupación, tal e como a coñecemos hoxe, é unha desas prácticas que tentan res-

ponder á devandita cuestión. E o que acada é poñer contra a espada e a parede a

idea mesma de dereito, facendo aparecer o seu carácter contraditorio sen pretender

superalo. Por unha banda, a okupación reclámase como un dereito, pois remite á

idea proudhoniana do dereito de posesión en canto dereito de usufruto dos bens

que se precisan para vivir. O peculiar desta reclamación é, porén, que non vai prin-

cipalmente dirixida ás autoridades, das que non espera unha lexitimación, senón

sobre todo aos outros membros da sociedade. Por ser esixencia ten a estrutura dun

dereito, pero carece de ela na medida en que non é unha facultade: non está lexiti-

mada nin amparada por ningunha autoridade; non se reivindica apelando ao subs-

trato dun suxeito de dereito ou á identidade política dun individuo, senón que

funciona como reacción colectiva e difusa á lexitimidade outorgada a outro suxeito

do dereito de apropiación dun ben que non precisa para vivir; e mesmo tampouco

identifica o ben como propiedade, posto que independentemente da frustración que

produza perder tras un desaloxo todo o traballo investido nun lugar, despois dunha

actividade de corte sedentario apélase ao nomadismo: “Un desaloxo, outra okupa-

ción!”. E, por último, fronte ao dereito de propiedade que se sostén na capacidade

de excluír a terceiros, o dereito de okupación é un non-dereito porque sostén a súa

lexitimidade na non exclusión de ninguén, na apertura do espazo okupado a toda

a comunidade, de quen se pretende a participación. Así, o contraexemplo perfecto,

polo que o que semellaba un dereito que se arrogan uns antisociais anarquistas re-

sulta ser de feito un non-dereito que cuestiona a propiedade e o poder ao mesmo

tempo, leva precisamente ese nome: o dereito de ocupación, o mil veces lexitimado
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para invadir países, colonizar territorios e facer a guerra, e para, en primeira e úl-

tima instancia, apropiarse do alleo. É este mesmo dereito de ocupación que non

atende a imposibilidades o que a okupación trata de impugnar, pero a hexemonía

absoluta de aquel no noso sistema consegue que a poboación se parapete desver-

gonzadamente para non escoitar esa verdade tan incómoda: que nada ten dono,

que o que é non é de ninguén.  

Por iso reclamo aquí o exercicio do non-dereito, o exercicio da non-propie-

dade, o máis vulnerado sen dúbida algunha nos tempos que corren, por ser quizais

a única actitude que pode curtocircuitar o poder da lóxica da identidade que pro-

move as transferencias de significación entre os conceptos de propiedade e dereito.

Mais este exercicio non lle debe ter medo ao contraditorio. O traballo que o anar-

quismo fai dende as marxes, e que tantas portas e fiestras está a abrir nos novos

movementos globais, non ten por que contradicirse co que outras maneiras de axir

poidan facer a nivel -por exemplo- institucional, nesas loitas polo poder que, nos

momentos críticos que estamos a vivir, semellan aínda máis decisorias. É preciso

a estas alturas non abundar na exclusión entre as distintas prácticas políticas. E

sen dúbida, hai moitos pasos dados que se poderían desandar, restrinxir ou redi-

rixir para volvermos o sistema máis xusto, moitas medidas de redistribución ali-

viarían a situación de inequidade que vivimos hoxe no mundo, mais o que non

podemos deixar que ocorra é que estas medidas anulen a urxencia de poñer en

cuestión o modelo mesmo e de cambialo dende as nosas prácticas cotiás, para que

nalgún momento as medidas se tomen dende as bases e non dende arriba. Do

mesmo xeito, ningún movemento emancipador, como diciamos ao comezo, pode ser

o suficientemente decisivo -por moi xustificado que estea contra a lóxica de domi-

nación-, se se limita a engrosar a listaxe dos suxeitos de dereito no círculo lexiti-

mador que se dá entre dereito e propiedade. Por iso fai falla algo que curtocircuíte

este movemento, que desbarate a idea de que os dereitos son algo que un ten para

mellor lexitimación da apropiación do que lle rodea. A mellor maneira é dármonos

o que non temos nin queremos ter, empoderar a nosa condición de non-propietarixs

para que as redes dos bens comúns -que non son de ninguén- se fagan máis fortes

que o capital.

Só así a natureza poderá chegar a ter un lugar máis acó das reservas naturais

“cercadas”, cercadas elas ou cercados nós -tal e como chamaba Marx aos desposu-

ídos pola implantación do modelo de propiedade burguesa-, nunha relación que

rompa dunha vez coa disxuntiva que atravesou todos estes séculos e que só agora

empeza a volverse na nosa contra: ou a natureza ou nós. Quizais “a nosa terra”

poida ser unha maneira de romper coa disxuntiva e de arriscármonos a non apro-

piarnos do que nos rodea.  
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Da era do desenvolve-
mento á era da sustenta-
bilidade.

Edoardo Bazzaco1

RESUMO

Pódese considerar o desenvolvemento sustentable tal como

unha estratexia alternativa ao mal desenvolvemento, é dicir, como

un modelo teórico de desenvolvemento bo? É máis, pode haber un

“bo desenvolvemento”? Neste artigo Edoardo Bazzaco elabora unha

crítica a noción de desenvolvemento sustentable desde unha análise

crítica dos textos nos que emerxe, expoñendo as contradicións e as

limitacións inherentes a propia noción de crecemento económico,

partindo dos aportes da economía ecolóxica  e das visións críticas no

seo das ciencias sociais do prexuízo desenvolvementista

De todos os que se asociaron á palabra “des-

envolvemento”, o epíteto que actualmente máis

“fieis” parece ter na ciencias sociais e naturais é

o que fai referencia ao suposto paradigma da sus-

tentabilidade. O paradigma da sustentabilidade

preséntase como unha discontinuidade impor-

tante respecto ao discurso economicista tan pro-

fundamente ligado ao mito do desenvolvemento

desde o seu nacemento. Pero, é real, efectiva, con-

ceptualmente xustificable esta discontinuidade?

Xa durante a década dos 70 producíronse achegas e interpretacións alterna-

tivas do paradigma “desenvolvementista” da modernización. Característica impor-

tante de devanditas visións alternativas do desenvolvemento foi a súa procedencia

dos países non desenvolvidos, aos que a teoría das etapas do crecemento de W. W.

Rostow atribuía un papel pasivo de simple emulación do mesmo camiño cara ao

crecemento, que xa se demostrou eficaz no caso dos países desenvolvidos. 
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1 Edoardo Bazzaco és sociologo, doctorado

europeo pola Universidade de Barcelona, e

membro do Grupo Consolidado de Investiga-

ción Medamérica da mesma Universidade.

Actualmente é investigador invitado do Cen-

tro de Investigación e Estudos Superiores en

Antropoloxía Social (CIESAS) de Cidade de

México.



O Sur do Mundo manifestou posuír a capa-

cidade activa de brindar interpretacións orixinais

da realidade socio-económica, aínda que, como

no caso da teoría da dependencia2,  devandita ela-

boración teórica non estivese acompañada por

medidas concretas en grao de remodelar a reali-

dade. De todos os xeitos, este dinamismo intelec-

tual deixou o paso na década dos 80 a unha nova

fase da reflexión e prácticas do desenvolvemento,

identificable a través do concepto introducido

polo Banco Mundial e o Fundo Monetario Inter-

nacional de axuste estrutural. A pesar de que nos

anos 80 esta expresión asumiu unha centralidade

importante na produción científica, o concepto de

desenvolvemento non desapareceu fagocitado

pola nova ideoloxía dominante: a súa recupera-

ción comezou a principios dos anos 80 e implicou

unha profunda reinterpretación da categoría, que

supuxo a integración na dimensión económica de

elementos e consideracións procedentes da aná-

lise medio ambiental. Comezaron a emerxer nos

documentos oficiais das organizacións internacio-

nais e nos traballos de recoñecidos analistas se-

rias alarmas que anunciaban a

insustentabibilidade do desenvolvemento a nivel

planetario, seguindo a senda marcada polos paí-

ses desenvolvidos. No 1972 foi publicado un es-

tudo promovido por un grupo de expertos en

tema medio ambiental do Massachusset Institute

of Technology e empresarios industriais reunidos

no Club de Roma baixo a dirección do estadouni-

dense Dennis Meadows, intitulado Os límites do

crecemento. 

A tese central do estudo é que a contaminación e o rápido esgotamento dos

recursos enerxéticos fan inminente o desastre ambiental, o que gobernos e organi-

zacións internacionais debido a un exceso de “optimismo tecnolóxico” rexeitan

tomar en consideración.

Segundo o Club de Roma, a soa posibilidade para salvarse do desastre am-

biental estaría nun cambio radical de camiño: sería polo tanto necesario reducir
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2 O obxectivo primario dos autores da co-

rrente teórica que se definirá como escola da

dependencia foi o estudo dos fenómenos his-

tóricos internos aos países latinoamericanos

coa intención de explicar a súa relación co

sistema capitalista internacional, tratando

de entender de xeito global as implicacións

de devanditas relacións internas ao sistema

económico internacional sobre a estrutura so-

cial dos países subdesenvolvidos de América

Latina. O postulado compartido por todos os

autores da escola foi a asunción da existen-

cia dunha situación de dependencia dos pa-

íses “periféricos” respecto ao “capitalismo

central”. A familia teórica da dependencia

non se pode considerar dalgún xeito como un

corpo teórico homoxéneo e unitario; máis ben

foi atravesada por diferentes correntes, “es-

colas” e autores que analizaron a “depen-

dencia” entre “centro” e “periferia” segundo

marcos interpretativos distintos, propondo á

vez diferentes solucións ao modelo “depen-

dente” en función das respectivas referen-

cias teórico-políticas. Nesta familia teórica

figuran entre outros autores da talla de Fer-

nando Henrique Cardoso, André Gunder

Frank, Theotônio Dous Santos, Fernando

Carmona, Alonso Aguilar e Ceceña Gámez.



drasticamente o incremento de poboación e os investimentos industriais e agrícolas,

transferindo paralelamente recursos aos países “menos desenvolvidos”. 

A pesar das críticas metodolóxicas e concep-

tuais que  -con razón-  foron levadas ao modelo

descrito en Os límites do crecemento3,  por pri-

meira vez desde a invención trumaniana da cate-

goría de desenvolvemento faise referencia nun

estudo de carácter científico de grande difusión á

existencia de límites concretos ao modelo orto-

doxo de desenvolvemento, límites que cuestionan

profundamente o carácter indefinido do crece-

mento económico. Poucos anos máis tarde, a crí-

tica do mito do crecemento ilimitado estenderase

de xeito máis analítico a indagar as contradicións

internas do modelo do crecemento. 

No 1976, o economista Fred Hirsh sostivo na súa obra Social Limits to Growth

que os limites ao crecemento non serían soamente físicos, se non tamén sociais:

unha expansión indiscriminada do consumos e dos servizos ofrecidos polo modelo

social da sociedade de consumo e do welfare state non poden ser sostidos indefini-

damente, non soamente porque os recursos a disposición non sexan suficientes,

senón porque moitos bens -tanto naturais como sociais- ofrecen beneficios decre-

centes ao crecer o número de persoas que se aproveitan deles. Dese xeito, Hirsh

destaca como o problema do crecemento non se refire soamente á dimensión cuan-

titativa da produción; senón que critica e  pon en discusión a composición e distri-

bución de devandita produción, é dicir a mesma estrutura da sociedade industrial

de consumo.

En 1983 a Asemblea Xeral de Nacións Unidas nomeou unha Comisión Mundial

sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento baixo a presidencia de Gro Harlem

Brundtland, Primeira Ministra e ex ministra do Medio Ambiente de Noruega; a co-

misión, composta por políticos de diferentes países e por especialistas directamente

implicados nas temáticas medio ambientais. A comisión produciu en 1987 o informe

intitulado O noso Futuro Común. Este informe reflexionaba sobre as esixencias da

tarefa de considerar a interacción entre medio ambiente e desenvolvemento que a

comisión asumiu como dimensión central do seu traballo. Nas primeiras páxinas

do informe pódese ler: “(...) as cuestións básicas sobre o medio ambiente e a econo-

mía xa non poden ser tratadas separadamente (…). As políticas económicas que

asumiron unha biosfera ilimitada e autorrexeneradora deben agora cambar e reco-

ñecer serios limites ecolóxicos” (Comisión Brundtland, 1988: 9).

En particular, o traballo da comisión Brundtland puña en evidencia como as
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3 O estudo foi atacado por ser “simplista” e

“catastrofista”, por considerar poucos aspec-

tos dunha realidade máis ben moi complexa,

por ocultar o coñecemento escaso que tiña

sobre moitos dos patróns e das relacións

entre patróns e por subestimar o papel da in-

novación tecnolóxica e o posible impacto po-

sitivo das mudanzas de políticas e valores

do corpo social. Véxase respecto diso: De

Marchi B., Pellizzoni L. & Ungaro D., Il Ris-

chio Ambientale, Edizioni Il Mulino, Bologna,

2001. 



accións humanas teñen unha influencia directa sobre o equilibrio medio ambiental,

destacando como diferentes organizacións sociais teñen formas diferentes de actuar

sobre o medio ambiente. Serían as formas de actividades humanas características

do modo de produción industrial as que máis prexudicarían o medio ambiente, de-

terminando o fenómeno que o informe define como deterioración ambiental. Doutra

banda, porén, no informe recoñécese o dereito das poboacións dos países pobres a

alcanzar condicións de vida decentes, o que implica apresurar o desenvolvemento

de devanditos países. Para conciliar esta contradición a Comisión introduciu un

nova versión do concepto de desenvolvemento, un desenvolvemento sustentable, é

dicir capaz de satisfacer as necesidades das xeracións actuais sen comprometer as

capacidades das futuras xeracións para satisfacer as súas necesidades. Ademais,

segundo a definición elaborada pola Comisión: 

“O concepto de desenvolvemento sustentable implica limites -non limites absolu-

tos, senón limitacións que impón aos recursos do medio ambiente o estado actual da

tecnoloxía e da organización social e a capacidade da biosfera de absorber os efectos das

actividades humanas-, pero somos capaces de mellorar as nosas técnicas e a nosa orga-

nización social de maneira que abran o camiño dunha nova era de crecemento econó-

mico. A pobreza xeral deixou de ser inevitable (…) O desenvolvemento sustentable esixe

que se satisfagan as necesidades básicas de todos e que se estenda a todos a oportuni-

dade de colmar as súas aspiracións a unha vida mellor.” (Comisión Brundtland,1988:10).

Esta definición de desenvolvemento se ensambla coa de sociedade sustentable,

é dicir: “(...) aquela que pode persistir a través das xeracións, que é capaz de mirar

cara ao futuro coa suficiente flexibilidade e sabedoría como para non minar o seu

sistema físico ou social de apoio.” (Allende Landa, 1995: 269). 

Na base da introdución na area científica da idea de desenvolvemento susten-

table atópase entón a vontade por parte da Comisión Brundtland de compor a con-

tradición entre “deterioración medio ambiental” e “aceleración do desenvolvemento”

nos países “pobres”. Como se dixo anteriormente, no documento afírmase a exis-

tencia de límites para o desenvolvemento, límites que as melloras tecnolóxicas e a

organización da sociedade permitirían dalgún xeito superar. A Comisión confiaba

no progreso científico para que puidese solucionar os problemas ambientais. Desde

entón falarase de sustentabilidade ambiental: de tal xeito o crecemento económico

volvería representar o camiño máis directo cara a erradicación da pobreza, condi-

ción respecto da cal a Comisión declara que deixou de ser inevitable. Como a maior

parte das estratexias de desenvolvemento, o desenvolvemento sustentable da Co-

misión Brundtland parece non rexeitar o mesianismo: neste sentido o Informe prés-

tase a crítica conceptual de que a “nova era” que se preanuncia non se diferenza

marcadamente da anterior, en canto seguiría centrándose no mesmo instrumento

de satisfacción das necesidades, é dicir o crecemento económico. 
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Ademais, a esixencia do desenvolvemento

sustentable de que se satisfagan as necesidades

de todos pon de relevo o importante problema te-

órico relacionado coa definición de devanditas ne-

cesidades4. 

De todos os xeitos, a aproximación as necesida

des fundamentais encaixa perfectamente no marco do paradigma teórico economi-

cista: ambos presupoñen que a historia humana está determinada pola loita contra

a escaseza, en nome dunhas necesidades que se consideran imposibles de satisfa-

cer. Segundo esta perspectiva, só un crecemento da produción pode conducir á fe-

licidade que proporcionaría a súa satisfacción definitiva. O crecemento económico

que presupón o desenvolvemento sostible ten uns límites, debidos á necesidade de

garantir a futura estabilidade ecolóxica. Desde esta visión obsérvase como un reto

ao paradigma económico convencional a interpretación do crecemento seguido polos

países desenvolvidos, que non recoñeceu en toda a súa extensión os procesos e lí-

mites da biosfera. Ao implicar unha relación moito máis equilibrada e estable co

mundo natural, o paradigma do desenvolvemento sustentable tratou de xerar unha

nova concepción da relación entre a economía e o medio ambiente que puidese de-

terminar consideracións éticas e morais con respecto a unha participación máis

equitativa dos recursos naturais nun mundo con recursos limitados. 

Segundo os defensores do paradigma da sustentabilidade, as hipóteses do cre-

cemento da economía neoclásica dificilmente poden encaixar co concepto de des-

envolvemento sustentable, a non ser que se dean substanciais cambios

socio-culturais e na ética e valores dos países que funcionan baixo a éxida do mer-

cado e a competitividade, onde o crecemento anual do Produto Interno Bruto sé-

guese tomando como indicador da riqueza nacional e o crecemento material

continuo aparece como unha necesidade axiomática. A medida dese crecemento,

tal como foi definida polos especialistas da contabilidade nacional, constituíu o in-

dicador máis sintético, en todo caso o máis practico, do progreso económico ao que

foi reducida a ambición de progreso social. 

A necesidade de reflectir a depreciación do

capital ecolóxico na contabilidade nacional con

novos sistemas de contabilidade –económico-eco-

lóxica–, capaces de superar o papel tradicional

dos indicadores macroeconómicos que só miden

o fluxo de renda, esquecendo o estado do capital

natural, aparece como reivindicación dos econo-

mistas máis sensibles ao discursos sobre os lími-

tes medio ambientais do desenvolvemento5.
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4 O feito de que o 26% da poboación mundial

consumase no 1987 o 80-86% dos recursos

renovables e o 35-50% das existencias ali-

menticias (segundo os datos proporcionado

polo Informe Brundtland) expón certamente

profundas consideracións éticas.

5 Como obras representativas da aproxima-

ción teórica que se definiu como green eco-

nomy, véxanse os traballos de: Ekins P.

(1986) The Living Economy, Routledge &

Kegan Paul, Londres y New York;

UNEP/Banco Mundial, (1988) Expert Mee-

ting on Enviroumental Accounting and the

System of National Accounts, World Bank,

Paris; Pearce D. et al. (1989) Blueprint for a

Green Economy, Earths can, Londres.



Os argumentos propostos polos teóricos da

economía ecolóxica6 -que preceden de moitos

anos o traballo da Comisión Brundtland-critica-

ran radicalmente o desenvolvemento pola súa in-

capacidade manifesta de cumprir as súas propias

promesas de mellora xeneralizada das condicións

de vida para toda a humanidade, debido á impo-

sibilidade de xeneralizar ao conxunto do planeta

un desenvolvemento de tipo occidental. 

En particular, o que os críticos do para-

digma teórico da modernización atacaron con

máis forza é o carácter ilimitado do crecemento

da produción de mercancías a moi longo prazo,

suposto por e ao mesmo tempo motor do desen-

volvemento. Co fin de demostrar que o desenvol-

vemento non se pode asimilar ao crecemento

indefinido, Christian Comeliau expón algúns pro-

blemas fundamentais da definición do concepto

de crecemento, en contraposición coa determina-

ción dos compoñentes do desenvolvemento (Co-

meliau, 2000: 5). A primeira dificultade provén,

segundo Comeliau, do feito que na maioría das

teorías económicas determínase de modo relati-

vamente pouco preciso aquilo que debe facerse

crecer cando se fala indiscriminadamente de cre-

cemento. Xeralmente o que se considera deba

crecer é a produción de bens e servizos e even-

tualmente o ingreso que se desprende dela. 

Pero como é difícil sumar cantidades físicas heteroxéneas, o método para con-

siderar devanditas cantidades e a necesidade de reducilas a un patrón de medida

comparable condicionan directamente o significado do concepto de crecemento. A

pesar de que a comunidade científica recoñeza que o contido do crecemento de-

pende de convencións metodolóxicas e presupostos ideolóxicos, as teorías do cre-

cemento razoan coma se estes problemas non persistisen e coma se non carrexasen

consecuencias para a análise teórica do proceso de crecemento económico. Do de-

vandito xorde o problema definitorio: cando os teóricos propoñen unha definición

do crecemento, refírense non tanto á natureza ou ao contido do que se supón deba

crecer, senón máis ben ás “condicións, mecanismos ou ás modalidades que carac-
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6 Nicholas Georgescu-Roegen foi sen dúbida

o teórico máis representativo da economía

ecolóxica. Devandito enfoque das ciencias

económicas,  tamén denominado formula-

ción limitacionista, suxire a imposibilidade

do crecemento exponencial da economía e a

necesidade de limitar -aínda que forzosa-

mente- a substitución dos recursos naturais

polo capital. Segundo este enfoque teórico, o

proceso económico recibe recursos naturais

valiosos e despide desperdicios; o produto

verdadeiro do proceso económico non sería

un fluxo material de desperdicios, senón un

fluxo inmaterial representado polo goce da

vida. A teoría limitacionista advirte que a

economía é un sistema parcial, que se acha

circunscrito por un límite a través do cal in-

tercámbiase materia e enerxía co resto do

universo material. Este proceso nin produce

nin consome materia-enerxía, só os absorbe

e expele de forma continua: o proceso econó-

mico recibiría entón recursos naturais valio-

sos e despide desperdicios sen valor. A obra

máis famosa de Georgescu-Roegen é: The

Entropy Law and the Economic Process,

Harvard University Press, Harvard, 1972.



terizan o proceso de crecemento”7.  Relacionando o crecemento co desenvolvemento,

Comeliau termina deste xeito  o seu razoamento:

“Esta confusión [definitoria] adquire toda a súa

dimensión cando nos preguntamos se non debería

analizarse o crecemento pasado (cuxos resultados du-

rante o transcurso deste século son innegablemente

excepcionais) á vez como un éxito e como un fracaso,

se nos referimos aos seus obxectivos declarados de

enriquecemento e de mellora do benestar material:

fracaso parcial, desde logo, pero fracaso considerable

se temos en conta o 'mal desenvolvemento' que con-

levou, é dicir, a formidable multiplicación das frus-

tracións, as destrucións (chamadas ás veces

'creadoras'), e ata os empobrecementos netos que pro-

vocou.” (Corneliau, 2000: 7)

Desta última afirmación de Comeliau emerxe a convicción que as teorías do

crecemento indefinido xeran ao longo do século XX un proceso de mal desenvolve-

mento. Iso que implica que poida existir un xeito de desenvolvemento alternativo,

fundamentado en estratexias diferentes, que non se limiten ao reducionismo eco-

nómico dos economistas neoliberais e dos paradigmas teóricos do discurso do des-

envolvemento.

A reflexión de Comeliau permítenos introdu-

cir a cuestión teórica central deste artigo: pódese

considerar o desenvolvemento sustentable tal e

como foi proposto pola Comisión Brundtland

como unha estratexia alternativa ao mal desen-

volvemento, é dicir, como un modelo teórico de

desenvolvemento bo? Os autores críticos co con-

cepto de sustentabilidade responden negativa-

mente a esta pregunta8.  Entre todas, a

argumentación de Gilbert Rist é significativa polo

seu contido e claridade:

“Redefinir as relacións entre medio ambiente e

'desenvolvemento' a fin de propor 'un programa global

de cambio', ese era o mandado confiado á Comisión

Brundtland. Para levalo a cabo correctamente, era

necesario, de entrada, intentar comprender as rela-

cións dos homes e as sociedades co seu medio am-

biente interrogándose pola reciprocidade dos

intercambios que manteñen.; 
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7 Comeliau propón a titulo de exemplo a de-

finición dada por Simon Kuznets, segundo a

cal o crecemento económico representaría

“un aumento a longo prazo da capacidade de

ofrecer unha variedade crecente de bens, ca-

pacidade fundada no progreso da tecnoloxía

e axústelos institucionais e ideolóxicos que

esixe”. En: Comeliau C. (2000: 6).

8 Véxase: Latouche S.: El planeta de los

Náufragos: Ensayo sobre el posdesarrollo,

Acento Editorial, Madrid, 1993; Goldsmith

E., “La economía global frente a la economía

local”, en: AA.VV., El libro del Foro Alterna-

tivo, Talasa Edicións, Madrid, 1995; Esco-

bar A., “El lugar de la natureza y la

natureza del lugar”, en Viola A. (coord.): An-

tropología del desarrollo, Paidos Iberica,

2000. E tamén: Esteva G. (1992); Sachs W.

(1992). Unha presentación completa e sinté-

tica de critícaa marxista ao desenvolve-

mento (inclusive na súa versión

“sustentable”) atópase en: Bedoya Garland

E. e Martínez Márquez S., “De la economía

política a la ecología política: Balance global

del ecomarxismo y critíca al desarrollo”, en:

Viola A. (2000).



había que pór en cuestión despois os modelos simplistas que a ideoloxía dominante pro-

pón como base única de interpretación dos fenómeno económicos; (…) por ultimo, resi-

tuar a idea do crecemento dentro dunha perspectiva cultural (a fin de recoñecer a súa

especificidade occidental) e dunha perspectiva histórica (…). Ao non ter en conta estes

tres puntos fundamentais, o Informe Brundtland non podía máis que tomar nota dos

desequilibrios que ameazan a supervivencia da humanidade, pero sen poder imaxinar

verdadeiros remedios.” (Rist, 2002: 217).

Os autores críticos co concepto de desenvolvemento sustentable atacan prin-

cipalmente a afirmación segundo a cal o novo desenvolvemento seguiría centrán-

dose no mesmo instrumento de satisfacción das necesidades do “mal

desenvolvemento” de Comeliau, é dicir o crecemento económico. Aínda que nas in-

tencións da Comisión entendésese por crecemento algo diferente respecto da con-

cepción económica neoclásica, moitos autores criticaron o Informe por permanecer

silencioso sobre o xeito de conseguir devandito “algo”: o que falta é unha formula-

ción estratéxica e metodolóxica do que a Comisión pretende que se faga en nome

da “sustentabilidade do crecemento” -expresión representativa da dificultade de re-

compor unha profunda contradición conceptual- e de como se pretenda conseguila,

limitándose a expresar o desexo de que a nova “era” onde a pobreza deixará de ser

unha condición “inevitable” da existencia humana se torne en posible.

As contradicións internas ao discurso da Comisión pódense atribuír en pri-

meiro lugar a unha falta de claridade conceptual en relación ao concepto de sus-

tainability, cuxa definición non consegue expor de xeito exhaustivo. O problema

xorde da asunción acrítica por parte da Comisión da interpretación das modalida-

des do crecemento económico propia do discurso oficial do desenvolvemento. O que

caracteriza o crecemento económico segundo o paradigma do desenvolvemento é

de feito a posibilidade de aumentar a produción utilizando reservas cuxo ritmo de

extracción non depende do tempo necesario para rexenerarse, senón do estado da

tecnoloxía: pénsese por exemplo nos hidrocarburos, cuxa rapidez de extracción de-

pende unicamente da decisión de quen os utilizan. Moi distinta, porén, é a situación

dunha economía ligada á explotación do vivente (plantas, animais, incluíndo o

medio ambiente que lles permite sobrevivir) que non pode aumentar as cantidades

producidas sen ter en conta o ritmo das renovacións biolóxicas e que tampouco

pode acumulalas con visión de longo prazo, en canto os stocks de produtos agrícolas

son difíciles de conservar. Non logrando esclarecer esta contradición conceptual de

fondo, a idea de sustentabilidade préstase a interpretacións diverxentes: unha in-

terpretación optativa da definición de límites do crecemento -segundo a cal as de-

finicións de devanditos limites dependería dunha decisión consciente de actores

económicos e non dunha efectiva esixencia ambiental- termina por xustificar as rei-
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vindicacións por parte dos países industrializados dun crecemento económico case

ilimitado, baseado na explotación das reservas de materias primas, facendo depen-

der o risco de pór en perigo a biosfera de consideracións económicas.

Doutra banda, segundo a formulación da Comisión, os países do Sur do

Mundo atópanse na posición de non poder garantir a súa autonomía alimentaría

cando o crecemento demográfico supera a capacidade de reprodución dos recursos

viventes atopándose, cando intentan “desenvolverse” imitando aos países indus-

trializados, ao faltar as tecnoloxías necesarias que permitirían desprazar máis lonxe

os condicionantes do crecemento; o que implicaría o reproducirse da “dependencia

tecnolóxica” Norte-Sur. Rist resume en poucas liñas a principal argumentación dos

autores críticos do desenvolvemento sostible así como presentado no Informe

Brundtland:

“Non se acaba nunca de pór de manifesto as contradicións deste informe; a prin-

cipal delas é que a política de crecemento económico preconizada para reducir a pobreza

e manter a estabilidade do ecosistema non difire apenas da que –historicamente- non

fixo senón profundar a diferenza entre ricos e pobres e pór en perigo o medio ambiente

por mor dos diferentes ritmos de crecemento determinados pola utilización de recursos

integrados unhas veces por fluxos e outras por reservas.” (Rist,2002: 215).

O concepto de desenvolvemento sustentable segue caracterizándose pola súa am-

bigüidade: en efecto devandita expresión préstase a interpretacións distintas, se non en

aberto contraste entre elas. Se dun punto de vista ecoloxista, a sustentabilidade fai re-

ferencia á previsión dun volume de produción que sexa soportable polo ecosistema e que

por iso poida ser considerado aceptable nunha perspectiva de longo prazo, moi distinta

é a interpretación economicista que considera a expresión desenvolvemento sustentable

(neste caso resultaría talvez máis correcto o cualificativo duradeiro) como unha invitación

a facer durar o desenvolvemento, entendido como crecemento económico indefinido. A

confusión terminolóxica ao redor do concepto fai as dúas interpretacións lexítimas e con-

traditorias, dado que a un mesmo significante pódense atribuír significados abertamente

antinómicos. Neste sentido, Wolfang Sachs considera a introdución do desenvolvemento

sustentable como unha operación de camuflaxe conceptual, que inauguraría a época do

“ambientalismo como fase superior do desarrollismo” (Sachs,1992: 13).
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contextos



Land art.
A arte como ferramenta para a restauración eco-

lóxica de espazos mineiros na Galiza.

Almudena Rodríguez Vila.

A minaría na Galiza sempre representou un dos motores fundamentais no desenvolve-

mento económico da rexión. Porén, o aumento da competencia internacional ofrecendo un pro-

duto moito máis barato, o descenso das vendas pola caída da construción e a crise económica

mundial, así como a crecente sensibilidade da poboación cara á conservación da natureza, golpeou

negativamente a este sector, palpándose nun aumento do desemprego local e o peche de nume-

rosas empresas. 

Non obstante, paralelamente a esta crise na que se atopa inmerso o sector, emerxeron al-

gunhas das sinerxías existentes entre esta actividade especialmente agresiva co medioambiente

e aqueles elementos que o integran, a sociedade e os propios ecosistemas. 

Nestes últimos anos, tanto os organismos públicos como as propias empresas privadas to-

maron novas iniciativas na nosa comunidade que se achegan ao tema tratado neste (con)texto: o

uso da arte en espazos mineiros co obxectivo do achegamento do sector á sociedade. Así, pódense

citar os certames de Pintura Rápida en Explotacións Mineiras de Galiza organizadas pola Cámara

Oficial Mineira de Galiza e o Grupo DFG, a Asociación de Canteiras de Galiza e a Consellería de

Economía e Industria da Xunta de Galiza. É significativa, ademais, a participación da Cámara Ofi-

cial Mineira de Galiza no Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) no pasado ano 2009

coa comunicación “De Robert Morris a Eden Project: outras formas de rehabilitación mineira para uso

público“ onde se defendía o uso da arte como forma de rehabilitación mineira para uso público.

Nela faise referencia aos primeiros artistas que deron nacemento nos anos sesenta á corrente co-

ñecida como Earth Art, Land Art, arte da terra ou arte ambiental (environment art). Na Galiza cóntase

cunha intervención desta natureza nunha canteira de Arteixo, O Bosque, de Camilo Rodríguez

(2006), obra con fins puramente estéticos. 

A Lei 3/2008, do 23 de maio, de Ordenación da Minaría de Galiza nace co fin de regularizar
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legalmente todas as explotacións mineiras galegas. A aparición desta lei evidencia a existencia

de numerosas explotacións abandonadas que non foron restauradas por non pasar polos trámites

legais correspondentes (Real Decreto 2994/1982, do 15 de outubro, sobre restauración de espazos

naturais afectados por actividades extractivas). Por outro lado, aquelas que si foron restauradas,

fixéronse baixo os criterios das técnicas de restauración convencionais: estendido de terra vexetal,

revexetación a base de sementeiras, hidrosementeiras e plantacións. A eficiencia destas técnicas

é dubidosa despois de observar os resultados da evolución destes espazos ó cabo do tempo: ins-

talación das especies de carácter invasor e aquelas características de solos erosionados como son

aquelas do xénero Cytisus, entre outras. É dicir, o resultado é o mesmo que se non se aplicasen as

anteditas técnicas de restauración. 

En consecuencia, na actualidade existe na nosa comunidade unha superficie significativa

de solo sen ningún tipo de aproveitamento económico ou social, ademais de representar puntos

perigosos para as persoas así como espazos propicios para actividades ilegais como son os verte-

doiros incontrolados. Parece polo tanto que nos atopamos nunha intersección de realidades eco-

nómicas, sociais e ambientais onde se fai necesaria a proposición de novas técnicas de tratamento

así como novas alternativas de uso para estes espazos. Nesta liña son coñecidos os usos lúdicos

(escalada en canteiras, deportes acuáticos en recheos de ocos de explotación, etc.), culturais-edu-

cativos (rutas organizadas con guía) e en casos excepcionais, como xa se comentou, artísticos

onde se inclúe a land art. Esta última opción, as intervencións artísticas no medio natural, pre-

séntase como unha alternativa cunha forte potencialidade como ferramenta dinamizadora da

restauración ecolóxica dos espazos degradados por actividades extractivas. A restauración eco-

lóxica caracterízase pola procura da activación dos procesos naturais dos ecosistemas co fin de

favorecer a recuperación estrutural e funcional destes. Esta técnica diferénciase da restauración e

da rehabilitación convencionais en que precisa menos coidados posteriores á intervención humana,

xa que o que se busca é a instalación de ecosistemas autosuficientes. 

Este tipo de intervencións no medio, deseñadas baixo criterios técnicos e ecolóxicos, ade-

mais de artísticos, representarían a propia obra de restauración. Terra Nova Project, de Herman

Prigann (1990-2000), na área mineira de Cottbus (Alemania), é un dos casos que máis se aproxima

a esta nova perspectiva: nel deseñouse unha rede de humedais interconectados (watergardens)

creados para facilitar a rexeneración natural de vexetación hidrófila e, en consecuencia, a depu-

ración da auga interceptada pola explotación antes de ser vertida á rede hídrica natural. Porén,

non se encontraron referencias acerca do estudo técnico-científico da traxectoria ecolóxica do

ecosistema intervido. De existir, Terra Nova Project converteríase, posiblemente, no primeiro pro-

xecto de restauración ecolóxica de espazos degradados por actividades extractivas co uso da arte

como ferramenta estratéxica. 

Tanto en Galiza como no resto do planeta, esta alternativa para a recuperación de espazos

degradado presenta unha serie de oportunidades e externalidades positivas que se considera que
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non deberían ser obviadas tanto polas administración, empresas extractivas e técnicos da restau-

ración ambiental: 

Maior implicación da sociedade nos proxectos, o que garante unha maior probabilidade

de éxito dos mesmos.

Diferenciación e valor engadido tanto aos traballos realizados como aos espazos creados.

Creación de novos eidos de traballo nun contexto social de elevado índice de desemprego.

Complementariedade coas novas tecnoloxías da información.

Interesantes sinerxías con outras actividades económicas como o turismo, así como aque-

las relacionadas coa arte, deporte e investigación.

Nun momento de importantes recortes na investigación e educación pública, posibilidade

de xustificar a súa necesidade e de amortizar as infraestruturas e estudos financiados con fondos

públicos.

Unha vez alcanzado o equilibrio (dinámico) do ecosistema intervido, posibilidade de trans-

formar o seu uso ou aproveitamento económico, como podería ser a agricultura ecolóxica ou o

aproveitamento complementario dos produtos do monte. Non se debe esquecer que tanto land

art como natureza, son efémeras.
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Urbanismo e 

sustentabilidade.

Culturambiente

(http://culturambiente.es)

A urbanización do planeta nos últimos cen anos creceu exponencialmente: en 1890 tan só

un 15% da poboación vivía en cidades –uns 250 millóns de persoas–, fronte a case o 50% no ano

2000. Mentres que a poboación total se multiplicaba por catro durante estes cen anos, a poboación

urbana aumentaba máis de doce veces no mesmo período: un ritmo tres veces máis acelerado

(CONAMA, 2009). Segundo o Informe do Estado das Cidades do Mundo (2008- 2009): Cidades Har-

moniosas (UN-HÁBITAT, 2008), os niveis de urbanización global aumentarán drasticamente du-

rante os próximos 40 anos, alcanzando o 70% da poboación no ano 2050. A concentración

poboacional nas cidades configúraas como nodos centrais de poboación no planeta e principais

focos do metabolismo humano; son sistemas que, para a súa organización, requiren unha entrada

de materiais e enerxía que obteñen da explotación doutros sistemas na natureza, constituíndo

auténticos sumidoiros de recursos naturais. A tendencia global indica que as cidades seguirán in-

crementando a súa presión sobre o medio: o funcionamento das cidades representa un elemento

clave para facer fronte á crise ecosocial que estamos a enfrontar, en todas as súas dimensións.

Os sistemas urbanos constitúen un exemplo paradigmático da busca de rendibilidades a

curto prazo predominante na civilización industrial, que foi unha fonte inesgotable de "externa-

lidades" non desexadas e de sistemas cuxa xeneralización territorial resultaba insostible no

tempo. As melloras obtidas nas condicións de salubridade e habitabilidade das cidades que posi-

bilitaron o seu enorme crecemento, conseguíronse xeralmente a custa de acentuar a explotación

e a deterioración doutros territorios; o problema, máis alá do cal este crecemento se revela glo-

balmente insostible, reside en que puxo tamén en perigo os logros en salubridade e habitabilidade.

No Libro verde do medio urbano da Unión Europea (COM(90) 218, 1990) xa se introduce a preo-

cupación, non só polas condicións de vida nas cidades, senón tamén pola súa incidencia sobre o

resto do territorio. Esta formulación mantense en documentos posteriores; en particular o In-

forme final do Grupo de Expertos sobre Medio Urbano da UE, titulado Cidades Europeas Sostibles

(1995) sinala que "o desafío da sustentabilidade urbana apunta a resolver tanto os problemas ex-

perimentados no seo das cidades, coma os problemas causados polas cidades". Non obstante, cinco

anos despois de enunciar a meta da sustentabilidade global, aínda non se discuten as políticas fa-
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vorables á sustentabilidade, nin se aborda a complexa problemática que entraña a amplitude do

enfoque adoptado, dada a múltiple interconexión que observan os sistemas intervidos ou des-

eñado polo home sobre o pano de fondo da biosfera. Se queremos axuizar a sustentabilidade das

cidades no sentido global antes mencionado, habemos de preocuparnos non só das actividades

que nelas teñen lugar, senón tamén daquelas outras das que dependen, aínda que se operen e in-

cidan en territorios afastados: axuizar a sustentabilidade das cidades condúcenos por forza a axui-

zar a sustentabilidade (ou máis ben a insustentabilidade) do núcleo principal do comportamento

da civilización industrial, é dicir, incluíndo a propia agricultura e as actividades extractivas e in-

dustriais que abastecen ás cidades e aos procesos que nelas teñen lugar (Naredo, 1997).

A Unión Europea leva anos insistindo na proposta dun modelo de cidade europea compacta,

advertindo dos graves inconvenientes da urbanización dispersa, difusa ou desordenada; entre

eles, o impacto ambiental, a segregación social, a ineficiencia económica derivada dos elevados

custos enerxéticos, de construción e de mantemento das inxentes infraestruturas e de prestación

dos servizos públicos. Documentos clave para entender a importancia das cidades na busca dun

desenvolvemento equilibrado e sustentable do territorio son a “Estratexia Territorial Europea”,

a “Estratexia Europea de Desenvolvemento Sostible”, a “Estratexia Temática Europea de Medio

Urbano”, ou a “Axenda Territorial da Unión Europea”. Máis recentemente, a Carta de Leipzig

sobre a Cidade Europea Sostible (2007) supuxo outro paso adiante ao formular dous obxectivos

concretos: a necesidade de incluír enfoques integrados nas políticas urbanas, e de prestar especial

atención aos barrios desfavorecidos, apostando novamente por desenvolver políticas integradas

e verdadeiramente multisectoriais, mediante a coordinación horizontal e vertical, a creación de

espazos públicos de calidade, a modernización das redes de infraestruturas, a mellora da eficiencia

enerxética, a innovación preactiva e as políticas educativas, o fomento do trasporte urbano efi-

ciente e alcanzable, etc. (Toxo e Naredo, 2010).

O informe "Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Plan Urbanístico Español", publicado en

2010 polo Ministerio de Vivenda, presenta unha interesante contribución de cara a analizar un

posible cambio de modelo territorial e urbano. Na introdución do libro os autores expresan con

nítida claridade a complexidade da tarefa que se propoñen abordar: "Un libro branco sobre a sus-

tentabilidade no plan urbanístico español enfróntase a dúas dificultades de partida: a indetermi-

nación do primeiro elemento e a extrema complexidade do segundo" (Toxo e Naredo, 2010). A

historia do urbanismo español contemporáneo é unha historia “desarrollista”, envorcada sobre

todo na creación de nova cidade. O crecemento urbano, que facilitou en gran parte o propio cre-

cemento económico do país, constitúe un dos seus sinais de identidade, tanto a nivel interno coma

a nivel internacional, sen que iso implique necesariamente a bondade do binomio, nin a necesi-

dade de seguir asumíndoo. Ben ao contrario, tanto en España coma en Europa, o reto formulado

é o dun urbanismo capaz de seguir contribuíndo ao progreso económico, sen esquecer os requi-

rimentos do desenvolvemento urbano sustentable, é dicir, entendendo o chan, ademais de como

un recurso económico, como un dos máis valiosos elementos naturais dos que dispoñemos, e en
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cuxa regulación se fai preciso conxugar toda unha serie de factores diversos: o medio, a calidade

de vida, a eficiencia enerxética, a prestación de servizos, a cohesión social, etc. (Toxo e Naredo,

2010).

O proceso cara á eficiencia non foi o camiño escollido para construír a cidade. Aínda que a

cidade aumenta en información organizada (en complexidade) faino a expensas da dilapidación

de recursos. Por unidade de enerxía empregada, a complexidade urbana mantida ou aumentada

é certamente reducida (CONAMA, 2009). Durante o período de auxe inmobiliario, en España pri-

mou o desenvolvemento urbano disperso fronte ao de carácter compacto, con moitos metros cú-

bicos de edificación sobre antigos cintos verdes e áreas residenciais ou de servizo con escasa

densidade. Ao lado destes novos desenvolvementos sitúase frecuentemente a realidade dun espazo

periurbano no que existen pezas de cidade que se aloxan en puntos afastados, atraídos polos gran-

des eixes do viario, en operacións moitas veces alleas ao que cabe entender como un plan terri-

torial integrado, porque este fenómeno da urbanización dispersa separa pezas e funcións urbanas

que só se conectan mediante medios de transporte motorizados, desentendéndose da conserva-

ción e mellora da cidade, e desta como un verdadeiro proxecto de vida colectivo. Estes modelos

de desenvolvemento territorial, urbano e construtivo difuso, co estilo de vida que levan asociado,

resultan ser moito máis consumidores de recursos e xeradores de residuos e impactos ambientais

(Toxo e Naredo, 2010).

As preocupacións ecolóxicas han de transcender os meros problemas de contaminación e

de protección de especies e de espazos, para ocuparse do propio metabolismo da economía e da

deterioración territorial que ocasiona a evolución en curso dos sistemas urbanos. A calidade de

vida é o interese que, en suma, se acha en xogo. No que concirne aos sistemas urbanos tampouco

cabe apelar simplemente ao urbanismo ecolóxico, ou á construción bioclimática. En España, un

dos graves problemas consiste en resolver a xestión dun patrimonio inmobiliario, en moitos casos

de baixa calidade, ineficientemente utilizados, e bastante sobredimensionado. É aí onde as polí-

ticas e plans de rehabilitación, reutilización e mellora do devandito patrimonio cobran unha re-

levancia fundamental. A principal tarefa do plan consiste en xestionar, en réxime de escaseza e

en beneficio de toda a colectividade, dous stocks patrimoniais de primeira orde: o de chan e o do

patrimonio construído. Ambos os dous configuran á súa vez o territorio, cos seus ecosistemas e

paisaxes máis ou menos ruralizados, urbanizados ou intervidos, e o medio urbano, coas súas in-

fraestruturas e servidumes anexas (Toxo e Naredo, 2010). O principal desafío inmediato dende o

prisma da sustentabilidade e da habitabilidade urbanas, dando por sentada a necesidade de me-

llorar a calidade da construción e o urbanismo novos, reside en xestionar a cidade e o patrimonio

construído, rehabilitándoos e reconverténdoos sobre novas bases que permitan unha visión in-

tegrada dos aspectos sociais, culturais, económicos e ambientais.
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entrevista



Biodiversidade, 

desenvolvemento local

e crise financeira 

(Esta entrevista, con Roberta Pellizzoli e Haram Si-
dibé, tivo lugar o 4 de Abril do 2009) 

Pregunta: O G20 concluíu con diversas propostas
para encarar a crise económica e financeira global.
Cales consideras ti que son as causas de fondo da
crise?

V.S: A raíz da crise está na desrregulación, que está
permitindo ás forzas da ficción e da cobiza dirixir o
mundo sen ningún goberno. Quero significar con
‘cobiza’ que as institucións financeiras e os bancos
poden crear instrumentos que poñen en risco a xente
da pé. A crise das subprime é un bo exemplo: men-
tres os propietarios perden as súas casas, os inver-
sores marchan con grandes beneficios; primeiro a
través das hipotecas, logo da securitización2, e des-
pois das obrigas colaterais á débeda; foron creando
un instrumento tras outro. Se eu fixese algo seme-
llante como científica, se creara unha ecuación e a
ecuación non reflectira a realidade e pensase que
mediante a creación de novas ficcións me estaría
achegando máis a ela, chamaríanme tola. Porén, ese
é o sistema no que tivemos que desenvolvernos. 
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Entrevista a  Vandana Shiva

Entrevista 
a 

Vandana Shiva1:

1Vandana Shiva (en escritura hindi: वंदना शिवा), nada en

Dehradun (Uttaranchal) o 5 de novembro de 1952, é unha

científica, filósofa e escritora India. Activista a favor do

ecofeminismo e da agricultura ecolóxica, defensora das

sementes tradicionais e contraria aos cultivos transxénicos,

recibiu o Premio Nobel Alternativo en 1993.)

2“La Securitización es el diseño de instrumentos financieros
(bonos de renta fija o variable) respaldados por flujos
provenientes de activos de distinta naturaleza. Lo anterior se
perfecciona a través de una compra a término del activo por
parte de un Patrimonio Separado que a su vez lo financia con
el bono de oferta pública colocado en el mercado. Los activos
securitizables definidos en la ley son    Letras hipotecarias y
mutuos hipotecarios.

Contratos de arrendamiento con promesa de
compraventa y sus respectivas viviendas.

Créditos y derechos sobre flujos de pago emanados de
obra pública, de obra de infraestructura de uso público, de
bienes nacionales de uso público o de las concesiones de
estos bienes u obras.

Otros créditos y derechos que consten por escrito y que
tengan el carácter de transferibles.

Derechos sobre flujos de pago.
El requisito básico para la securitización es que en el acto
en que se transfieran los activos (Flujos) a securitizar, éstos
no deben estar afectos a embargos, gravámenes o
prohibiciones de ningún tipo, como tampoco de medidas
judiciales restrictivas del dominio”
(http://www.santander.cl/securitizadora/con_sec.asp).



Polo que respecta ao G20, eu vivo nun país do terceiro mundo e sei o que fixo o Fondo Mo-
netario Internacional; asegúroche que non foi ningún beneficio para a xente do Sur. O balance
do G20 presentouse como “agora o FMI vai dar máis empréstitos ao Sur”. Basicamente o que
fará o FMI será darnos máis préstamos a uns intereses moi altos, e os mesmos inversores e
negocios que están hoxe en colapso sobrevivirán incrementando o peso da débeda do Sur e
forzando a pasar do sector público ao sector privado dirixido polas corporacións globais,
sexa na minería, na electricidade e na enerxía ou nos alimentos. Vexo ese trillón de dólares
destruíndo o Sur co fin de que os negocios do Norte sobrevivan un chisco máis. Penso que
isto é criminal, mais tamén penso que os ricos e poderosos do Norte acostumáronse a estar
tan lonxe da realidade que mesmo os mellores dos líderes, incluíndo o noso querido Obama,
pode enganarse ao imaxinar que o que está pasando é bo. Non atende a cada anaco de papel,
non entende o que suporán eses instrumentos. O Fondo Monetario Internacional causou
máis danos que ningún outro organismo. Poñelos a eles ao cargo dun plan de rescate é como
deixar aos carniceiros a cargo da vida do cabrito ou do polo que van sacrificar. 

Por iso, eu sinto que o que realmente necesitamos é un novo movemento cidadán que diga
“conxelade ese préstamo” até que o Fondo Monetario Internacional se reforme e as condi-
cións venzan. Os movementos están sempre tendo lugar, o que sucede é que cando teñen
lugar dende abaixo chámanos disturbios, non movementos democráticos da xente.                                                

Pregunta: Para encarar os retos globais na actualidade, incluíndo a crise financeira, que
papel pode xogar un modelo “territorial” ou local de desenvolvemento? 

V.S: Penso que só unhas economías locais fortes poden rescatar hoxe en día o sistema econó-
mico, e isto é vital por moitas razóns. A primeira é que só na economía local pode xerarse o
traballo ou o sustento que a xente necesita. A economía globalizada explota unha rexión e
logo a abandona. Hoxe, viaxando cara a Florencia, lía que Intel se apoderou de rexións en-
teiras de Filipinas e cando marchou, miles de persoas foron abandonadas á súa sorte. En
Hungría certa xente mercou e construíu casas no contexto dunha economía do lecer e agora
coa recesión están abandonando esas áreas onde a xente comezaba a depender do turismo.
Ese control externo non pode ser sostíbel.  

A segunda razón pola que a economía local é absolutamente vital reside en que nas econo-
mías locais a xente escolle as súas prioridades. A xente escolle que a comida é importante,
que a auga é importante, que as mulleres son as que xogan un papel máis relevante. A eco-
nomía global fai moitas promesas. A globalización foi de feito parte desa promesa que vimos
desenvolverse diante dos nosos ollos. Non fai nin 15 anos da Organización Mundial do Co-
mercio e agora ollámola completamente paralizada; estamos vendo como as institucións que
conduciron á globalización están elas mesmas en crise, sexan os bancos ou as grandes in-
dustrias do automóbil. O tempo para o grande xa rematou: son os dinosaurios dos nosos
días. Agora necesitamos o tempo e o espazo para a evolución e a rápida adaptación do pe-
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queno: e iso é o que nos vai permitir xestionar a crise financeira, a crise climática, a crise ali-
mentaria e as múltiples crises que nos afectan. 

Pregunta: Unha das causas que abrazaches foi a preservación da diversidade agrícola, que
consideras está sendo atacada pola crecente industrialización e globalización do mundo
da agricultura e do subministro de alimentos. Na túa opinión, como pode ser preservada
a diversidade agrícola? 

V.S.: Eu penso que o primeiro que debemos facer para protexer a diversidade e a agricultura
local é respectalas. A razón pola que é tan sinxelo destruír a diversidade é porque a xente a
percibe a través do que eu teño descrito como “a cegueira do monocultivo da mente”: se o
único que ves e solla, plantarás solla e comerás solla. Mais se caemos na conta de que no
mundo hai unha enorme diversidade que atende ás necesidades humanas, entón protexere-
mos esa diversidade que garante a seguridade alimentaria. A este respecto hai que destacar
un feito moi importante: son as mulleres as que fan medrar a biodiversidade. Tiven que dar
unha conferencia para a FAO, van alá algúns anos, e lembro que investigando para esa con-
ferencia lin que o 5% da terra que as mulleres controlan en Nixeria, en hortas domésticas,
produce o 50% do alimento do país. O 5% da terra! Velaí un exemplo para tódalas sociedades:
pequenas parcelas de terreo coidadas con amor e dotadas dunha enorme biodiversidade.
Podemos maximizar a produción de alimento por acre de terra. É importante non ter a idea
falsa de que a xente que traballa na terra, no campo, vive unha vida degradada. En tódolos
meus anos en India a xente máis orgullosa, as mulleres máis orgullosas que coñecín eran la-
bregas, e aínda así dende fóra sempre se escoita a mesma queixa: “o campo é unha actividade
horrible, un traballo penoso, unha maldición”. A xente que se dedica ao campo non o olla
como un traballo penoso, porque para eles é un modo de vida, ao igual que para unha nai
criar o seu bebé, cambiar cueiros ou ter que espertar no medio da noite nunca é un traballo
penoso. Para un labrego, coidar a terra é un acto que lle proporciona satisfaccións. Penso que
esa cultura de prexuízos contra o traballo do campo é probablemente o maior obstáculo co
que nos enfrontamos á hora de facer esa transición; e ese prexuízo é sostido por xente que
nunca traballou o campo. Se tivese que tomar unha decisión no mundo, esta sería poñernos
a todos a aprender a traballar a terra. Non poderíamos facer nada, non poderíamos ser po-
líticos, nin doutores, nin enxeñeiros, até que non traballásemos seis meses no campo: aí te-
ríamos unha revolución humana! 

A terra é o único que non medra, no senso de que non é elástica, mais pode medrar co coi-
dado humano, e a súa fertilidade pode desaparecer se non a coidamos como cómpre. Estou
moi preocupada polo feito de que Bill Gates e a súa enorme fundación están a dar cartos a
África coa Alianza pola Revolución Verde para África para mercar fertilizantes químicos. Os
fertilizantes químicos son o peor abuso contra a terra, deixan a terra desertizada, matan os
seus microorganismos, destrúen a capacidade do chan de manter a humidade, provoca ria-
das, contribúen ao cambio climático… combinan todos eses impactos. No 2009 confiar cega-
mente nunha tecnoloxía que xurdiu fai cincuenta anos do contexto da guerra económica é
tráxico, e para alguén que cre atoparse emprazado na tecnoloxía punta resulta moi primitivo.
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Coido que o coidado da terra significa que debemos facer unha agricultura ecolóxica; o coi-
dado da terra significa que temos que devolverlle á terra o que tomamos dela. 

Pregunta: Poderías explicarnos o traballo da Comisión para o futuro dos alimentos e da
agricultura. Cal é o papel que xogan os gobernos rexionais e locais? 

V.S.: Penso que tivemos un modelo de globalización que traballou dende arriba. Foi unha
globalización para as corporacións globais, unha globalización baseada en institucións glo-
bais como o Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional ou a Organización Mundial
do Comercio. Unha das grandes cousas da Comisión Internacional para o Futuro dos Ali-
mentos e da Agricultura de Florencia no 2003 foi que creou outro modelo de internacionali-
zación. Trátase dun goberno local, un goberno rexional, apoiando unha rede global cos
mellores expertos e movementos relacionados coa agricultura. Eu síntome a nivel persoal
enormemente privilexiada de ser a presidenta desa comisión xunto con Claudio Martini,
presidente da rexión da Toscana, porque coido que ter levado xente como Wendell Berry e
Carlo Petrini á mesma mesa, mudou o xeito de definirmos as cuestións alimentarias e agrí-
colas. Terra Madre saíu desa comisión, porque quedou claro que até que os labregos do
mundo se unan, non seremos capaces de definir outro modelo. Até agora o modelo global
foi un modelo Monsanto de monopolio das sementes mediante organismos modificados xe-
neticamente e patentes; foi un modelo Cargill de libre comercio con enormes subsidios.
Agora necesitamos outro modelo e ese modelo é a cooperación descentralizada. A descen-
tralización, como xa sabemos, non é o illamento. A descentralización significa autonomía,
significa soberanía, significa traballo en rede. Podemos ter dominación xerárquica da elite
global, o que sucede coa actual globalización, ou podemos ter un traballo en rede empode-
rado ao longo do mundo a través da cooperación descentralizada. A Comisión internacional
polo Futuro dos Alimentos é un exemplo desa cooperación descentralizada, co papel desta-
cado dun goberno rexional. 

Pregunta: Un dos obxectivos do proxecto Navdanya “Sementes de esperanza” é traer pun-
tos de vista do Sur escasamente ouvidos para catalizar solucións para cuestións globais
de xustiza social e medio-ambiental. Como poden as universidades e centros de investi-
gación, do Norte e do Sur, contribuír a isto, partindo do feito de que o coñecemento indí-
xena e local é a miúdo marxinado polas tradicións científicas dominantes? 

V.S.: Navdanya é efectivamente un movemento que ten como fin a conservación de semente
para a agricultura ecolóxica e a venta directa de produtos ecolóxicos.  Ao longo da pasada
década fomos testemuñas de que douscentos mil labregos en India se suicidaron polas dé-
bedas causadas por mercar sementes non renovábeis, incluíndo algodón Bt xeneticamente
modificado. Hai dous anos, facendo unha peregrinación –que chamei “a peregrinación das
sementes”- pola rexión na que tiveron lugar os suicidios, dinme conta de que o motivo polo
que os labregos se endebedan cada vez máis e máis é porque perderon as súas sementes. Foi
así como comezou “Sementes de esperanza” a distribuír semente non modificada xenetica-
mente e a formar labregos na agricultura ecolóxica. Hoxe en día os labregos que traballan
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con algodón orgánico gañan dez veces máis cós que traballan con algodón Bt. 

Como poden as universidades e os centros de investigación ter un papel nisto? Pois poderían
facer o tipo de investigación que nosoutros fixemos. Nosoutros investigamos os efectos que
o algodón Bt tiña sobre o solo e atopamos que o 23% dos organismos do solo morreran a
causa dun xene tóxico. As universidades deberían atender ao que lle sucede ao chan cando
se introduce o algodón GM, deberían atender ao que está pasando cos pesticidas cando son
empregados na agricultura, deberían facer análise socioeconómica entre os labregos dun
xeito honesto en troques da propaganda amañada dos grandes negocios agrícolas. Monsanto
afirma que os labregos indios se fixeron millonarios, mais o certo é que están morrendo; e
nos vimos de rematar un informe que mostra que o 84% dos suicidios de labregos na India
na área de Maharashtra, onde se desenvolve o programa “Sementes de esperanza”, está di-
rectamente conectado cos endebedamentos causados polo algodón Bt. De entre todos estes
aspectos destacar un: que sucede coas mulleres que quedan como viúvas? Cales son as al-
ternativas? A agricultura ecolóxica, como amosamos, pode ter unha incidencia moito máis
positiva. 

Por que non hai máis investigación dende as universidades que participan nas comunidades
labregas para establecer que a agroecoloxía funciona moito mellor para os labregos, que o
coñecemento local é moito mellor para eles? Agora contamos con avaliacións internacionais
sobre a tecnoloxía e a ciencia na agricultura e no desenvolvemento agrícola que amosaron
que o coñecemento ligado ás pequenas explotacións agrícolas, o coñecemento tradicional, é
a mellor maneira de garantir a seguridade alimentaria de cara ao futuro. Estas necesidades
teñen que ser confirmadas unha e outra vez polas universidades e polas rexións das áreas
onde radiquen. Penso que non se trata só dunha cuestión de entusiasmo –aínda que eses es-
tudios son estimulantes para a mente e é estúpido continuar reproducindo material morto
para un cerebro-morto nas nosas torres de marfil–; senón, sobre todo, de obriga social: in-
vestigadores e profesores de universidade reciben diñeiro público, se lles paga para que des-
envolvan un traballo público, e unha parte dese traballo público está relacionado coa
sociedade, especialmente coa crise agraria, con desenvolver solucións e con revelar a falsi-
dade de certa propaganda. 

Pregunta: Como poden as xeracións máis novas implicarse nese proceso encamiñado a
preservar e compartir o coñecemento local? 

V.S.: Penso que o primeiro que debemos é, definitivamente, involucrar as xeracións máis
novas en todo o noso traballo. Temos un programa enteiro dedicado ao coñecemento da bio-
diversidade para transmitirlles ás futuras xeracións o coñecemento, que teñen moi especial-
mente as mulleres anciáns, sobre toda esa biodiversidade que pode ser cultivada e
empregada. A razón pola que a xente nova está abandonando o campo non é porque o co-
ñecemento tradicional non sexa valioso ou rentábel: están deixando o campo porque a eco-
nomía global asegurouse de que os labregos sexan enganados e explotados, non obtendo
ningún diñeiro co seu traballo; o dumping3 está arrebatando aos labregos do terceiro mundo
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a súa parte lexítima de beneficios. 

Cando a OMC de Cancún fixemos un cálculo res-
pecto á baixa dos prezos ligada aos subsidios e ao
dumping, resultou que a India e os labregos indios
estaban perdendo 25 billóns de dólares cada ano, e
só a calculamos sobre cinco mercadorías. 

Se a estendemos a tódolos produtos agrícolas, a tódolos continentes, estamos falando dun
rescate moito maior do anunciado polo G20, agás no caso dos campesiños pobres que están
pagando o rescate dos ricos negocios agrícolas, e no proceso a xente nova ve os seus país en-
debedados, miran as súas comunidades sen futuro e din “eu non vou quedar aquí”. 

O paso máis importante que hai que dar para manter a xente nova apegada á terra e benefi-
ciarse do coñecemento tradicional para o noso futuro é asegurarse de que eses falsos prezos
non funcionan como norma. O colapso de Wall Street é un colapso dos falsos prezos, inclu-
índo a especulación. É o momento de botalos a un lado. O G20 non dixo unha palabra sobre
os falsos prezos das mercadorías: penso que temos que continuar destacando ese feito e
penso que os africanos novos non deixarían África se os explotadores do Norte non lles es-
tivesen arrebatando o seu futuro. Tamén a migración debe conectarse en profundidade coa
destrución de África, en lugar de criminalizar as vítimas, que é como está sendo tratada a
emigración. 

Pregunta: A agricultura de subsistencia en África foi sempre unha competencia das mu-
lleres; porén, as mulleres africanas que viven no rural están atopando maiores dificultades
para acceder a sementes e a inversións. Nun contexto onde as posibilidades para o em-
prego rural son moi limitadas e o prezo dos alimentos está a incrementarse, isto supón
unha ameaza para a seguridade alimentaria de moitos fogares rurais. Como están enca-
rando esta cuestión os gobernos e institucións locais? 

V.S.: Penso que a rede “Mulleres e biodiversidade” iniciada en Florencia, que traballa con-
xuntamente coa rede “Mulleres pola diversidade” iniciada por Navdanya, está encarando a
cuestión do sustento e o desenvolvemento rural en mans das mulleres  a través de poñer a
biodiversidade nun lugar central, e iso significa que cada aldea debe ter un banco de semen-
tes controlado por mulleres. As sementes son algo que as mulleres poden reproducir, algo
que poden compartir, e que desaparezan nunha vila non ten porque supoñer que desapare-
zan todas. Este é o tempo dun rescate. Certas corporacións como Monsanto destruíron as
sementes en moitas partes do mundo, mais no programa “Sementes de esperanza” levamos
as sementes de rexións onde non desapareceron e reconstruímos a agricultura como unha
agricultura que pode soster a vida en lugar de levar ao suicidio. Penso que esta ten que ser
unha resposta global. A rede “Mulleres e biodiversidade” tamén reforza o coñecemento tra-
dicional das mulleres, valórao, e ao valoralo e respectalo, faino parte das tendencias maiori-
tarias e di “isto é o que nos cómpre para o futuro”. Coido que o papel máis importante que,
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por exemplo, a rede “Mulleres e biodiversidade” pode xogar é mostrar que a economía do
futuro resulta da combinación de pequenas hortas ecolóxicas e traballo artesán. A economía
do industrialismo estivo baseada nos combustibles fósiles, que nos levaron ao cambio cli-
mático. A economía dos combustibles fósiles remata por destruír a creación artesán de pro-
dutos fermosos: malgasta a creatividade humana. Non seremos capaces de resolver o
problema climático, non seremos capaces de resolver a o problema da crise económica até
que non sexamos capaces de reintroducir nos nosos cadros a creatividade da man humana
e da mente humana. A artesanía é a expresión máis fonda desa creatividade, pois mentres
resolve un problema económico, crea máis beleza: non hai nada máis feo có mundo plástico
que os petroquímicos nos deixan. E tempo de retornar ao natural, e ao natural non como un
luxo, senón como unha economía que rexurde dende a base para reconstruír a economía e
rexuvenecer o xeito de gañarmos a vida.

Pregunta: En Mali, Aminata Traoré está a desenvolver unha loita simbólica para apoiar a
capacidade das mulleres locais de producir produtos artesáns, como as bolsas de algodón
orgánico. O seu obxectivo é involucrar a cooperación internacional para apoiar esas ini-
ciativas locais. Na túa opinión, que papel poden xogar esas iniciativas? 

V.S.: Ben, como sabes, nós tamén estamos producindo bolsas para Sementes de Esperanza,
non se trata só de algodón orgánico, senón que están tecidas do xeito que chamamos en India
“khadi”, fiado a man. O tecido a man xera sustento en cada elo da cadea de produción; men-
tres que, cando as industrias fan plástico, unha única factoría xigante con arredor de cen em-
pregados só produce lixo que logo se acumula nos nosos vertedoiros. Ademais, sabemos que
alí onde as mulleres son economicamente produtivas, reciben maiores niveis de respecto.
Así que as mulleres son arroxadas do sistema produtivo, temos maiores niveis de violencia
contra elas, e maiores niveis de penuria no seu traballo;  por iso este é un punto moi impor-
tante, o traballo é algo moi importante para o desenvolvemento das mulleres. Diso se trata
co khadi, o que Gandhi converteu nunha fábrica de liberdade, do xeito no que acadamos a
nosa liberdade neste período de colapso global. 

Entrevista realizada por Roberta Pellizzoli e Haram Sidibé. Uni-

versitas Forum, Vol. 1, No. 2, Maio 2009. Editada cunha licencia
creative commons 3.0.
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18,8% industria

11,6% agricultura
10,7% sector residencial

3,1% outros

33,7% producción de enerxía

22,2% transporte

1 eólico 30 paxaros mortos ó ano

Rede natura
o 40% da rede de parques eólicos
instalada afecta a espazos da rede natura

2005/29 paradas/155,6 km
2011/9 paradas/143,6 km

Emisións Gases de efecto invernadoiro
+verdegaia

12.7 tn/hab
media galega

Emisión de gases 
nocivos

9.57 tn/hab. 
media estatal

Electricidade de orixe

 

hídrica
galiza xera ó

 

25% do total do estado

Superficie do territorio
...mentres que galicia  só ocupa ó 5% da 
superficie total do estado español

Verquidos en ríos Verquidos en rías
o 63%

 

das augas costeiras teñen 
unha alta contaminación de fecais

o 40% da cidadanía verte augas 
fecais directas
1757 dos 5049 dos verquidos 
detectados son debidos ó mal
funcionamento das depuradoras

ence é o maior causante

Eixo atlántico/
Alta velocidade

Desprazamentos 
maioritarios
coche e moto

52% media galega
42%

 
media estatal

TranxénicosSuperficie comercial 
galega
ó 12%

 

do total da superfcie
comercial de galiza o concéntrase 
nos centros comerciais

10 multinacionais controlan o 
70% do mercado global de sementes

Minas e canteiras
na lousa aprovéitase tan só o 1% 
do total extraído
ó 99% restante envíase a escombrera
empregándose coma material de recheo 

Monocultivos
o 90% dos montes galegos 
carecen de plan de xestión

Porcentaxe de vivendas 
baleiras

Produción de peixe de 
piscifactoría

18.9% de vivendas baleiras nas
principais cidades galegas 

para a produción de  1kg

 

de peixe 
de piscifactoría fan falla entre

 

3-5kg

 

de peixe bravo

Porcentaxe de vivendas baleiras

14.7% Vigo

Turistificación
a urbanización da costa galega é 
do 16% dous puntos máis
que a media estatal

16% media galega14%

 

media estatal

27.5% Lugo

21.3% Monforte

19.5% Ferrol

18.9% Pontevedra

17.7% Ourense

15.9% Santiago

15.4% A Coruña

CO2 A emisión producida polo uso de combustíbeis fósiles no sector do transporte é unha das maiores responsá-
beis do efecto invernadoiro. As causas do aumento desbocado das emisións do transporte hai que buscalas no crecemento 
urbanístico difuso, nunha política desmesurada de construción de novas infraestruturas de transporte por estrada, no 
aumento do parque de vehículos e na insuficiencia da promoción dos modos de transporte sustentables. 

Verquidos A pesar da existencia dunha extensa lexislación sobre augas continentais e de terse 
aprobado unha Iniciativa Lexislativa Popular para a conservación dos ríos galegos vilas, cidades e industrias seguen vertendo 
practicamente sen ningún control, provocando un estado lamentábel dos ríos e rías galegas. Fronte a isto, cómpre apostar 
por unha política de control e tolerancia cero cos vertidos, captacións ilegais e desnaturalización das ribeiras. 

Deforestación A explotación abusiva do monte, talas de árbores sen unha eficiente 
reforestación e os incendios forestais ocasionaron en Galiza un elevado grao de deforestación , o que provoca un serio dano 
ao hábitat, perda de biodiversidade, tendencia a erosión do chan a degradación e a terras non produtivas. Polo retroceso dos 
bosques favorécese o desenvolvemento de formacións arbustivas de substitución: matogueiras e herbáceas que dominan a 
paisaxe galega (40% da superficie), quedando só un 10% da superficie de bosques autóctonos. 

Parques eólicos O Plan Eólico de Galiza reparte o terreo galego entre 15 promotores, 
que son os maiores beneficiados da recollida do noso vento. A eólica aparentemente pode semellar unha enerxía limpa e renova-
ble, pero o xeito de obtela ten consecuencias medioambientais: xeran gases invernadoiros e derrame de produtos, provocan que 
as especies terrestres muden os seus hábitos e o entorno natural queda transformado nunha paisaxe artificial e industrial. 

Encoros As infraestruturas hidroeléctricas son responsábeis das principais afeccións aos ríos galegos. 
Galiza, con tan só o 5% do territorio e o 7% da poboación, xera o 25% de toda a electricidade de orixe hídrica do Estado 
español. O 34% desa electricidade expórtase, cunhas perdas no transporte que superan hoxe a toda a produción eólica en 
Galiza. Esta sobreprodución non redundou nun mellor abastecemento aos pobos e comarcas galegas. 

Ferrocarril A progresiva eliminación dos servizos de proximidade (un transporte colectivo 
seguro, eficiente enerxeticamente e pouco contaminante) remata cun sistema de mobilidade sustentábel. A suposta 
mellora do servizo mediante a alta velocidade leva aparellados elevados custos sociais (desaparición de estacións, máis 
de dúas terceiras partes da poboación galega sen acceso ó ferrocarril, elitización do uso polo exponencial encarecemento 
dos billetes) económicos (gastos en infraestruturas) e ambientais. 

Mobilidade A dispersión territorial de Galiza supón un esforzo na procura de modelos 
sustentábeis de mobilidade. A pesares de que o transporte público é unha das máximas nas directrices e nas propostas 
de sustentabilidade en Galiza, non existe unha aposta clara polo transporte alternativo como reflicten plans coma o PEITA 
ou o Plan Move, contradecíndose nos plantexamentos entre diagnose e proposta de mobilidade. 

Estradas O modelo de mobilidade por estradas prevista para Galiza aposta pola hexemonía das 
estradas e do transporte privado. Os plans institucionais galegos e do estado español fan unha aposta polas vías de alta 
capacidade en todo o territorio galego propoñendo para os próximos dez anos inversións de ata 16.000 millóns de €, 
contradecindo as directrices do Consello Europeo de Cardiff e a Estratexia Europea de Desenvolvemento Sostíbel. 

Aviación A aviación civil produce impactos sobre o ambiente debido as emisións dos motores 
aeronáuticos, con contaminación acústica e atmosférica de partículas e gases, que contribúen ao cambio climático e ao 
escurecemento global. A dispersión dos aeroportos galegos profunda estes problemas, engade un elevado malgasto de 
fundos públicos por multiplicación innecesaria de infraestruturas e desprazamento de poboacións autóctonas. 

Asentamentos precarios O modelo actual que con-
templa a vivenda como ben de mercado e non como dereito básico real traballa en detrimento da accesibilidade social a 
un teito digno. A poboación que habita en infravivendas, é a máis vulnerable nunha situación de puro mercado, e a que 
ten menos capacidade de negociar medidas para rematar coa súa situación. A dimensión e cantidade dos asentamentos 
precarios en Galiza son graves e repercuten moi negativamente no nivel de vida das persoas que os habitan. 

Desemprego A partir do 3º trimestre de 2008, o crecemento da nosa economía es-
tancouse incrementándose incesantemente a destrución de emprego. Hoxe (abril de 2012) hai 265.600 desempregadxs, 
sendo a taxa de desemprego maior ó 20%. Os máis prexudicados volven ser os sectores sociais máis débiles: emigran-
tes, mulleres e xente nova. As pemes galegas solo absorben ó 13% dos titulados universitarios do país, obrigados a 
emigrar na procura dun traballo cualificado. 

Piscifactorias Lonxe de ser alternativa ao esgotamento dos caladoiros, exercen mais 
presión sobre os mesmos (o alimentar os peixes cos descartes da pesca extractiva), os seus residuos estragan ecosis-
temas costeiros envelenando augas con antibióticos e produtos químicos, ademais, como industria mecanizada apenas 
precisa man de obra, a ubicación en primeira liña costeira estraga paisaxes e o beneficio (altos ingresos e subvencións) 
reverte principalmente nas empresas, de titularidade fundamentalmente foránea. 

Canteiras e minas As canteiras supoñen un grande impacto ambiental, 
fundamentado na enorme degradación da calidade visual dos espazos nos que se atopan e no alto grao de danos 
colaterais ao territorio: contaminación de rios e terreos, alteracións da capa do solo... A problemática nas minas da Galiza 
consiste no seu grande impacto ambiental e nos danos irreversibles ao patrimonio natural e etnográfico, ameazando con 
acabar con boa parte da enorme biodiversidade dalgunhas zonas do noso territorio. 

Aterres Son consecuencia do incremento das superficies destinadas a porto, a través da construción 
de novos peiraos de amarre ou equipamentos portuarios, invadindo a lámina de auga para creación de aparcamentos en 
superficie, novos solos destinados a usos diversos ou implantación de infraestruturas.
Participan na contaminación das rías, repercutindo na pesca e o marisqueo, ademais de transformar a paisaxe e a 
morfoloxía do litoral, privatizando un ben público como é o borde marítimo. 

Macrocentros comerciais Son un modelo contrario 
á economía sustentable, que desgraciadamente está moi estendido polo País. As máis das veces levan aparelladas na 
súa concepción e construción operacións especulativas e de malversación de fondos, favorecen a deslocalización da 
economía, a precariedade laboral e o consumo irresponsábel e destrúen o pequeno comercio, ademais de axudar á 
homoxeneización nos usos e a privatización da cidade, así como á xentrificación e e o uso do vehículo privado. 

Especulación A especulación é o uso lucrativo do solo anticipándose o cambio de 
valor que este poda experimentar. O fenómeno da xentrificación é consecuencia directa da especulación inmobiliaria; é 
un proceso de transformación urbana no que a poboación orixinal dun sector ou barrio dunha determinada capa social 
é desprazada progresivamente por outra dun maior nivel adquisitivo. Este proceso ocorre nas zonas cunha posición 
determinada na cidade, o que lle confire un alto valor o solo. 

Turistificación O longo dos últimos anos o concepto de turistificación en Galiza 
estivo aparellado co desenvolvemento do sector da construción, a popularmente chamada “Marbellización” da costa. 
A rápida e desmesurada revalorización das vivendas fixo da compra das segundas residencias un negocio moi rendible. 
A gran maioría deste proceso concéntrase na liña de costa galega tendo afectado negativamente, o seu patrimonio e 
recursos naturais. 

Transxénicos Organismos modificados xeneticamente , coa conseguinte incerteza 
nos perigos do seu emprego concreto en sementes para o cultivo ou o consumo. Algúns deses perigos poderían ser a 
privatización das sementes e contaminación de variedades tradicionais, a morte de insectos polinizadores, a posibilidade 
de xerar de novas alerxias, o maior nivel de residuos tóxicos nos alimentos, a posibilidade de xerar resistencia aos antibió-
ticos nos humanos e animais ou o maior impacto ecolóxico dos cultivos. 

Monocultivos Os principais monocultivos en Galiza están formados por piñeiros e 
eucaliptos, sendo este unha especie foránea e tremendamente invasiva. A actividade de ENCE (Empresa Nacional de 
Celulosa de España) está directamente ligada ó sector forestal galego. A fábrica de Pontevedra consume exclusivamente 
eucalipto e controla gran parte das plantacións. A forte dependencia que o sector forestal ten desta actividade industrial 
está a impedir o seu desenvolvemento, minimizando os beneficios do monte e causando un severo dano ambiental. 

Centrais térmicas e Industria Galiza emite 
máis gases contaminantes que a media estatal, con 12,7 toneladas por habitante de gases de efecto invernadoiro fronte 
ás 9,59 do Estado español, as 10 de Alemaña, as 8 de Austria ou as 9 de Inglaterra. En canto ó volume de emisión por 
quilómetro cadrado, Galiza rexistra unha media de 1.196 toneladas fronte ás 589 da media nacional. 

Introducción Este Mapa crítico Galiza 2012 pretende ser unha sintética plasmación gráfica das agresións e 
conflitos que, relacionados co medio, son sinalados e problematizados politicamente por infinidade de colectivos sociais do pais que se opoñen 
cotidianamente a destrución que o modo de explotación capitalista impón sobre o noso territorio.
Baixo tres eixos necesariamente subxectivos (medio, sociedade, economía) tratamos de recoller nesta cartografía crítica[ algúns dos elementos 
centrais na loita pola defensa do que é de toda a cidadanía, do Procomún: ‘esa constelación de recursos que debe ser activamente protexida e 
xestionada na busca de manter o ben común’.

Unha ferramenta para sinalar xeograficamente os puntos críticos onde estase a dirimir o futuro dos nosos ecosistemas sociais que, poren, 
precisa para ser efectiva da materialización física e tanxíbel de esas loitas con as que pretendemos, colectivamente, transformar e conquistar 
o futuro. 

O modelo produtivo ao que está -aínda- sometido 
o país, descansa sobre o paradigma dunha forte 
imbricación coa explotación dos recursos naturais.

Por unha banda, atopamos un expolio sistemá-
tico dos bens comúns que produce grandes 
afectacións sobre o territorio, manifestas tanto 
no borde litoral (aterres, piscifactorías, grandes 
infraestruturas portuarias,..) como nas zonas non 
estritamente costeiras (canteiras, transxénicos, 
monocultivos,..). Por outra parte un marco 
de explotación terciaria dos recursos naturais 
directamente ligada a unha economía de servizos 
(urbanización salvaxe, turistificación, especulación 
inmobiliaria).

Finalmente dentro do estoupido dun proceso de 
insostenibilidade económica e financeira, a subs-
titución do pequeno comercio nas cidades e da 
produción agraria de autoconsumo nos territorios 
rurais por un modelo comercial de consumo ba-
seado nas grandes superficies comerciais golpea 
intensamente os tecidos profesionais e gremiais 
propios do pais, fortemente ligados a estruturación 
das comunidades humanas. 

A sociedade galega está a sufrir intensamente os 
mecanismos de dominación e laminación social da 
globalización neoliberal. Na escala micro (fogares, 
pequenas empresas,..), atopamos un paulatino 
empobrecemento da poboación (23% en risco de 
exclusión e pobreza motivado fundamentalmente po-
los altos e crecentes índices de desemprego, baixos 
salarios e as sistemáticas dificultades que impón a 
economía liberal de mercado para manter, na zona 
rural, modelos de produción baseados en agricultura 
e gandería non latifundista. Ademais a crise está 
aprofundando unha polarización social que corre para-
lela a un proceso de desmembración territorial.

Mentres o eixo atlántico, sede dos maiores centros 
financeiros e de poder, aumenta poboación (como 
se ve no mapa da evolución poboacional dos últimos 
30 anos), a faixa leste do pais presenta un panorama 
golpeado por macroinfraestructuras (ferrocarril, 
autoestradas,..) que dificultan a súa vertebración 
e reducen a poboación as capitais de provincia e 
cabeceiras de comarca mellor conectadas.

No urbano, o proceso de segregación alumea barrios 
desfavorecidos e asentamentos precarios  e no que 
atinxe a mobilidade presenta un réxime de cidades 
difusas dificilmente sostíbel desde o prisma de 
unhas política públicas de carácter garantista e social. 

quenes. Este mapa foi elaborado de maneira colaborativa , para a rede de dereitos sociais e a rede Galiza Non Se Vende polas 
seguintes persoas: Dinorah Batallán, Cristina Blanco, Iria Brandariz, Soledad Bugallo, Álvaro Cabarcos, Alba Pérez, Ramón Fernández, 
Ana Gallego, Roi García, Beatriz García, Antón Gómez-Reino, Macario Iglesias, Carolina Jack, Martín Loureiro, María Novas, Martín 
Moreda, Sofía Paleo, Kaila Sanfabián, Julia Santalla e Xiao Varela. 
Coa colaboración especial dos iconoclasistas, unha forte aperta para eles e para o resto da xente que colaborou dunha ou outra 
maneira neste proxecto.

Este Mapa crítico está adicado a todas aquelas persoas anónimas que, combativas e rebeldes, poñen o corazón e a cabeza na 
defensa de este pais. A todas, pero en especial a unha: Xosé Reigosa, un galego bó e xeneroso, un imprescindíbel.
Vai por tí Xosé!”

MAPA CRÍTICO 2012
GALIZA Medio

No que atinxe ao que rodea, afecta e condiciona as 
circunstancias de vida da sociedade humana e dos 
seres vivos en xeral, na Galiza a sobre-explotación 
produtiva dos usos humanos ten fundamentais 
replicas negativas. No medio terrestre a deforesta-
ción ou a proliferación continuada de eólicos supón 
unha clara agresión a vida animal e ao equilibrio 
dos ecosistemas . A alteración das condicións 
atmosféricas derivadas da elevada presencia de 
industrias xeradoras de gases de efecto invernadoi-
ro e, singularmente, de centrais térmicas é un 
problema do ámbito local (chuvia ácida, alteracións 
na saúde da poboación próxima, descenso da 
produción agrícola das terras próximos) con 
manifestacións globais (mudanza climática).

Finalmente no ámbito hídrico, os encoros e 
minicentrais como expresión da alteración dos 
recursos en función das necesidades humanas 
(domésticas, pero sobre todo industriais) e os ver-
quidos como agresións a un mar e uns ríos esen-
ciais para a vida funcionan como síntomas da forte 
presión dun modelo enerxético froito do sistema 
capitalista de consumo, especialmente nocivo para 
a conservación da vida sobre o planeta. 

Sociedade Economía

´

O mapa evidencia a despoboación 
do rural a través do crecemento-
disminución poboacional por Concellos 
entre os nos 1981 e 2011. 

O mapa mostra a relación entre o 
orzamento Municipal e o número de 
habitantes do Concello no ano 2008. 

O mapa mostra as Ha queimadas por 
Concello entre os anos 2001 e 2006. 
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IŹLIZA

02A CRÍTICO A CRÍTICO 
LIZA

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 úns dos elementos 

   pais que se opoñen 
       das agresións e 

201
A

201

Medio

Finalmente no ámbito hídrico  os encoros e 

   

g   

(  ).(mudanza climática)acións globais estmanif
ras próximos) con produción agrícola das ter

na saúde da poboación próxima, descenso da 
via ácida, alteracións huproblema do ámbito local (c

 e, singularmente, de centrais térmicas é un ro
ervecto ingases de eferadoras de industrias x

ada presencia de vadas da eleatmosféricas deriv
A alteración das condicións  . ecosistemasdos 

unha clara agresión a vida animal e ao equilibrio 
eración continuada de eólicos supón  ou a prolifción

odefrestre a as. No medio terreplicas negativ
a  a dos usos humanos ten fundamentprodutiv

xploteral, na Galiza a sobre-eos en xseres viv
ancias de vida da sociedade humana e dos circunst

a e condiciona as ecte ao que rodea, afNo que atinx

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      a 

  acións 
       n 

-rnadoi
  de 

   s 
        rio 

    supón 
-arest

ais 
ación 

      e dos 
  ona as 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olución poboacional dos últimos 

  p  
p g

ve no mapa da ese v
a poboación (como , aumentfinanceiros e de poder

o atlántico, sede dos maiores centros Mentres o eix

ritorial.lela a un proceso de desmembración ter
-re paraaprofundando unha polarización social que cor

demais a crise está Aa. e gandería non latifundist
ura ural, modelos de produción baseados en agricultr

ona , na zeconomía liberal de mercado para manter
ades que impón a salarios e as sistemáticas dificult

os , baixdesempregolos altos e crecentes índices de 
-almente poado fundamentmotivclusión e pobreza xe

empobrecemento da poboación (23% en risco de 
pequenas empresas,..), atopamos un paulatino 

ogares, . Na escala micro (fneoliberalglobalización 
mecanismos de dominación e laminación social da 
A sociedade galega está a sufrir intensamente os 

Sociedade

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fina        

inmo
(urbanización salv
direc
de e
monocultiv
estrit
infraestr
no borde litoral (ater

ectaf
tico       

or unha banda, atopamos un eP

imbr   
o país, descansa sobre o paradigma dunha f
O modelo produtiv

E

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lmente dentro do estoupido dun proceso de 

obiliaria).
uristificación, especulación e, taxanización salv

os vizamente ligada a unha economía de serct
urais ación terciaria dos recursos natxplot

or outra parte un marco os,..). Pnocultiv
amente costeiras (canteiras, transxénicos, it

onas non uarias,..) como nas zuras portutestr
actorías, grandes res, piscif borde litoral (ater

anto as testritorio, manifacións sobre o tert
 dos bens comúns que produce grandes 

-xpolio sistemá unha banda, atopamos un e

urais.ación dos recursos natxplotricación coa e
orte  ís, descansa sobre o paradigma dunha f

o ao que está -aínda- sometido  modelo produtiv

Economía

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2%2% transporte%

33,7%3

erdegaia+v
Emisións Gases de ef

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 producción de ene

 ut

ía

 in
 ansporte

rx ducción de ene%

nv

s outro3,1%

 d a ndustri

onadoir

%,818

nadoirerernvv i i itototecec  de ef   ef Gases de ef

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ehículos e na insuficiencia da promoción dos modos de transporte sustentaumento do parque de v
urbanístico difuso, nunha política desmesurada de constr

s causa              A. ernadoirovecto inefbeis do 
A emisión producida polo uso de 2 CO

por unha política de control e tolerancia cero cos v
practicamente sen ningún control, pro

o    
quidos

a Pxislativa Pea L xislativaprobado unha Iniciativa L
q

 ha Iniciativ
erVVer

eme   olvvorécese o desenvabosques f
, te     ersidadebiodivat, perda de ao hábit
ais     orestación e os incendios forestref

estacorDef

uro. o fut
anx    a da materialización física e tectivprecisa para ser ef

eograficamente os puntos críticos onde esta para sinalar xramenterUnha f

.’estionada na busca de manter o ben comúnx
ensa do que é de toda a cidadanía, do a pola defcentrais na loit

os (medio, sociedade, economía) tratectivos necesariamente subxo tres eixaixB

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ables. 

         

  a insuficiencia da promoción dos modos de transporte sustent
uras de transporte por e   utas infraestrvución de no    mesurada de constr

 s do aumento desbocado das emisións do transporte hai que buscalas no crecemento 
 no sector do transporte é unha das m  combustíbeis fósiles   polo uso de 

uralización das ribeiras. 

      

acións ilegais e desnatertidos, capt      cia cero cos v
ronte a isto,  ado lamentábel dos ríos e rías galegas. Focando un estv    o

 vilas, cidades e industrias seguen vríos galegos g gación dos vopular para a conser
s xislación sobre augas continentxtensa lexistencia dunha eA pesar da e

o    

ución: matogueiras e herbácea     as de substitormacións arbustivnto de f
as. Pras non produtivhan a degradación e a ter endencia a erosión do c

o     v , o que proaciónorestdefado grao de vs ocasionaron en Galiza un ele
alas de árbores sen unha eficiente a do monte, tación abusivxplotA eción

orm   

g  

amente, transfas con as que pretendemos, colectivíbel de esas loit
uro dos nosos ecosistemas sociais que, poren, ase a dirimir o fut  os críticos onde est

am  esa constelación de recursos que debe ser activ: ‘rocomúnP       nía, do 
[ algú    cartografía críticaa amos de recoller nest  ociedade, economía) trat

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    estrada, no 
           s no crecemento 

-        maiores responsá

  s. 
ar    cómpre apost

ertendo      seguen v
ais e de terse    ent

   as que dominan a 
olo retroceso dos 
oca un serio dano 

    unha eficiente 

ar mar e conquist
    is que, poren, 

xida e mente prote
 úns dos elementos 

a. ación da vida sobre o planetva conser
a de consumo, especialmente nocivalistcapit

xético froito do sistema presión dun modelo ener
ciais para a vida funcionan como síntomas da f
quidos como agresións a un mar e uns ríos esen
(domésticas, pero sobre todo industriais) e os v
recursos en función das necesidades humanas 

xpresión da alteración dos minicentrais como e
Finalmente no ámbito hídrico, os encoros e 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o para 
   ema 

orte        a f
-         sen
-er      s v

     as 
   os 

06. 1 e 200Concello entre os anos 20
O mapa mostra as Ha queimadas por 

0 Ha 0<4.0

0Ha 0.0<1

<250 Ha 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a e social. 

  e no que 

unhas política públicas de carácter garantist
difusas dificilmente sostíbel desde o prisma de 

a un réxime de cidades e a mobilidade presentatinx
  e no que amentos precarios precariosasentorecidos e vadesf

rios No urbano, o proceso de segregación alumea bar

adas.cabeceiras de comarca mellor conect
vincia e ais de proe reducen a poboación as capit

ertebración an a súa vautoestradas,..) que dificult
ril, rocareruras (fuctgolpeado por macroinfraestr

a un panorama aixa leste do pais present30 anos), a f
olución poboacional dos últimos ve no mapa da ese v

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das comunidades humanas. 
propios do pais, f
inten    
seado nas grandes 
urais por un modelo comercial de consumo bar

produción agraria de autoconsumo nos ter
uc         tit

insostenibilidade económica e financeira, a subs
Fina        

. 11981 e 20entre os nos 1
disminución poboacional por Concellos 

vés do crecemento-ural a trado r
videncia a despoboación O mapa e

-80-0%

0-50 %

+ 50%

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 comunidades humanas. 

  

uración utortemente ligados a estrpios do pais, f
esionais e gremiais nsamente os tecidos prof

 golpea superficies comerciaisp  do nas grandes 
-s por un modelo comercial de consumo ba

ritorios dución agraria de autoconsumo nos ter
ción do pequeno comercio nas cidades e da 

-stenibilidade económica e financeira, a subs
lmente dentro do estoupido dun proceso de 

€/pob <75

50€/pob 75-1

050-50€/pob 1

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eólico paxaros mortos ó ano30 co 1 
 a espazalada af taeca af

 a rede de parques eól
inst

 da rede de parques eól
r

40%o
tutu aRede na

 25%ra óxeegaliza 
aaicchídr

dade de ocidade de oriElect

08. antes do Concello no ano 20habit
zamento Municipal e o número de or

O mapa mostra a relación entre o 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sector residencial ctor residencial%
ra

%
1  agricul

,710
tu ricul%,611

ra
ros mortos ó ano

tutuos da rede na  espaz
icos

media es

   e parques eól
ra

l edia galegatatadia es
9.57 tn/hab. 7

svonoci
ases Emisión de g

media galega
12. tn/hab72.

xe

ado ado españoll do estta do to%

rrid  d  ode de o

superficie to l do est  a  tacie to
5% da 5%s que galicia  só ocupa ó ...mentres que galicia  só ocupa ó 

t oritoririerrcie do tSuperficie do t

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e galega (40% da superficie), quedando só un 1paisax

restres muden os seu      as especies ter
consec  eito de obtela ten ble, pero o x

que son os maiores beneficiados da recollida do noso v
ques eóq  

   i  b fi i d  d     
arP

a sobreprodución non redundou nun mellor abastecemento aos pobos e comarcas galegas. Galiza. Est
español. O 34% desa electricidade e

ritorio      an só o 5% do terGaliza, con t
s infAosEncor

eticamente e  xseguro, eficiente ener
irocarrerF

xistra u    

g  

quilómetro cadrado, Galiza re
0 de ado español, as 1ás 9,59 do Est

 que a me  aminantesgases contmáis 
ais tCentr

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% da superficie de bosques autóctonos.      quedando só un 1

e artifi    ormado nunha paisaxural queda transf   s hábitos e o entorno nat
rame de p  ernadoiros e derveran gases in: xaiscuencias medioambient

A eólica aparentemente pode semellar unha enerento. 
 ólicos

      recollida do noso v t  
reo galego e   reparte o terPlan Eólico de GalizaO 

      llid  d   

   undou nun mellor abastecemento aos pobos e comarcas galegas. 
perdas no transporte e a toda a pro    xque superan hoperdas no transportease, cunhas xpórt

e híd   era o 25% de toda a electricidade de orix e o 7% da poboación, x
eccións    uras hidroeléctricas son responsábeis das principais afut raestr

a cun sistema de mobilidade sustentábel. 
   

aminante) remat e pouco cont
 (un transporte ximidade  pos de provizsera eliminación dos A progresivl

96 toneladas fronte ás 589 da media nacional. .1 unha media de 1
olume de   ra. En canto ó vustria ou as 9 de InglaterAAlemaña, as 8 de  e 

e   vecto inante de gases de ef2,7 toneladas por habital, con 1at   edia est
iamicas e Industr tér

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cial e industrial. 
ocan que v  rodutos, pro

-avxía limpa e reno      ener
5 promotores,   entre 1

    odución eólica en 
ado  rica do Est

s aos ríos galegos. 

a A supost     l. 
o   e colectiv

 e emisión por 
ernadoiro fronte 

Galiza emite a

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  fu   u   un   u   fun   

quidos en río

t

os en ríoer

onamento das depuradoras

VVer

funcionamento das depuradorasto das depuradoras

42%

ados son debidos ó madetect   debidos ó mat
  5049 dos 7757

as
1

cais direct irect
 a cidadanía v

fe
 da cidadanía v40%o 

tamedia es
media galega2%

he e mo

5

he e mo
o

coc
it riitarmaior

zamenazamenDespr

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

/

 v

l 143,6 km//9
 

/ paradas/911
155,6 km

1
 

20
5/2905/29 /29 paradas/2920

elocidadeeelocidade
s 

s  ío en río

a 

  s

seecaiaminación de fminación de fa cont
e

unha alt t
da     das augas costeiras teñen 63%

s
o 

squidos en ríados en ríar

 é o maior causant

Ve

    

 s depuradoras
  ebidos ó ma  b   ma

rquidos ve dos 

erte augas   nía v

   maior causantence

/

ta
 ga

to  o
so

s toomen
e v v

/
Alta v

 // atlántico ántico lántico tico ánticooxoEi

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos billetes) económicos (gastos en infraestr
de dúas terceiras partes da poboación galega sen acceso ó f

a v mediante a altovizmellora do ser
eticamente e  xseguro, eficiente ener

fundos públicos por multiplicación innecesaria de infraestr
A dispersión         escurecemento global. 

aminación ac               aeronáuticos, con cont
A aviaciónAAviación

contradecindo as directrices do Consello Europeo de Cardif
ritorio galego propoñendo para os próximos dez anos incapacidade en todo o ter

ado. O   estradas e do transporte priv
O      adasEstr

, contradecíndose nos planteevPlan Moou o 
abilidade en Galiza, non ede sustent

A pesa               sustentábeis de mobilidade. 
Mobilidad

Asentame

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ais. uras) e ambientut    n infraestr
xponencial  ril, elitización do uso polo erocarer     ón galega sen acceso ó f

ados custos sociais (desaparición de estva aparellados elevelocidade le v
a cun sistema de mobilidade sustentábel. aminante) remat e pouco cont

uras e desprazamento de poboacións autócto  

     

ut    nnecesaria de infraestr
ad    v n dos aeroportos galegos profunda estes problemas, engade un ele

 cústica e atmosférica de partículas e gases, que contribúen ao cambio climático e ao 
viación civil produce impactos sobre o ambiente debido as emisións dos motores  a

emento  olvvxia Europea de Desenf e a Estrate    nsello Europeo de Cardif       f   
0 m    06.0a 1ersións de atv go propoñendo para os próximos dez anos in

a po    an unha apostado español fucionais galegos e do est s plans instit
a pola hea para Galiza apostvist modelo de mobilidade por estradas pre

a de mobilidade. xamentos entre diagnose e propost  os plante
o como reflicten plan    a clara polo transporte alternativxiste unha apost    e

 ares de que o transporte público é unha das máximas nas directrices e nas propost
o na procura d   zor de Galiza supón un esfritorialp  dispersión terA de

O modelo actiosecaros prent

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 encarecemento 
acións, máis      st

a A supost     l. 

     onas. 
do malgasto de 

           o climático e ao 
          dos motores 

o Sostíbel. 
 millóns de €, 

a  olas vías de alt
emonía das x  e

A TTA    ns coma o PEI
as              e nas propost

   de modelos 

-ual que con  t

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos centros comerciai entros comerciai
comercial de galiza o concéntrase rcial de galiza o concéntrase 

12% do total da superfcie%ó 

gagale
cie come

ga
Superficie come

carecen de plan de x de plan de x  plan de x
 dos montes galegos  os montes galegos   ontes galegos 90%

v
o 
Monocultiulti

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ss

  mercado global de sementes

énicocoanx

 do mercado global de sementes

Trial 

s  rciai
  a o concéntrase 

  a superfcie

rcrc e come

 do mercado global de sementes
 ionais controlan o  nacionais controlan o 

70%
 multinacionais controlan o 10

g

    
nestió   e x

  es galegos 
svo

oave bre peixdg3-5k
alla entrede piscif an factoría f if

para a produción de e de peixkg 1  rodución de 
c oríactfaapisci

xe de xeodución de peión de peiPr

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e rep   

p  q  

p     es g vson gra en Galiza precarios
ten menos capacidade de negociar   

poboación que habA un teito digno. 
enda como ben de mercado e non como dereito básico real traballa en detrimento da accesibilidade social a templa a viv

emigrar na procura dun traballo cua  
s pem      Aa. vente notes, mulleres e x
 maior     axa de desemprego  p gtsendo a 

ancouse incrementándose incesan   
eDesempr

t
p

 i tá d  i     an   t

erte principalmente nas empresa   vre
precisa man de obra, a ubicación en     

elenando augas           vtemas costeiros en
presión sobre os mesmos (o alimen

oactPiscif

acabar con boa parte da enorme bio
consiste no seu grande impacto am

aminació     ritorio: contcolaterais ao ter
ado na enorme degradac      fundament

as  eirCant

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el de vida das persoas que os habitamente no niv  percuten moi negativ
A dimensión e cantidade dos uación. ar coa súa sit     medidas para remat

uación de puro mer     , é a máis vulnerable nunha sitendasviva en infra  bit
    rcado e non como dereito básico real traballa en detrimento da accesibilidade social a 

 p p
        d it  bá i          

     lificado. 

  p g

arios do país, o   ersitulados univ3% dos tit mes galegas solo absorben ó 1
en ser os sectores sociais máis dé  olvxudicados v r ó 20%. Os máis pre

d0 2) hai 265.601e (abril de 20x. Houción de empregodestr  ntemente a 
eg 08, o crecemento da nosa e  A partir do 3º trimestre de 20og

  ntement   

oránea. 

g

almente fularidade fundament   as, de tit
es e o beneficio (altos ingresos e       n primeira liña costeira estraga paisax

 s con antibióticos e produtos químicos, ademais, como industria meca   
a), os seus residuos es  xtractives cos descartes da pesca ear os peix     nt
amento dos caladoirosesgota ao e de ser alternativonxLiasr

ritorio. onas do noso terersidade dalgunhas z      odiv
ural e etnográfico, a   ersibles ao patrimonio natvreal e nos danos ir     mbient

A problemática nas reos, alteracións da capa do solo... ón de rios e ter
os nos que se atopan e no alto grao d      ción da calidade visual dos espaz

s canteiras supoñen un grande impa  A e minas

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an.        t
amentos asent    s 

   rcado, e a que 
               bilidade social a 

 q  

   obrigados a 

p g
-      ébiles: emigran
, desempregadxs

-     economía es

encións) v      e sub
          anizada apenas 

    tragan ecosis
ercen mais x, e  s

   ameazando con 
minas da Galiza

         de danos 
al,      acto ambient

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99%
empregándose coma material de recegándose coma material de rec

99% ante en rest%ó 
oe traídexl 

ase t
tado to

na lousa aprovéit  pro
Minas e can  can

tataque a media es
 dous puntos máis16%do 

a urbanización da cos

stificaciónriTu

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

a

heo 
  a

 ma material de rec
víase a escombrera

as

 en

% 1an só o se t
asiirte  an

principais cidades galegas pais cidades galegas 
.9% endas baleiras nasde viv% 18

srarabalei
e  endas   vive de vivcentaxtaxP rPo

la
  ntos máis

 galega é ta   cos

ción
 media galegaata14% tamedia es% 16%%

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atizando un        xía do litoral, privolomorf
aminación das rías          articipan na contP

os solos destinados a  vsuperficie, no
re ou equ  os peiraos de amarvde no

Son con          esrerAt

a       eneización nos usos e a privxhomo
economía, a precariedade laboral e   

ución opera  súa concepción e constr
, que desgra      ableá economía sustent

ocenMacr

alorizac   vA rápida e desmesurada re
emen     olvvo aparellado co desenestiv

istificaurTTur
determinada na cidade, o que lle co    

amente por    é desprazada progresiv
ormación urban          un proceso de transf

. O 
Especulac

arxperiment  O alor que este poda e i tv
p

l   t  d  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n ben público como é o borde marítimo. 
ormar a pai  s, repercutindo na pesca e o marisqueo, ademais de transf

uras.utación de infraestrersos ou implant   a usos div
adindo a lámina de auga para creación de apa   vuarios, in  ipamentos port

vés   nsecuencia do incremento das superficies destinadas a porto, a tra

ehículo prientrificación e e o uso do vatización da cidade, así como á x
     o consumo ir

orecen a desloc   vaondos, fersación de fas e de malv acións especulativ
an a   veces les máis das vAaís.   aciadamente está moi estendido polo P

Son un mo  ciaisos comerntr

o da compra das segundas residencias un negocio   

p

endas fixción das viv
“Marbellizacióhamada ución, a popularmente cnto do sector da constr

uristificació    O longo dos últimos anos o concepto de tación
alor o solo.       onfire un alto v

onas cunh   re nas zo. Este proceso ocorel adquisitiv  outra dun maior niv
rio dunha determinad     na no que a poboación orixinal dun sector ou bar

a da especulación    é consecuencia directentrificaciónxenómeno da 
ción
 O f ó  d  

o do solo anticipándose     é o uso lucrativespeculaciónA 
 O f

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e e a   isax

        arcamentos en 
ución s da constr

ado.  v

  calización da 
 parelladas na 

contrario   odelo 

       o moi rendible  
a. ” da costón

ón en Galiza 

 ha posición 
  a capa social 

   inmobiliaria; é 
    o cambio de 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e de vivcentaxrPo

%.519

%.321

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

oig V14.7%

raendas baleie de viv

a

 Lugo

rte

a

 Ourense

 Santiago

uña1 A Cor15.4%

15.9%

%.7177.7

edrraevont P%.918

erro F%

fo Mon

%.5277.5

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urais. recursos nat
A gran maioría deste proceso concé     

alorizac   vA rápida e desmesurada re

ticos nos humanos e animais ou o m     
xias, o maior as alerverar de node x

a   atización das sementes e contpriv
nos perigos do seu emprego concre      

ansxénirTTr

eme          olvvestá a impedir o seu desen
eucalipto e controla gran parte das 

ame     Celulosa de España) está direct
eucaliptos, sendo este unha especie 
Monocult

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amente, o seu p   ado negativecta galega tendo af     éntrase na liña de cost
o da compra das segundas residencias un negocio   endas fixción das viv

os. 

     

       maior impacto ecolóxico dos cultiv
erar resiste   el de residuos tóxicos nos alimentos, a posibilidade de x   niv

ariedades tradicionais, a morte de insectos polinizadores    minación de v
Algúns deses perigos p    o ou o consumo.      eto en sementes para o cultiv

 , coa consegui   eneticamentemodificados xOrganismos cos

ero dano vento, minimizando os beneficios do monte e causando un se
a activ   al ten destorestorte dependencia que o sector fA facións.       plant

edra consume vonteA fábrica de Pal galego. orestente ligada ó sector f
A actividade de ENCE (Empresa   a. asivvoránea e tremendamente in    e f

ormados     en Galiza están fosmonocultivOs principais ostiv

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   patrimonio e 
       o moi rendible. 

- encia aos antibió
      s, a posibilidade 

   poderían ser a 
   nte incerteza 

al.  o ambient
 idade industrial 

amente clusivx  e
    a Nacional de 

 por piñeiros e 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ai por tí Xosé!”V
e      A todas, pero en especial a unha: Xosé Rensa de este pais. def

Este Mapa crítico está adicado a todas aquelas persoas anónimas que, combativ

ecto.xmaneira neste pro
a        orte apert, unha fasiconoclasistCoa colaboración especial dos 

arela. Valla e Xiao ulia Santabián, Jaleo, Kaila SanfMoreda, Sofía P
eino, Macario Iglesias, Carolina JAntón Gómez-Reatriz García, oi García, BAna Gallego, R

allán, Cristina Blanco, Iria Brandariz, Soledad Bugallo, Álvatseguintes persoas: Dinorah B
a , para a oi elaborado de maneira colaborativ Este mapa fquenes.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       a cabeza na 
eneroso, un imprescindíbel.

  

eigosa, un galego bó e x
as e rebeldes, poñen o corazón e a cabeza na 

   dunha ou outra 

         as que, combativ

ente que colaborou dunha ou outra 

 María No

 para eles e para o resto da x
. 

as, Martín voureiro, María No
 rez, R

k, Martín Lac acario Iglesias, Carolina J
ernández, amón FAlba Pérez, R

 n  
aro Cabarcos,     ariz, Soledad Bugallo, Álv

 polas endeVGaliza Non Se  e a rede rede de dereitos sociais  a a 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





recensión



O mundo non se acabará por racharmos delibe-

daramente coas regras inxustas que o sustentan

e entrementestalvez deamos feito unha fenda

para nos ecoloxizarmos

Con esta obra a autora ofrécenos un texto que sen

dúbida procura ser divulgativo. Hai que telo dende

un principio moi presente, non vaia ser que nos

decepcionemos antes de comezar. Quizais Galiza,

representada por algún determinado sector da po-

boación, precise un texto máis especializado, qui-

zais alguén ande á procura dunha introdución ás

posturas ecoloxistas no marco concreto galego

que lle ofreza unha visión panorámica de onde es-

tamos, que pasos dimos até o de agora e que queda

por facer. O natural é político nin de lonxe cum-

priría esas expectativas, pero non por iso deixa de

introducirnos á ecoloxía. Divulgativo é, pero que

ninguén veña tampouco buscando unha guía prác-

tica, ou: que veña, que veña!... Xa se verá o que

ocorre unha vez fique prendido pola escrita nas

súas primeiras páxinas.

A contundencia da proposta é desacougante, é

dicir: de principio a fin, con e sen os saltos narra-

tivos que a autora mesma ofrece –pois hai contos

amais de ensaio revolucionario–, lévanos a sentir

que non hai acougo, ou que se o hai vai ter que

acadarse tomando cartas no asunto. A súa estrate-

xia argumental é a de non dar tregua. Quere divul-

gar, quere concienciar, pero a base de non deixar

ao lector ningunha físgoa para a autocompracen-

cia. Pois do que pretende concienciar é do proble

ma, non das solucións. Derruba o medioambien-

talismo, esa tendencia xa tan asentada do ecopo-

liticamente correcto, tamén ataca sen compaixón

a confianza en que as tecnoloxías nos vaian sacar

as castañas do lume, ou mesmo esa ollada idolá-

trica ao mundo rural galego de antano tan propia

nosa como estrataxema para evitar ter que pensar-

mos os conflitos no contexto actual. O problema

non se resolve nin nun pasado mítico nin nun fu-

turo utópico nin nun presente de razóns cativas,

razóns instrumentais, razóns utilitaristas e razóns

calculantes.

Por iso tampouco atopa un respostas prácticas

neste libro, algo que pode estrañar a quen está

afeito a esta literatura. Aínda guiados pola astucia

á que tendemos os lectores pola condición de su-

perioridade que nos ofrece selo, por momentos

queremos atopar incoherencias na argumentación

das supostas solucións que Moure parece dar, pero

iso é así porque no fondo esperamos que o outro

pretenda dicirnos o que temos que facer: cal é a

opción correcta e cales as incorrectas neses dile-

mas morais que a cuestión ecolóxica nos pon

diante. Pero a autora argumenta, allea aos nosos

axuizamentos, tratando de amosarnos en cada

caso –que nunca é o mesmo– o núcleo desacou-

gante dos problemas, desprazando sutilmente os

veos estratéxicos cos que sempre –e tamén en

cada caso– os cubrimos, para non termos que

afrontalos, para non asumirmos a nosa propia res-

ponsabilidade. De feito nalgún momento desba-

rata as nosas pretensións de querermos ter razón

sen termos feito nada aínda para merecela: “Vivi-

mos nun universo ‘de si ou non’, de ceros e uns,
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onde as nosas nocións remiten a una realidade bi-

naria, claramente recortada. Esta actitude garda

escasa relación coa forma en que visualizamos o

mundo nunha época fragmentada, onde xa non hai

verdades absolutas.” (p. 99)

O “en cada caso” e o “en cada contexto” pasa a

ser decisivo neste mundo sen verdades absolutas.

Así, Moure pensa dende e para Galiza, sen por iso

perder a perspectiva global que o ecoloxismo ten,

nin a transversalidade que o caracteriza xunto a

outras loitas contra a lóxica de dominio, resal-

tando o nacionalismo e o feminismo nos que ela

tamén milita. A pesar das súas diferenzas todos

estes movementos converxen no punto en que é a

mesma actitude a que desmonta as inxustizas con-

tra as que loitan. Neste punto a consistencia prác-

tica e teórica da autora é encomiábel, fronte a

quen acaba facendo diverxer as distintas loitas por

sometelas a estratexias e medidas políticas incom-

patíbeis.  

A actitude ecolóxica, con todo, asume trazos par-

ticulares que ás veces se deixan ver incomoda-

mente entre liñas e outras se din incomodamente

con todas as letras:  “Ecoloxía é, ante todo, dosi-

ficar recursos, gastar menos. Ecoloxía é achar pra-

cer na austeridade” (p. 8). O principio ecoloxista

“gastar menos, vivir mellor” deféndese aquí sen

ningún tipo de miramentos. Preséntase cru e sen

medias tintas, aínda que coas explicacións perti-

nentes para que se faga manifesto que “a estas al-

turas só unha forma de existencia frugal pode

manter a vida tal e como a coñecemos.” (p. 61).

Pero non confundamos esta frugalidade coa que

se erixiu  no capitalismo para mellor saúde do be-

neficio económico e a acumulación do capital, que

agora se lles impón aos grupos máis desfavoreci-

dos a causa da mala saúde de aquel. A frugalidade

ecoloxista que Moure defende, pola contra, reper-

cute positiva e directamente na existencia dos ou-

tros, sen mediación de capital que poida

extraviarse polo camiño: é a economía non sacri-

ficial de renunciar á posibilidade de impor a túa

existencia en detrimento do outro, sexa á conta do

seu sometemento ou mesmo –como é habitual no

tocante á natureza– da súa destrución.

A autora, en liña coa “ecoloxía profunda” á que

se subscribe, trata de anular o discurso utilitarista

–tan asexante nestes eidos– que acaba facendo de-

pender esta actitude frugal do propio interese do

ser humano por non quedar sen recursos. Para

contrarrestar este argumento tan manido, ela fala

do valor intrínseco da natureza que se afirma

nunha existencia frugal (p. 51), apostando na de-

rradeira parte do libro que fía con esta idea por

unha estética e unha ética da natureza. Sen me-

nosprezar este inmenso esforzo por encarar un

problema tan complexo, esforzo que nunca está

de máis, pois o importante é conmocionar a xente:

é dicir, facer que se decate do problema e mobili-

zala para que reaccione; con todo, penso que o

discurso ecolóxico precisa neste punto aínda unha

volta máis. Fáltanos a contundencia dunha postura

que nos faga comprender ese “pracer na austeri-

dade” que reivindica Moure, pero dende os nosos

presupostos culturais. Non é que os exemplos de

outras culturas como a da India non sexan perfec-

tos ilustradores das fallas da nosa, pero a posibi-

lidade da súa mitificación ou mistificación anula

en certa medida a súa viabilidade fronte á liña uti-

litarista que se enmarca na lóxica de dominio.

Como a autora ben se coida de dicir, o “valor in-

trínseco da natureza” afírmase na actitude frugal,

mais non se confunde en ningún momento coa súa

causa. Para min, aí desbótase toda interpretación

mal intencionada da ecoloxía como unha relixión,
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por moito que a algúns lles guste buscar analo-

xías.

Xa que teño esta oportunidade, gustaríame

invitar a xente a que analice a obra dende esta

perspectiva, por afondar máis nesta experiencia

de ecoloxizármonos que a autora propón e que in

siste en mostrar como a única maneira de non se

guir a cometer inxustizas, pois é o que ten cum-

prirmos regras inxustas. E tamén, xa que é parte

explícita ou implícita desta función recensiona-

dora, recomendar recomendar este ensaio: xa

verán vostedes se o fan antes ou despois de dis-

frutar da súa lectura.
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