
Tema 7. Comunicación e territorio.

Espazo e territorio. Cartografías.

O  concepto  de  "espazo",  que  sofre  hoxe  un  problema  de 
desvaecemento, enténdese como calquera extensión da superficie 
terrestre habitada por grupos humanos. O espazo permítenos falar 
dunha teoría do Territorio. O territorio, segundo Raffestin, é un 
espazo  apropiado  e  valorizado  simbólica  e  instrumentalmente 
polos grupos humanos.

Como noción anterior á de territorio, o espazo pódese entender 
como a combinación de dimensións xeradas a partires dun punto 
imaxinado  e  que  aloxa  contidos  no  seu  interior  ao  redor  dise 
punto; non obstante espazo, segundo outra definición, é a materia 
prima do territorio, unha realidade material e prexistente a todo 
coñecemento e toda práctica. O espazo preséntase como "campo 
de posibles", e tamén como o noso "cárcere orixinario"

O termo "territorio", logo, provén de "terra", é dicir, extensión de 
superficie  habitada  por  grupos  humanos  (como  o  espazo),  pero 
delimitado  en  diferentes  escadas:  local,  municipal,  rexional, 
nacional  e  supranacional,  por  exemplo.  Esta  acepción  desde  a 
xeografía humana e administrativa asume que o territorio, como 
espazo, está lonxe de ser "virxe", neutral e indiferenciado. Sirve, 
máis ben, como escenario ou contedor da vida social e cultural, 
predeterminada  por  un  orden  institucional  e  organizativo  que 
emerxe do entendemento, ou do non entedemento, común.

O "territorio" o é cando é valorizado, mediante a representación ou 
o  traballo:  comunicativa,  xeopolítica,  ecolóxica,  mediatica, 
simbólica  e  expresivamente.  Ten  que  ser  atribuido  ou  seren 
atributo.  Unha  produción  a  partires  do  territorio  inscríbese  no 
campo do poder polas relacións que pon en xogo. Caracterízase 
polo seu "valor de cambio" e posue tres trazos primordiais: a) a 
apropiación do espazo; b) o poder e c) a fronteira.

Non  é,  por  tanto,  unha  apreciación  (valoración)  subxectiva, 
adquire "mise en valeur" (posta en valor); a súa fabricación implica 
xa  un  "aménagement  du  territoire"  (reorganización)  en  escadas 
como  o  local,  onde  se  desenvolve  a  microsociedade  e  a 
comunidade,  ou  a  "matria"-similar  a  unha  comarca  natural- 
(González)  ou  o  nacional,  que  pode  identificarse  ás  veces  coa 
noción de Estado e, ás veces, cun contedor xeoadministrativo,... 
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Weber dicía que o nacional é un espazo sacro, de alta densidade 
simbólica e imaxinario da inviolabilidade fronte ao estranxeiro. Na 
socioloxía  clásica,  o  nacional  é  o  territorio,  onde  adoita  ser 
significado como sociedade política e tamén como "comunidade", 
como concepto diferente ao de rexión, que é un construto político 
e sociocultural de rango inferior.

A  apropiación  do  territorio  pode  ser  de  carácter  instrumental-
funcional  ou  ben  simbólica-expresiva.  A  primeira  resolve  unha 
relación utilitaria, en termos de economía ou vantaxe xeopolítica; 
a segunda enténdese coma un espazo de sedementación cultural, 
obxeto de inversións estético-afectivas e soporte de identidades 
individuais e colectivas.

Xa desde Euclides, que dividiu o espazo en planos, liñas (rectas) e 
puntos (momentos), advírtese un designio de poder como pode ser 
desde a xeografía humana o delimitar, controlar  puntos (pobos, 
cidades,...)  ou  desenvolver  infraestructuras  que  asocien  ises 
puntos.  Hoxe,  operativamente,  falamos  de  mallas,  nós  e  redes 
como referentes da construción do espazo e do territorio.

Mallas  que  implican  a  noción  de  límite  (liñal,  zonal,...)  e 
subdividen o espazo en escadas: municipio, rexión, provincia,... e 
que  posuen  o  duplo  propósito  de  funcionamento  da  actividade 
social nunha poboación (factor de densidade) e o seu control. As 
mallas pódense transformar, subdividíndose ou reagrupándose.

Nós  como  centros  de  poder  e  poboamento  xerárquico  entre  si 
(pobos,  cidades,  capitais,  metrópoles,...)  e  que  simbolizan  a 
posición  relativa  dos  actores  sociais  dentro  do  territorio.  Todo 
actor represéntase a partires dun centro.

Redes como entremallo de liñas que se ligan cando menos por tres 
puntos ou nós e que derivan da necesidade que teñen os actores 
sociais de se relacionar, aproximarse, alonxarse ou influenciarse 
(redes  rodoviarias,  ferroviarias,  rutas  aéreas,  de  comunicación 
electrónica,...)  Concíbense,  primariamente  como  "medios  de 
comunicación", aínda que tamén expresan límites e fronteiras que 
impiden a comunicación (os conflictos de tráfico, por exemplo)

O sistema territorial (mallas, nós, redes) aseguran o control sobre 
todo o que pode seren distribuido,  asignado ou poseído. Dentro 
dun  determinado  territorio  impoñense  xerarquías  de  poder  e 
xurisdicción para garantir a integración e cohesión dise territorio. 
O territorio,  xa que logo,  pode seren considerado un envoltorio 
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material  das  relacións  de  poder,  que  poden  ser  moi  diferentes 
dunha sociedade a outra.

O territorio como sistema tamén foi clasificado por outras moitas 
teorías: a dos “territorios acumulados”, pola súa magnitude; ou a 
de  “nichos  territoriais”,  como capas  superpostas:  próximos  (ex. 
aldeas), vastos (ex. Estado-nación), supranacionais (ex. UE)  e de 
globalización.

Territorio, comunicación e cultura.

Na  relación  do  territorio  coa  cultura  defínese  "territorio"  como 
"espazo  de inscrición"  onde é  marco  de institucións  e  prácticas 
localizadas que desenvolven comportamentos diferenciais a outros 
"espazos-territorio", e tamén, onde os bens ambientais operan, a 
partires  dunha  concepción  da  natureza  "antropizada".  Nesta 
relación  territorio-cultura  desenvólvese  a  noción  e  praxe  do 
"xeosímbolo" referíndose iste a lugares e itinerarios que por razóns 
políticas,  relixiosas,  culturais,...  resisten en certas comunidades 
ou grupos, como dimensión simbólica que reforza a identidade de 
aqueles.  O  xeosímbolo  implica  unha  organización  do  espazo  en 
tanto que representa necesidades económicas, políticas e sociais; 
relacións sociais, propiamente ditas; necesidades de proxección do 
"mundo"  cotiá  e  institucional  ou,  mesmo,  circunscricións 
"administrativas"  como,  por  exemplo,  as  electorais,  as  belezas 
naturais,  os  obxetos  afectivos,  a  terra  natal  ou  o  lugar  de 
memorias colectivas.

O  concepto  de  "territorio  cultural"  (produto  da  apropiación 
simbólica-expresiva do espazo)  aclara que o termo cultura define 
ao territorio como “conxunto de signos, símbolos, representacións, 
modelos,  actitudes,  valores,  etc.,  inherentes  á  vida  social”, 
basándose en Geertz. A cultura faise presente nos feitos sociais: a 
comunicación  (língua,  alimentación,  vestido…)  os  coñecementos 
(crenzas, ciencia, sentido común…) e a visión do mundo (filosofía, 
relixión…) que constituen memoria, lexitiman accións e  forman 
cohesión social.

Relacións  que  se  xeran  entre  cultura  e  territorio  expresan  o 
territorio como algo que demarca un espazo de encriptación da 
cultura; o territorio é marco de distribución das institucións e  das 
prácticas culturais nun espazo determinado e o territorio  é posible 
de seren apropiado e integrado subxetivamente polo actor social 
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como obxeto de representación no seu sistema cultural.

O  individuo  adquire  unha  persoalidade  marcada  polo  territorio 
debido  á  socialización:  pertenza  socio-territorial  que  ao 
combinarse  con  pertenzas  non  territoriais  (relixión,  política)  se 
imprimen na identidade do actor social, que xera un proceso de 
inclusión e lealdade coa colectividade.

O  actor  social  incorpora  símbolos,  valores  da  súa  rexión 
desenvolvendo  unha  identidade.  Giménez  clasifica  tres  tipos  de 
identidade  ao  respecto:  a  identidade  histórica-patrimonial 
(relacionada cos acontecementos pasados da rexión), a proxectiva 
(relacionada aos proxectos rexionais futuros) e a vivida (reflexo da 
cotidianidade  actual  da  rexión,  onde  poden  confluir  as  demáis 
identidades).  Observar  como  esta  clasificación  asémellase  á  de 
Schütz ao respecto das prácticas do " mundo da vida".

A identidade dun actor  social  non depende porén da rexión (os 
seus símbolos,…) senon das características do individuo. Giménez 
apresenta  unha  clasificación  de  actores  rexionais,  ao  respecto: 
apáticos  e  resignados  (actitude  pasiva,  non  se  identifica  coa 
rexión),  migrantes  potenciais  (o  seu  proxecto  de  vida  non  é 
realizable  na  rexión),  modernizadores  (integrados  na  sociedade, 
pero que desprezan o patrimonio e a súa historia), tradicionalistas 
(identidade  histórica   e  patrimonial)  e  rexionalistas  (exaltan  o 
desenvolvemento da rexión)

O Territorio como relato comunicativo.

O estrutural-funcionalismo clausurou o territorio coa proposición 
de  que  a  cultura  de  masas  e  a  revolución  dos  medios  de 
comunicación  incidiu  na  mobilidade  en  xeral  de  produtos  e 
persoas,  anulando  conceptos  como  a  "terra",  a  "patria"  e  os 
sentimentos  nacionais  e  localismos,  substituíndoos  polo 
universalismo  e  a  globalización.  Xa  Parsons  falaba  dun 
particularismo  difuso  fronte  a  un  universalismo  específico  e 
diferenciador,  e  Geertz  dunha  cultura  desespazalizada  e 
desterritorializada. 

Gupta e Ferguson confirmaran tamén a disociación entre cultura e 
espazo, o que deu orixe a novas culturas nómadas e de diáspora 
que non permitían distinguir entre o eiquí e o aló, entre o nós e o 
eles. Na cultura de masas a produción e distribución, ao parecer 
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está controlada por empresas "deslocalizadas". Quizabes hai aquí 
un problema equívoco, basado nunha lectura en "continuum" da 
tradición á modernidade e desde ista até a posmodernidade. Nesta 
lectura non se elabora o concepto de territorio, nin de espazo, 
asociados  á  cultura.  Emprégase  de  forma  vaga  e  confusa  estas 
relacións, como tamén as obvia a linguaxe do sentido común e o 
empirismo sistemático.

Ao  dicir  de  Sierra,  cando  fala  das  tendencias  hexemónicas  de 
transformación  do  <territorio>  (il  fala  do  urbano)  no  novo 
capitalismo cognitivo (prácticas económicas sobre as producións do 
coñecemento),  o  deseño  territorial  está  determinado  por  catro 
principios básicos que ilustran as lóxicas do contexto comunicativo: 

a) o principio de conexión que forma parte do proceso de cambio 
social  moderno  (tendencia  integral  a  integrar  realidades, 
territorios,  sectores,  procesos  e  formas  culturais   que  a 
modernidade  compartimentara,  segundo  unha  lóxica   do 
pensamento "bárbaro"-Morin- e simplificador é hoxe transcendida 
por  unha  lóxica  relacional  produtiva,   á  par  que  azarosa  e 
inestable)  que  obriga  a  pensar  en  relacións,  por  exemplo,  da 
comunicación,  coa  educación  e  as  industrias  culturais  e  o 
territorio.  É  preciso,  di  Sierra,  desenvolver  un  pensamento 
relacional da actividade humana en xeral (unha lóxica rizomática, 
fluída como é a natureza da sociedade da información)

b) a creatividade social, que forma parte tamén do cambio social 
moderno,  da  que  xurden  novas  ideas  e  propostas  de 
representación.  Reprodúcense  agora  formas  hibridadas  e 
diferenciais  da  cultura  que  favorece  unha  heteroxeneidade 
complexa, territorial e  contradictoria. Como aponta Yúdice, ista 
creatividade obedece a unha racionalidade instrumental que pensa 
a cultura só como recurso para ista necesidade de modernización e 
desenvolvemento económico e social.

c) a tendencia cara a descentralización, que privilexia o ámbito 
local como eixo estratéxico das transformacións e cambios perante 
o mundo interconectado da sociedade global da información e do 
coñecemento. Xunto a iste proceso ten lugar un descentramento 
informacional  intensivo  ligado  a  procesos  de  desregulamento  e 
privatización dos servizos públicos, directamente na educación, na 
cultura e no sector da comunicación. Isto ten lugar nunha lóxica de 
reorganización  das  economías  a  escada  que  obriga  aos  actores 
sociais  a  un  intenso  proceso  de  desterritorialización  e 
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reterretorialización dos seus espazos, institucións e comunidades, 
a  prol  das  tendencias  xerais  dos  procesos  de  valorización  que 
teñen lugar na chamada sociedade da información.

d)  o  principio  de  traducción,  que  apunta  a  unha  crecente 
necesidade  de  converxencia,  de  intercambios  entre  medios, 
culturas, sistemas e economías da comunicación: unha lóxica do 
capital, que convirte en intercambiable calquera símbolo, calquera 
manifestación cultural e, xa que logo, calquera mensaxe e política 
de  representación.  É  un  intercambio  dos  universos  referenciais 
dispoñibles ante a esixencia de rotación de capital. Como di Sousa 
Santos, subsumir fontes e modelos de expresión das culturas locais 
e periféricas ao sistema de intercambio global.

Beck  xa  apontara,  a  maiores,  que  nista  era  "neobarroca"  hai 
lecturas  moi  pesimistas  sobre  a  posibilidade  de  construción  de 
alternativas colectivas de progreso e de transformación de cambio 
histórico  nun  sentido  distinto  ao  actual.  De  feito,  nista 
posmodernidade  da  sociedade  informacional  hai  características 
sobradas  de  culturas  nómadas,  non  como  formas  ancoradas  na 
experiencia,  senon  como  formas  fuxidías  que  constituen  base 
material do capitalismo posfordista ou cognitivo. Todo habitar é 
provisorio, puro efecto de fluxo dun centrro a outro; os actores 
sociais  transitan en terra  de ningures,  na nutopía:  "a  cidadanía 
obtense por transmigración, por percorrido e conversión. Non se 
pertence a unha comunidade ou outra por orixe ou estadía; ténse a 
marca  instantánea  do circular,  do  encontro  fortuíto"  (Brea)  Por 
tanto,  unha  nutopía  que  vincula  á  xente  polas  memorias  e 
mensaxes que comparten e din en común, construindo espazos de 
encontro, ágoras no ciberespazo, cunha temporalizade e lóxica de 
mediación  alterativa.  É  cada  vez,  segundo  o  dito,  máis   difícil 
territorializar, inclusive ancorar a experiencia do enunciable; xa 
non hai sés, nin territorios -asegura Sierra-.

O mapa comunicativo da globalización.

Como  efecto  das  ondas  do  século  pasado   na  actualidade  a 
globalización xerou unha ollada diferente do mundo (a chamada 
conciencia global) que posiciónase como parte dun espazo global 
multidimensional,  composto  por  sub-espazos  que, 
xerarquicamente,  encrucíllanse  e  nos  que  as  fronteiras  son 
incertas e movedizas. Na economía, a globalización é un proceso 
permanente  de  instauración  e  desaparición  das  hexemonías 
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territoriais no que antigos centros de produción e de control, xeran 
e desenvolven novos centros. Antigas periferias convírtense agora 
en  novos  centros,  e  os  vellos  centros  en  espazos  periféricos 
(Sassen)

A globalización fálanos hoxe, como xa dixemos, desde a revolución 
informacional  (Castells)  e  desde  a  Modernización  radical  ou 
reflexiva (Lyotard). Esto é, estes cambios "globais" mudan o noso 
xeito de percibir e interpretar o mundo, transformando tamén a 
acción humana no espazo local ou comunitario.

No caso da revolución informacional a perspectiva que prioriza o 
global  sobre  o  local,  no  "grande  relato"  uniliñal  do 
desenvolvemento (que non é uniforme, senon múltiple, en todos os 
lugares), reflíctese na apariencia de progreso e de modernización. 
O mono-relato da lóxica capitalista, sen embargo, é fragmentado 
polos relatos particulares da especificidade social e cultural.  Xa 
non se pode falar, segundo isto, de binomios como campo/cidade, 
norte/sur,  centro/periferia,  global/local.  Respecto  disa 
fragmentación e diversificación hai unha falla de control na grande 
densidade  de  interrelacións  e  no  intercambio  de  símbolos,  de 
imaxes, de mercancías, da mobilidade mesma. A globalización é 
unha experiencia de disolución de arraigos e fronteiras, que son 
substuidos por producións, relacións e vidas transnacionais.

Os discursos "globais" (como apuntan Bordieu ou Wacquant) inciden 
na moralidade e no "políticamente correcto" e en campos como o 
discurso ecolóxico, o discurso multicultural, o pluralismo cultural, 
o  discurso  sobre  o  racismo  ou  a  pacificación,  na  mediación  e 
resolución de conflictos, por exemplo, expresando e impoñendo o 
"racionalismo  occidental"  e  o  "imperialismo  cultural 
norteamericano"  nos seus discursos sobre istes temas. Por tanto 
semella que hai, como efecto da globalización, unha reapropiación 
de  discursos  por  parte  do  poder.  A  apariencia  de  potencial 
reflexivo ou de amplificación creativa da imaxinación, enténdese 
no  discurso  global  como  "acumulación  reflexiva",  e  recrea 
dimensións de alta autoreflexividade e capacidade. O individuo ten 
a posibilidade aparente de ser suxeito da súa acción.

Respecto do que se denomima Modernización reflexiva debemos 
ter  en  conta  a  capacidade  humana  para  crear  e  intercambiar 
símbolos. Intercambiar símbolos é a base da Comunicación e de 
toda interacción humana. Sen embargo, na globalización créanse 
novas configuracións culturais e das identidades locais. Os actores 
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sociais  buscan  a  súa  inclusión  na  globalidade,  e  no  seu 
recoñecemento  como  parte  dunha,  moi  discutida,  "comunidade 
universal".

Algúns queren ver nestes discursos a división crecente e real entre 
grandes capas desprotexidas (dinámicas de inclusión/exclusión) e 
as elites (novas e antigas, xuntas) que impoñen o seu modo de vida 
cultural e económico, e se pechan, ante a súa inseguridade, nos 
seus  "fortified  enclaves"  (urbanizacións  de  seguridade).  Estes 
enclaves,  entendidos  como  "particularidades  reinventadas"  onde 
non só se perciben procesos identitarios, senon fornecemento da 
distinción  e  diferencia,  de  segregación  ante  un   mundo 
considerado  hostil  (Bauman),  ten  a  súa  contrapartida,  por 
exemplo,  nos  territorios  de cidades  controlados  por bandas   ou 
"maras",  onde  se  establecen  outros  controis  e  regras,  outras 
violencias.

Estas  novas  comunidades  son  a  expresión  da  Modernización 
reflexiva  ou  radical.  Son  efectos  do  que  se  denomina 
G(local)ización, é dicir, de procesos de desarraigo de artefactos, 
comportamentos e relacións nun contexto local globalizado. A súa 
divulgación global significa unha circulación do "local", xa que ao 
"localizarse" de novo desde o global, reapropiase do/co carácter 
local.  Son  xa  formas  transnacionais  de  organización  e  acción 
política, divulgadas polo sistema-mundo pola rede.

As  crecentes  manifestacións  externas  de  arraigo  como  o 
fundamentalismo, o tradicionalismo, o nacionalismo, a etnicidade 
ou  a  identidade  cultural  revísanse  desde  o  discurso  occidental 
como  resistencias  á  globalización  ou,  en  todo  caso,  como 
apropiacións  creativas  dos  cambios  globais.  Neste  sentido  é 
importante declarar a importancia das "particularidades locais" en 
calquera proceso social ou económico, e significar exemplos como 
o  empobrecemento  da  poboación  e  a  sobrexplotación  do  ser 
humano e da natureza.

Sen  embargo,  a  globalización  ten  a  súa  paradoxa:  mentres 
advertimos  unha  intensificación  das  relacións  sociais,  estas 
lévannos  a  unha  universalización  e  estandarización  das 
experiencias,  que  conducen  a  demonizar  a  heteroxeneidade 
cultural e estrutural do mundo.

A  globalización,  segundo  o  neoliberalismo,  leva  á 
desterritorialización  de  procesos  económicos,  sociais  e  culturais 
que  provocan  o  debilitamento  das  fronteiras  e  dos  poderes 
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territoriais (ex. Estado), sempre en busca dun “mercado global”. 
Máis a esta teoría contraponse a idea de que globalización non é 
desterritorialización,  xa  que  posue  centros  e  periferias  e,  por 
tanto, é cartografiable.
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