
Tema 4. "O Ben Comunicativo"

A nosa hipótese  é que a Comunicación é un Ben Común. Un ben 
común real; aquelo que todos os que nos comunicamos poseemos 
no  común,  pero  nunca  en  propiedade,  á  hora  de  comunicar. 
Comunicar  significa  intercambiar  símbolos.  E  debemos  entender 
Ben  Común  como  aqueles  ámbitos  do  entorno  social  dos  que 
depende a subsistencia e a seguridade das persoas.  Xa que logo, 
relacionarse e actuar para intercambiar  símbolos convírtese nun 
"ben comunicativo" necesario para a existencia humana.

Se primeiramente definimos o concepto de utopía como a creación 
de  mundos  idealizados,  formalizados  desde  unha  proposición 
filosófica que pretende o ben común (pola contra, o concepto de 
distopía abranguería a formalización dun mundo ideal, inaceptable 
para  desenvolver  libremente  a  condición  humana),  poderiamos 
argumentar  que  a  nósa  pretensión  (comunicación  como  ben 
común) é ben utópica fronte á dinámica de distopías en escada á 
que nos confronta o mundo actual, ao traverso de e no mesmo eido 
comunicativo.

Non obstante, hai formas, estruturas e paradigmas  de facto que 
permiten  soster  a  argumentación  de  que  existen  realidades 
humanas, políticas e éticas, que fan que a pretensión utópica de 
desenvolver a Comunicación como ben común, non o sexa tanto. 

E ocorre que, talvez, a utopia sexa a amplificación diste modelo ou 
criterio  a  escada  mundial;  como  compromiso,  conducta  e/ou 
práctica xeral humana. Se isa amplificación do modelo é posible, 
ou somentes pode ou debe ficar para seren ali identificable e non 
noutros  lugares,  neses  ámbitos  comúns  e  pequenos,  ao  pior 
marxinalizados, minorizados, nos que agora se produce. 

Presumimos  que  a  consideración  da  Comunicación  como  Ben 
Común, mais que unha utopía, é unha condición real somerxida 
polo sistema vixente mediático e polo discurso da Comunicación 
como Ben Público. 

Xa  sabemos  do  estreito  pensar  do  mediacentrismo  en  canto 
Comunicación,  e  tamén  desde  o  regulamentarismo  e 
intervencionismo estatal e, do mesmo xeito, desde a globalización 
que  é  unha  proposición  dun sistema-mundo,  unha  utopía  ou  un 
imaxinario  de  poder  que,  en  condicións  reais,  opera 
especulativamente, dun xeito desigual e non completivo, a pesares 
das  convincentes  tentativas  de  certas  ideoloxías  e  discursos 
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neoliberais por outorgarlle unha dimensión "global" e estratéxica 
(certamente a globalización existe desde o século XV, non é un 
fenómeno recente; a creación dun mercado mundial é un propósito 
ben antigo)

Mercancía, ben público e ben común.

Segundo cre o economista Robert Tomás a "mercantilización" da 
comunicación (onde a necesidade réxese por criterios de busca de 
audiencias e por criterios de rendabilidade)  non pode ter remedio 
ao traverso da intervención do Estado, facendo diste un regulador 
e subministrador de comunicación como "ben público", senon que 
pode ser   observada   desde  un  marco  máis  amplo,  é  dicir,  no 
marco do "ben común". 

Respecto dista tese dicir que contrasta abertamente coa de Zeller 
cando  iste  fala  da  comunicación  como  "ben  publico"  (ver 
apontamentos  facilitados  na  aula)  Stiegler  (citado  por  Tomás) 
propón unha cadea causal, na que di que a crise, en canto aos bens 
comúns  naturais  e  sociais,  está  provocada  polo  capitalismo 
financieiro  (caracterizado pola especulación e o curto prazo),  a 
súa vez este deriva do consumismo, que a súa vez provén (no caso 
Comunicación) dos medios de comunicación, é dicir, de empresas 
que buscan o beneficio ligado á mercantilización da comunicación.

Noutra  cadea  causal  proposta  por  Stiegler,  e  que  completa  a 
anterior, di que o capitalismo industrial (a longo prazo) que provén 
da Ilustración,  relaciónase co capitalismo cultural  soportado nas 
escolas, na formación, e ao traverso das novas tecnoloxías, ambas 
directamente ligadas á recreación da Democracia, e esta a súa vez 
ao Estado actual e ao seu concepto de Ben Público.

Foi o Estado quen propiciou a desaparición progresiva dos vellos 
"commons"  (ámbitos  comunitarios),  volvéndoos  históricamente 
propiedade,  tanto  pública,  como  privada  (ao  traverso  de 
"desafectacións" e baixo o criterio do Ben Público) Exemplos claros 
hainos  en  toda  África  e  América  Latina.  Disa  expropiación  dos 
"commons"  pasouse,  na  actualidade  á  expropiación  da 
Comunicación  da  man  do  binomio  Estado-Capitalismo,  sempre 
segundo Tomás.

Neste  último  sentido,  os  "commons"  poden  entenderse  como 
recurso,  obxeto  sobre  o  que  se  debuxa  un  escenario  no  que  o 
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Estado e as empresas tentan solucionar os seus propios problemas, 
contemplando  as  súas  respectivas  dimensións  (accións 
gobernamentais ou estatais, dunha parte; no mercado, por outra) 

Tamén  podería  entenderse  os  "commons"  como  parte  da 
"comunidade". en tanto que rexenera ás comunidades a partires de 
experiencias  e  tradicións,  alonxándose  de  estruturas  como  o 
Estado e o mercado para construir unha relación entre persoas e 
comunidades.

Para  Marx  a  Mercancía  era  a  concreción  da  abstración.  A 
mercancía véndese polo seu uso e trócase polo seu valor, é dicir, 
por diñeiro (quintaesencia da abstración)  Por tanto, a realidade 
capitalista é unha realidade abstracta. Para Marx a Mercancía está 
relacionada  co  crecemento  (co  crecemento  do  beneficio)  e 
Polanyi,  que  é  quen  introduce  o  concepto  de  "sociedade  de 
mercado", doutra banda, di que niste tipo de sociedade repítese 
constantemente  a  idea  de  que  todo  é  mercancía.  Tamén  fai 
fincapé na necesidade de entender a relación directa entre Estado 
e mercado. 

O  Estado,  segundo  Polanyi,  é  o  segundo  elemento  clave  da 
sociedade de mercado trala mercancía. O Estado realiza o "control" 
sobre o mercado. Tamén podemos ver a intervención do Estado 
sobre o medio ambiente. A crise ecolóxica é un terceiro elemento 
para entender a mercancía e a concepción de estado de "escasez" 
permanente  que  propón  a  economía  capitalista  sobre  o  Ben 
Común,  e  que é a  base sobre  o  que asentar  a  idea de medios 
limitados e fins ilimitados. 

Esta crise, a ecolóxica, xurde da obsesión de medrar por medrar  e 
da  indiferenza  por  parte  do  capitalista  individual  para  adquirir 
calquera recurso natural ou fabricado. Como na crise ecolóxica, a 
economía  do  capital,  abre  outras  fendas  segundo  as  súas 
necesidades na busca de beneficios.

Os defensores do mercado atribuen un valor monetario a todo, di 
Gutiérrez  Espeleta,  (terras,  colleitas,  auga,  arte,  coñecemento, 
comunicación) Todo é visto como mercancía e aqueles ocúpanse de 
maximizar  o  valor  de intercambio  económico  dises  recursos.  Os 
bens comúns son vistos como recursos brutos para xerar utilidades 
empresariais, e, neles non contan os custes desprazados polas súas 
accións contra o medio ambiente, os traballadores e a cidadanía, 
considerados todos eles "externalidades económicas". David Bollier 
observa  niste  punto:  "un  mercado  pode  ser  moi  produtivo  e 
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eficiente  e,  ao  tempo,  non  recoñecer  que  destrue  os  recursos 
comúns:  contaminación  verquida  no  medio  ambiente,  rapaces 
usados como man de obra, fábricas que planean graves riscos para 
a seguridade" Os danos os asumen as institucións gobernamentais. 

Seguindo a Bollier moitos dos conflictos que acontecen nas nosas 
sociedades xéranse pola erosión dos recursos, pola concentración 
dos  dereitos  de  uso  e  pola  disposición  sobre  estes  recursos,  o 
acceso a eles.  Como di  Helfrichs,  os  procesos  de concentración 
teñen  efectos  inmediatos  sobre  os  dereitos  de  uso  de  toda  a 
poboación e sobre a vitalidade e a diversidade da nosa herdanza 
natural e cultural.

Os bens comúns sempre foron unha realidade, pero relévase a súa 
importancia ao xurdir problemas de acceso a eles, ao perderse a 
calidade  dos  recursos,  a  vitalidade  distes  bens  comúns  e  ao 
erosionarse a conciencia de tantas relacións sociais que se tecen a 
partires dos procesos de produción e reprodución dos bens comúns. 
Toman  importancia  ao  seren  vistos  como  mercancías,  como 
propiedade privada, para poder comprar e vender no mercado. É 
xustamente  a  pretensión  de  privatizar  os  bens  comúns  o  que 
impulsa ao debate sobre bens comúns (comodificación) O proceso 
no que os defensores do mercado (tanto gobernos, como empresas) 
desexan e desde onde impulsan a privatización de recursos que son 
ou  poideran  ser  "propiedade  colectiva",  é  o  que  denominamos 
como "cercamento de bens".

Respecto do Ben Común entendido como comunidade,  dicir  que 
Esteva  xulga  máis  apropiado  entender  o  "common"  como 
"comunalidade"  (rexeneración de experiencias  e tradicións)  máis 
que como comunidade, no seu clásico sentido.

A  "comunalidade"  é  un  modo  de  vida  e  de  réxime  político  de 
diversos  grupos  humanos  (o  estudo  de  Esteva  realizouse  na 
observación  activa  sobre  indíxenas  na  Oaxaca  e  en  Chiapas, 
México) que recuperan a súa condición comunitaria, en tanto que 
non foron ou se resisten a seren "individuados" (é dicir,  separados 
da  comunidade  para  seren  orientados  como  "mercancía"  ou 
"potenciais consumidores pasivos")

A  "individuación",  en  orixe  definición  do  proceso  psíquico  e 
colectivo polo que se chega á concreción e formación dun membro 
da sociedade (todos participamos no proceso de individuación do 
resto),  transfórmase  así  nunha  rutina  mediatizada,  onde  a 
formación social e escolar substitúese polos medios, que chegan a 
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suplantar  a  aquelas.  O  individuo  só  pode  así  defender  a  súa 
"individuación"  defendendo  o  seu  consumo.  Noutro  plano  da 
individuación, o político, a mediatización suplantaría á formación 
(destruindo  o  proceso  da  opinión  pública)  e  desprazando  á 
democracia, segundo Stiegler.

Para Esteva a comunidade, como práctica actual, responde a unha 
creación  sociolóxica  do  "racionalismo  occidental",  é  dicir  e  en 
concreto,  a  pequenos  grupos  de  individuos  que  dentro  da 
sociedade moderna conforman avangardas disidentes que expresan 
o seu descontento co modo industrial de produción; para Esteva 
estes  grupos  desenvolven  mal  a  tradición  dos  "commons" 
anglosaxóns  clásicos,  ou  os  seus  equivalentes  noutras  culturas, 
para materializar os seus soños e intencións. 

Esteva  distingue  entre  ámbitos  comúns,  novos  ámbitos  de 
comunidade e ámbitos de comunalidade rexenerados, como formas 
sociolóxicas alternativas ao "common" clásico. Seguindo a práctica 
da  realidade  zapatista,  entroutras,  Esteva  suliña  que  é  preciso 
xerar "un mundo no que caiban outros mundos", no que cada forma 
de existencia social poida medrar no seo de coalicións cidadanas 
de solidaridade e  apoio  mútuo;  que coexistan en harmonía  con 
outros  modos  de  existencia  social  na  base  dos  seus  respectivos 
límites. 

Para elo propón cercar aos "cercadores de bens", a comunalidade 
fronte  á  "individuación"  e  pór  límites  á  sociedade  "económica", 
rexeitando  a  presión  da  "escasez".  Tamén  cre  preciso  albiscar 
novos horizontes políticos máis alá do "desenvolvemento", que é 
testigo  e  instrumento  da  colonización,  e  do  estado-nación; 
sustentando o pluralismo radical, forma de organización social que 
permite a coexistencia dos diferentes.

A democracia é un marco político no que, para Esteva, se ten que 
aprofundir,  entendendo  que  a  democracia  representativa  ou 
formal  ten  moitos  vicios  (corrupción,  partitismo,...)  que  non 
soluciona  os  problemas  da  xente,  mentres  que  a  democracia 
participativa, que persigue a transparencia, rendemento de contas 
e maior participación cidadana na xestión de goberno (iniciativas 
populares, referendum ou presupostos participativos) confronta a 
representantes e cidadáns, e así deturpa realmente as solucións. 
Na democracia autónoma ou radical, que presenta Esteva apelando 
a Lummis e a Linebaugh, a democracia é sentido común, no que a 
xente goberna a súa propia vida e onde se aplica o poder do pobo 
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na vida cotiá, recoñecendo e protexendo os ámbitos comúns da 
distancia da "autoridade" que non se desexa.

Os  ámbitos  comúns,  logo,  están  sometidos  a  regras  de  uso 
culturalmente determinadas polas persoas e grupos cuxa existencia 
depende  dises  ámbitos.  Os  ámbitos  constitúense  en  suxeitos 
específicos  e  obxetos  determinados,  e  tamén  refírense  a 
realidades determinadas. 

Desde esta  perspectiva  non  se  pode entender  os  ámbitos  como 
entidades abstractas (planeta Terra, a biosfera, a auga, o ceo) nin 
como  suxeitos  abstractos  no  discurso  social  (todos  os  seres 
humanos, os galegos,...)  Hai horizontes de referencia, temas de 
preocupación  e  que  se  materializan  en  interaccións  específicas 
onde conxuntos determinados de persoas ou grupos establecen as 
súas obligacións e compromisos e formulan as suas normas de uso. 

Se nistas relacións os grupos outórganse normas de comportamento 
e obrigas mútuas, das que se desprenden dereitos e modalidades 
específicas  de  organización  social,  non  poderemos  entender  os 
ámbitos  comúns  como  recursos  definidos  pola  propiedade.  Máis 
ben  atenderemos  á  autoxestión  e  á  equidade  en  acceso  e  uso 
daquelo  sobre  o  que  subsistimos,  e  tenderemos  á  desestimar 
aquelo  que  obstaculice  a  función  ou  a  formación  do  común 
fornecendo a autocrítica e os valores, rexeitando falsos ideais e 
empregando o dereito á resistencia.

Niste sentido, as persoas son nós de relacións e redes concretas e 
complexas.  As persoas son heteroxéneas e diferentes, non iguais 
(a  igualdade soe ser  matriz  para  as  desigualdades)  Así,  o  trato 
persoal é unha relación social para todos, non só para unha caste 
de privilexiados e  de relación entre xerarquías e/ou elites, nin 
impedimento  para  resolver  as  necesidades  e  a  subsistencia.  As 
relacións,  sen  embargo,  presumen  accións,  non  dereitos.  Os 
dereitos  adquírense  mediante  o  traballo,  as  obligas  comúns.  O 
"commoning"  é  colectivo.  As  interaccións,  por  outra  parte 
tampouco poden ser dominación, nin opresión dunha cultura sobre 
outra  cultura,  dun  suxeito  sobre  outro  suxeito,...  a  través  da 
violencia, sexa esta simbólica ou física.

"O ben comunicativo"

Esteva  observa  que  temos  que  prevenirnos  do  "falso  realismo". 
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Considérase  xeralmente  como  realista  recoñecer  que  vivimos 
únicamente  nunha  sociedade capitalista,  na  que  predominan  os 
criterios económicos e utilitarios e na que os estados-nación son 
democráticos.  Tamén  que  sós  podemos  atopar  métodos  de 
protección  de  certos  bens  e  que,  pola  nosa  propia  iniciativa, 
podemos  convertilos  en  bens  comúns.  Isto  todo  é  falso.  Na 
creación dun mundo posible, dun mundo novo, talvez reformar os 
obsoletos e contraprodutivos sistemas educativos pode ser o labor 
de toda unha vida, de moitas vidas xuntas; non obstante, xerar 
novas formas de aprendizaxe social pode ser factible.

Resistir  á  economización  dos  ámbitos  sociais,  loitar  contra  o 
complexo  da  "escasez"  económica,  implica  recoñecer  as 
necesidades  propias  e  comúns  e  reasignar,  desde  o  consenso 
común, o uso dos bens comúns. A recuperación e rexeneración do 
ámbito  común  esixe  concepcións  ligadas  a  suxeitos  reais  (pre-
existentes,  en formación ou por constituir)  que definan as  súas 
relacións ó redor de obxetos reais do seu interese. 

Estes  ámbitos  básanse  culturalmente  nas  "localizacións"  como 
alternativa  ao  localismo  e  á  globalización  (e  á  glocalización)  A 
conformación de redes  de "localizacións"  (lugares  en acción,  en 
movemento,  coordenados)  adquiren  forza  na  documentación  da 
súa experiencia, da súa reflexión, de compartila con outros e de 
aprender dos demáis, e sobre todo da pluralidade ("un mundo no 
que caiban outros mundos")

Noutro sentido, é importante dar contido real aos ámbitos comúns 
(tradicións,  costumes,  hábitos),  comprender  e  adoptar  as  súas 
normas  de comportamento e manter  a  partir  delas  as  relacións 
sociais, rexenerandoas como formas verdadeiras do mundo actual, 
e non só en tanto conformadoras do noso pasado humano.

Por  último,  na  amplificación  comunicativa,  é  importante 
desenvolver a "conmoción", a contaminación, o contaxio (moverse 
co outro, e facelo non só coa cabeza) para "cercar aos cercadores 
de bens" (aos que Illich denomina posesivos, obsesivos e faltos de 
xénero que extraen ben común sen aportar)
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