
Charla co profesor  Xosé Manuel Santos Solla

Puidemos  falar  con  este  profesor  de  Xeografía  Humana, 
Xeopolítica  e  Turismo  da  USC  durante  uns  minutos  no  seu 
despacho.
-  ¿Qué  nos  podería  dicir  sobre  o  mundo  da  xeografía 
subxectiva e da percepción?

Ben,  aínda  que  non  é  a  miña  especialidade  podo  dicirvos  que 
unhas  décadas  atrás  tivo  un  boom,  pero  é  moi  difícil  sacar 
conclusións.  As  relación  entre  o  comportamento  humano  e  a 
estrutura da cidade foron estudadas por  Hägerstrand , que tratou 
de sistematizar os estudos ata a súa época para crear modelos.

 A materia está moito máis desenvolvida no eido dos transportes e 
a movilidade, o que foi necesario para articular os centros urbanos 
ou as liñas de autobuses co obxectivo de canalizar  os tránsitos 
para  facelos  máis  fluidos.

As maiores achegas neste sentido, das que eu os podo falar, están 
na  teoría  feminista  dos  60,  que  tratou  de  mostrar  a  vinculación 
entre a organización urbana e os hábitos de traballo das mulleres. 
Tamén  foi  importante  a  aportación  dos  estudos  turísticos,  que 
tentan  planear  itinerarios  turísticos  e  que  amosan  determinados 
patróns de comportamentos xerais dos turistas en cidades que non 
coñecen, asemade que inciden en pautas de consumo.

 Neste  sentido,  pois  aínda  que  sexa  un  exemplo  moi  básico, 
podedes ver como as tendas de regalos se estenden ao longo do 
Franco e a rúa da facultade de Medicina e logo disponse por atrás 
da  catedral.  Nos  puntos  máis  próximos  asaltan  aos  turistas, 
fácilmente reconocibles,  quen,  dependendo da súa receptividade 
ou  o  tipo  de  viaxe,  realizan  compras  típicas.
Podedes  falar  co  profesor  Pazos,  que  é  moito  máis  coñecedor 
desta realidade. Xa vos digo, buscade a Hägerstrand  , que creou 
modelos.
 Outro concepto que vos pode resultar interesante son os  estudos 
sobre  cronoxeografía,  que  busca  a  incorporación  do  discurso 



temporal  no  estudo do espazo.  É moi  interesante  a  perspectiva 
sincrónica, que poderiamos tamén vincular ao turismo ou mesmo a 
calquera desplazamento por unha cidade segundo o consumo de 
tempo que este supón. De novo, entran en xogo as preferencias 
persoais,  os  itinerarios  comúns  e  as  diferentes  percepcións  por 
sexo e idade que se teñen do espazo e do aproveitamento. 


