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1 O Estado e o planeamento urbano 
 
 O planeamento urbano é un caso específico de planificación estatal, polo que é necesario analizalo 
dentro do contexto desta. Con frecuencia, sobre todo nos países europeos a excepción de Inglaterra, o 
planeamento urbano é identificado coa noción de ‘urbanismo’, pero, como defendín máis arriba, coido que esta é 
moito máis ampla ca aquel (o cal non significa que esa amplitude sexa sempre favorable para realizar unha 
comprensión sociolóxica das relacións de poder urbanas). Non obstante, mentres non faga mención explícita de 
contrario, asumirei neste epígrafe a correspondencia xeral entre planeamento urbano e urbanismo. 
 A idea de planificación é, sobre todo, unha idea moderna e ilustrada. Sen embargo, non é difícil atopar 
precedentes na “antigüidade” –é dicir, con antelación ós séculos XVIII e XIX, nos que se conforma a visión 
moderna e progresista do mundo- que xa amosan algunhas coincidencias, aínda que tamén marcan importantes 
diferencias. De feito, a planificación do territorio é unha das primeiras formas de planificación, polo que serviu 
de modelo orixinario que impregnará o resto da linguaxe e das prácticas planificadoras. Buscando as 
continuidades ó longo da historia, destacan como exemplo as cidades máis antigas (chinas, aztecas ou sumerias, 
por exemplo) cun urbanismo onde se poden distinguir numerosos planos baseados en deseños euclidianos e 
ortogonais, con privilexio das liñas e ángulos rectos (Mumford, 1961; Lynch, 1981). A semellanza co 
planeamento moderno de cidades como Washington no século XVIII ou Brasilia no presente, apunta a unha idea 
común de fondo: que é posible e desexable impoñerlle á Natureza “inintelixible” en tódalas súas profundidades e 
totalidade invisibles, unha racionalidade humana “intelixible” que conecte funcións no espacio de forma visible. 
Sen embargo, esta “planificación ortogonal”, no seu sentido máis ancestral, tiña os seus trazos propios que a 
distanciaban da modernidade (Friedmann, 1987: 39): 
  1)  sobre todo, organizaba fisicamente as actividades no espacio; 

2) era útil para un mundo estático e xerárquico, dependente dunha orde cósmica superior; 
3) establecía unha relación política autoritaria xa que os “técnicos” non tiñan por qué xustificar 

racionalmente o seu traballo debido a que primaba unha “razón divina” sobre a planificación e ela 
só lle era revelada ás castes relixiosas ou nobiliarias; 

4) o coñecemento era transmitido de mestres a aprendices en forma de “segredo profesional” e 
consistía, basicamente, en normas pragmáticas de procedemento. 

A planificación  ilustrada e moderna toma corpo, fundamentalmente, a partir das realizacións do século 
XIX, coa confluencia de varias condicións estructurais: o auxe das ciencias sociais xunto ás naturais xa máis 
consolidadas, a liberalización económica coa mercantilización e monetarización das relacións sociais (Polanyi, 
1944), e a consolidación dos Estados nacionais militarizados. O urbanismo moderno daralle continuidade á idea 
tradicional de impoñerlle á Natureza a racionalidade humana, pero agora non para “perfeccionar” a aquela, senón 
para “dominala” e “superala”, construíndo unha “segunda natureza”, máis perfecta, a partir da primeira e en 
competencia con ela. 

Toda a planificación moderna, incluída a urbana, tampouco pretenderá emular e representar a un 
suposto “plan divino”, senón que pretenderá representar a unha nova “divinidade” máis accesible: a Razón 
humana. A dominación e superación da orde natural terá, pois, como protagonista a guía da razón humana, 
concibida agora como o poder da ciencia para coñecer as leis da natureza e da sociedade, e a crenza absoluta na 
liberdade individual e na democracia. A orixe urbana da planificación espallarase, pois, cos seus matices, ó 
conxunto da planificación estatal moderna. Segundo Friedmann (1987: 40), as características deste modelo de 
planificación moderna serían as seguintes: 

1) a planificación non se pode restrinxir só a organizar as actividades humanas no espacio, senón que 
debe abranguer todo o “ámbito público” recentemente “descuberto” polas ciencias sociais (a 
economía, a estatística ou ciencia do Estado, a administración burocrática, a demografía ou control 
das poboacións, a educación, a medicina, o control policial das desviacións morais e do traballo, as 
rúas e prazas onde concorren asembleas, mitins ou manifestacións obreiras, etc.), politicamente 
impulsado polas reivindicacións revolucionarias do “terceiro estado” (composto tanto polo 
campesiñado e proletariado, como pola burguesía ascendente) e simbolicamente impulsado pola 
invención dun “cuarto estado” (o poder da prensa que consolidou, á vez, a idea do espacio público, 
do coñecemento do público, do interese público e da expresión da opinión pública); 

2) a validez da planificación debe ser limitada a pesar de que aumente o seu obxecto de 
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racionalización, xa que a razón humana non pode aspirar agora a controlar tódolos cambios e 
dinamismos dunha sociedade que agora xa non é concibida como estática (tal como si o era para as 
teocracias, os imperios ou o feudalismo) nin cunha necesidade de someter a tódolos seus elementos 
a unha xerarquía monárquica, divina ou sobrenatural en última instancia; 

3) un racionalismo tecnocrático debe sustituír o autoritarismo tecnocrático anterior, o cal implica que 
os profesionais técnicos encargados de planificar non só deben defender os seus coñecementos 
tradicionais e pragmáticos de sempre, os propios dos seus oficios, senón que deben facelo co 
recurso a leis científicas enunciadas con pretensión de validez universal, as cales, sen embargo, non 
son coñecidas tampouco pola maioría da sociedade que, en consecuencia, tamén volve quedar 
exenta dos procesos de planificación; 

4) o mesmo recurso á ciencia implica, sen embargo, que deba existir un mínimo espacio de apertura e 
transparencia dos coñecementos esgrimidos e dos planos elaborados, cunha xustificación racional 
que poida expoñerse á crítica e a propostas rivais ou alternativas, polo que, a partir de aquí, toda 
planificación depende agora de fráxiles consensos técnico-científicos e das continxencias dos 
procesos de decisión democrática nos que tamén deben participar. 

Se a orixe da planificación estatal foi a planificación urbana, as voltas da historia fixeron desta, 
posteriormente, un caso especial daquela. Isto significa que tamén o planeamento urbano pasa a cumprir os 
principios da planificación moderna e, ó mesmo tempo, pasa a ter que articularse e, a miúdo, supeditarse ó resto 
de políticas planificadoras (económicas, militares e sociais, sobre todo). Por unha banda, o poder do Estado sae 
reforzado desta evolución. Pero debe confrontarse coas filosofías políticas liberais e conservadoras que o queren 
reducir á mínima expresión. O que está en xogo é cómo pode defenderse o “interese xeral”: con planificación 
dun Estado que represente por lei ese interese colectivo ou sen planificación algunha deixando que os “intereses 
privados” compitan libremente no mercado. Por outra banda, tamén os técnicos planificadores saen reforzados. 
Seguen excluíndo do seu labor á maioría da poboación e mesmo ós propios gobernantes que lles pagan, 
amparados no coñecemento experto e científico que posúen en canto “enxeñeiros da eficiencia”. Pero, ademais, 
o seu papel de suposta “neutralidade” e “desinterese privado” condúcelles a outro cun poder social específico: 
convértense agora en mediadores entre o interese colectivo, os intereses privados e os feitos obxectivos que só se 
eles poden coñecer cientificamente (Friedmann, 1987: 18). 

En realidade, podería resumirse a función do planeamento urbano moderno a partir desas orixes en 
catro tipo de racionalidades, segundo algúns autores (Zárate, 1991: 61-72) que actúan conxuntamente: 

1) Razón de Estado: proporcionando lexitimidade ó poder de intervención estatal; 
2) Racionalidade normativa: controlando o aumento das disfuncionalidades e os desequilibrios, 

garantindo o servicio ó interese público, ó que se deben subordinar os intereses particulares, 
limitando, pois o dereito de propiedade privada e arbitrando nos conflictos entre ela; 

3) Racionalidade funcional: regulando as operacións de producción espacial, ordenando 
espacialmente os usos do solo e temporalmente o ritmo de construcción e edificación e 
centralizando a dirección urbanística; 

4) Racionalidade estratéxica: garantindo a acumulación dos beneficios privados. 
As ciencias sociais insírense neste contexto como parte do persoal tecnocrático, pero tamén cunha 

vontade reflexiva de mirarse no espello. É dicir, poñendo en cuestión o papel asignado e defendido polos 
profesionais planificadores, márcanse como obxectivo coñecer cientificamente cómo ocorren os procesos de 
planificación e, necesariamente, adoptan posicións ideolóxicas a prol do seu progreso. O que me interesa 
analizar agora é se existen propostas teóricas e prácticas que, partindo desas orixes mencionadas, formulen algún 
modelo de “planificación radical” que teña expresión no planeamento urbano.  

Para responder a esa cuestión, investigadores como Friedmann destacan catro correntes principais que 
analizan a planificación social e a practican ó mesmo tempo. É dicir, toda preocupación pola planificación é 
unha preocupación polo vínculo entre coñecemento e acción. Non existiría unha pura análise sociolóxica da 
planificación sen implicar pautas de intervención, nin unha pura práctica da planificación sen implicar premisas 
sobre o funcionamento da sociedade. As dúas primeiras correntes (“reforma social” e “análise de políticas”) 
teñen a peculiaridade de concibir ese vínculo como un proceso de “orientación social” no que o Estado 
xestionaría de arriba abaixo os intereses colectivos (Friedmann, 1987: 46-52, 94-103). Outras dúas correntes 
(“aprendizaxe social” e “mobilización social”) verían o vínculo como un proceso de “transformación social” no 
que a comunidade política defendería o seu interese colectivo de abaixo arriba, autonomamente con respecto ó 
Estado (Friedmann, 1987: 273-281, 320-330). 
 Friedmann, sen embargo, clarexa máis as diferencias entre a tendencia weberiana-corporativista dos 
“reformadores” (baseados no soño saint-simoniano dun Estado dirixido por enxeñeiros e nos principios 
keynesianos de promover o crecemento económico, o pleno emprego e a redistribución social da renda) e a 
tendencia pluralista-conservadora dos “analistas de políticas” (basicamente, os que basean a racionalidade da 
planificación nos principios individualistas, maximizadores e mercantilistas da economía neoclásica)  que entre 
os modelos de abaixo arriba e autónomos do estado, propios das teorías da “aprendizaxe social” (“aprender da 
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experiencia práctica e para a práctica”) e os da chamada “mobilización social” (no que caben todo tipo de 
propostas revolucionarias, de confrontamento e emancipación). O único evidente é, segundo el, que toda 
planificación radical parte destas dúas últimas tradicións. Podemos asumir esta última proposición, pero sería 
preciso buscar liñas de demarcación máis claras entre os paradigmas de orixe, así como pensar nos problemas 
dese tipo de planificación en relación ó urbanismo e á participación social. 
 
 
2 Problemas e alternativas da planificación radical 
 
 Comezando polos problemas, podemos recoller a análise que fai Pickvance (1994) do planeamento 
urbano en Inglaterra. Para este autor, a posición de centralidade atribuída ó Estado coma orixe de todo cambio 
urbano e social significativos, carece de rigor. O planeamento urbano pode favorecer “cambios sociais” acordes 
có “interese colectivo” non tanto pola dedicación do Estado á regulación legal do espacio, coma polas relación 
de forzas que distintos axentes do mercado e sociais manteñan con aquel. Concretamente, dous feitos avalarían 
esa posición: 1) en tanto que o planeamento urbano se limita por lei só á regular os usos do solo, adoita ser un 
brazo do Estado moi descentralizado, con pouco orzamento económico e, ademais, con pouca capacidade para 
responder ós intereses dos grupos locais que se mobilizan; 2) tanto os axentes pro-planificación que defenden a 
capacidade desta para servir ó interese colectivo, coma os axentes anti-planificación que a critican por servir ós 
intereses privados do capital, precisan valorar os efectos da planificación para demostrar a súa utilidade, pero 
para isto deben acudir tamén a valorar os efectos doutros mercados (como o da vivenda, por exemplo) cos que 
interacciona o planeamento urbano. 
 As consecuencias poden ser desalentadoras: 1) unha “planificación radical” (ou participativa, máis en 
concreto) no ámbito urbano non é necesariamente máis descentralizada e local, se isto conleva limitar os poderes 
de decisión e de concertación de quen se encarga do planeamento, e se só se atenden intereses particulares e 
locais, non ó interese xeral (que pode ser supralocal, por exemplo); 2) a defensa do interese colectivo non 
necesariamente se consegue só con menos planificación, xa que isto pode implicar unicamente máis mercado. 
Estas condicións poderíanselle aplicar tamén a todo proceso de autoplanificación comunitaria, pero sobre todo 
indican que mesmo unha autoplanificación radical dese estilo podería seguir necesitando algún tipo de 
planeamento urbano institucional para poder garantir conxuntamente o interese colectivo. 
 Xa nos anos sesenta se formularon os dilemas que se lle presentan a toda posibilidade de participación 
social en relación ó urbanismo. Un dos traballos senlleiros é o de Goodman (1977). Para el o problema non é só 
a capacidade final do Estado de impoñer as súas decisións, mesmo cando acepta escoitar as opinións da 
comunidade local ou descentralizar a súa xestión, senón todo o sistema de relacións capitalistas e da súa 
reproducción cultural. Analizando as diferentes formas que adoptaron as autoridades norteamericanas para 
integrar as demandas de comunidades pobres axudadas por urbanistas comprometidos con elas para elaborar 
“planes alternativos”, Goodman considera que mesmo ese modelo “pluralista” de urbanismo radical non chega a 
influír o suficiente para catalizar os cambios radicais necesarios. A achega técnica-profesional é necesaria para 
calquera proceso de liberación, pero coa “intercesión urbana” só se conseguiría xogar dentro dun espacio 
limitado, onde as regras non se poden cambiar e as cartas están marcadas de antemán. 
 Por unha banda, segundo este autor, os problemas do urbanismo non recaen nin sobre os urbanistas nin 
sobre a participación por separado, senón sobre a estructura económica e política máis ampla que permanece 
intocable. 
 

“Os urbanistas de hoxe somos os soldados do goberno nunha ‘guerra contra a pobreza’ (...) fomos 
capaces de retrasar ou de conseguir cambios nalgúns dos plans de renovación urbana ou de estradas. Pero 
tivemos que recoñecer o limitado da nosa influencia. (...) limitados a manipular as pezas dos programas de 
benestar social (...) non iamos conseguir máis que robustecer a man daqueles que veñen, dende sempre, 
determinando a existencia dos pobres. (...) A intercesión urbanística e outros programas de participación 
cidadá podían axudar a manter a máscara de racionalismo, eficacia e ciencia, permitíndolles ós pobres que se 
autoadministraran a si mesmos a súa propia situación de dependencia. Os pobres poderán dirixir os seus 
propios programas de benestar, ter os seus propios avogados, os seus propios urbanistas e arquitectos, en tanto 
que a estructura económica existente permaneza intacta. (...) Estábanos permitido xogar ó xogo da 
participación cidadá en tanto que a participación se limitase a melloras posibles. Podiamos conseguir que o 
trazado dalgunha estrada fora en foxo, en vez de elevado, podiamos desvialo, e podiamos mesmo conseguir 
mellores indemnizacións para os desprazados. Pero non podiamos cambiar o programa e, en vez de construír 
estradas, redistribuír a riqueza das empresas da estrada entre os desposuídos, de forma que puideran decidir o 
programa eles mesmos; un consistente na construcción de vivendas, de escolas, de hospitais ou, mesmo, de 
estradas. (...) Dentro da estructura económica actual da nosa sociedade, o dar ós pobres, concisamente, un 
maior control da pericia urbanística non modifica en nada as súas oportunidades de conseguir os mesmos bens 
e servicios cos cidadáns máis ricos. O que se lles dá é un maior poder para competir entre eles na distribución 
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dos productos de asistencia social gobernamental.” (Goodman, 1977: 51, 180-183) 
  
 Por outra banda, desa explicación xenérica dos problemas da “intercesión urbanística” non se desprende 
para Goodman a necesidade de prescindir dos urbanistas profesionais por parte das organizacións populares. O 
que ocorre é que aqueles deberían entrar a formar parte dun proceso de aprendizaxe mutuo na comunidade á que 
lle vai achegar, sobre todo, alternativas de deseño do seu contorno acordes ás súas necesidades básicas. Pero non 
só iso, no seu modelo de planificación radical (denominado “arquitectura guerrilleira”) ningún profesional é 
imprescindible en canto profesional e adquire primacía a estratexia xeral de conseguir os cambios urbanos ou, no 
seu defecto, poñer en evidencia o sistema de dominación urbana. 
 

“O urbanista, na creación do contorno, pode servir a un movemento cara a actitudes máis humanas, 
ofrecendo formas alternativas de deseñar e usar a arquitectura fronte as formas opresivas actuais de facelo. (...) 
En vez de seguir sendo o ‘experto de fóra’, tentanto resolver as necesidades conflictivas dunha metrópole feita 
de grupos de baixos ingresos e grupos de altos ingresos, ou, simplemente de ‘axudar ós pobres’, podemos 
chegar a ser participantes, dentro da nosa propia comunidade, na busca de novas estructuras familiares ou de 
formas cambiantes de asociación, e participantes no proceso de creación de dispositivos físicos que estimulen o 
desenvolvemento desas novas formas de vida. (...) Formular reivindicacións sobre as necesidades da existencia 
humana en vez de só sobre aquelas que o actual sistema pode satisfacer supón unha aproximación ás ‘reformas 
non conformistas’ (...) As preguntas fronte as que calquera actuación urbanística debe someterse son: 
¿Promove a conciencia política da xente? ¿Pon a reivindicación ó descuberto a represión existente dentro da 
orde establecida? ¿Refírese ás necesidades reais da xente? (...) O estilo actual, en case toda intercesión 
urbanística, induce á xente a aceptar as normas burocráticas das institucións da sociedade actual. Co fin de 
tratar coa burocracia oficial, a agrupación veciñal crea outra ó seu propio servicio. A xente acode ós actos 
públicos e presenta en forma de planos e informes por escrito as súas solicitudes de novos planos ou cambios 
nos planos oficiais. Estes actos, que consomen moito tempo, non son, ás veces, máis ca tristes palestras onde a 
xente pode desfogarse. Pasa o tempo e nada ocorre, as enerxías da comunidade esfúmanse e a súa capacidade 
crítica embótase. O proceso ten a forma clásica daquel polo cal calquera oposición é manipulada ata a 
submisión. Fronte a unha forma de acción directa como a da arquitectura guerrilleira, as autoridades vense 
obrigadas a decidir sobre algo xa feito. Son elas as que se ven colocadas en posición defensiva. (...) A xente, ou 
consegue o que persegue, ou, polo menos, pon en evidencia a opresión de que é obxecto por aqueles que 
controlan o seu contorno. No peor dos casos, non perde o tempo no ritual dunha participación que non pode 
controlar.” (Goodman, 1977: 188-203) 

 
Polo tanto, os problemas da participación no urbanismo poden provir tanto das relacións entre o Estado 

e os axentes económicos e sociais diversos, con diferentes posibilidades de obter beneficios colectivos “de 
clase”, coma por parte do corpo profesional que traballa á marxe das institucións gobernamentais, xunto ás 
comunidades e organizacións populares, ás que pode pechar nunha lóxica pluralista de “grupo de presión” ou 
corporativista de “burocracia interna”. 

Como se ve, estas formulacións inspíranse en análises clasistas e elitistas das relacións de poder 
urbanas, integrando tamén as perspectivas da “aprendizaxe social” e da “mobilización”, pero conducen a 
“reformas radicais” que se alonxan da liña clásica entre o liberalismo e o socialismo. Son reformas que deben ter 
en conta os intereses globais da participación no urbanismo aínda que actúen a nivel local, ou, no segundo caso, 
reformas que radicalicen os conflictos e dean a iniciativa neles ás comunidades populares. 

Cunha perspectica máis pluralista e sen referencias a rupturas radicais co capitalismo, pero si ás 
necesidades básicas dos individuos e das comunidades territoriais, tamén xurdiron nos anos sesenta propostas de 
democratizar o urbanismo e potenciar a participación. Unha das máis destacadas é a de Alexander e a doutros 
arquitectos nunha liña similar (Alexander, 1976; Alexander et al., 1980, Allen et al., 1978). O modelo de 
planificación radical que propoñen pode usarse tanto na intercesión urbanística entre comunidades populares e 
autoridades gobernamentais, coma nos procesos de autoconstrucción e autoplanificación das comunidades á 
marxe das autoridades. A participación popular principia co deseño do contorno e, segundo estes autores, 
baséase nunha necesidade psicolóxica dos individuos, máis ca nun dereito colectivo. O obxectivo non é tanto 
transformar as relacións sociais dominantes no capitalismo como lograr contornos construídos acordes coas 
necesidades individuais e sociais, para o cal os técnicos urbanistas deben exercer con absoluta coherencia o seu 
papel mediador, propio da planificación moderna. Os urbanistas, ademais, deben aplicar o método científico a 
coñecer as necesidades básicas de quen vai usar o espacio costruído e os mecanismos polos que se poden 
proxectar no espacio, descubrindo uns “patróns” básicos que poidan adaptarse a situacións e contextos concretos. 

 
“Tódalas decisións sobre o que se ha de construír e sobre cómo se ha de construír deben estar nas 

mans dos usuarios. (...) Unicamente a propia xente que forma parte dunha comunidade é capaz de dirixir un 
proceso de crecemento orgánico. Eles coñecen coma ninguén as súas propias necesidades e saben 
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perfectamente se os edificios, os enlaces entre edificios e os espacios públicos, serven ou non serven. (...) Os 
arquitectos e os urbanistas, sen importar o capacitados que estean para o seu traballo, non son capaces de 
crear un medio no que impere a clase de variedade e de orde que estamos buscando. Un equilibrio orgánico 
pode soamente conseguirse gracias á acción dunha comunidade na que cada un dá forma ás partes do medio 
ambiente que mellor coñece. (...) Nada sería peor ca un medio no que cada metro cadrado estivera deseñado 
atendendo a principios diferentes. Esto si que sería un auténtico caos. Na nosa proposta, este problema 
resólvese a través do uso duns patróns compartidos por tódolos usuarios. (...) Participar pode significar 
calquera tipo de proceso a través do cal os usuarios axuden a deseñar o seu propio medio. A forma máis 
modesta de participación sería entón a do usuario que é meramente cliente dun arquitecto. E a forma máis 
completa da participación sería a do usuario que constrúe realmente o seu propio contorno por si mesmo. (...) 
En primeiro lugar, participar é algo bo en si mesmo; axuda á xente a relacionarse entre si e a relacionarse co 
medio; crea un sentimento de enraizamento entre a xente e o mundo, xa que é un mundo feito por eles mesmos. 
En segundo lugar, os usuarios dos edificios coñecen como ninguén as necesidades reais polo que os lugares 
creados a través dun proceso de participación tenden a estar moito máis adaptados ás funcións humanas cós 
creados dende unha administración central. (...) Trátase dunha necesidade humana fundamental. Necesidade de 
crear e necesidade de controlar. Sempre que calquera grupo de persoas teñen a oportunidade de cambiar o seu 
medio, fano, divírtense e obteñen unha íntima satisfacción polo que fixeron. Por outra parte, as persoas 
necesitan identificarse co trozo de medio no que viven e traballan, xa que desexan un certo sentido de 
territorialidade e de propiedade.” (Alexander, 1976: 12, 30-35) 

 
Estas contribucións sitúan o problema na metodoloxía de participación, é dicir, nas relacións entre 

técnicos e xente. Aínda que a súa metodoloxía ten un apoio básico nos “patróns” constructivos dende os que se 
comezan a pensar os problemas de urbanización, o interesante da relación establecida está no proceso de deseño 
e decisión: fórmase un grupo pequeno de usuarios diversos xunto cos arquitectos, elaboran deseños esquemáticos 
ou “croquis” en común, cando é necesario amplíase a consulta ó resto da xente implicada, decídese por 
unanimidade, os urbanistas só emiten consellos e recomendacións, elabóranse deseños previos sobre o mesmo 
lugar a construír, tomando novas decisións se é necesario e deseñando despois, definitivamente, segundo tódalas 
decisións tomadas anteriormente. Esta metodoloxía, como se ve, é relativamente independente da situación de 
dominación ou de resistencia na que se atope a comunidade. De feito, coido que o máis discutible desta 
perspectiva é que non introduce eses contextos de relacións de poder conflictivas que, dende o exterior, poden 
determinar o sentido da participación entre técnicos e a poboación. Esta ausencia queda manifesta cando se 
admite sen problemas a existencia de todo un rango de graos de participación posibles, dende o consumo ata a 
autoconstrucción sen axuda técnica. Sen embargo, na miña opinión, cada un deses graos correspóndese con 
relacións de poder específicas e, en consecuencia, poden apuntar a moi distintos modelos de participación 
urbanística. 

Dende este mesmo punto de vista metodolóxico, existen dende entón algunhas contribucións puntuais 
máis, aínda que este tema non goza en xeral do maior beneplácito académico, á luz das escasas publicacións 
existentes sobre el. Unha referencia común na literatura inglesa é outro modelo “gradualista” pero composto 
cunha perspectiva máis “conflictualista”: a “escaleira da participación” de Arnstein (1969). Segundo este modelo 
hai oito niveis básicos de participación no urbanismo: dende o maior poder cidadán (o control cidadán, a 
delegación de poder, a cooperación), pasando por niveis de mínima participación (o incremento da implicación, 
a consulta, a información), ata chegar á non-participación (“terapia” e manipulación). Por riba, sen embargo, este 
modelo non chega a formular as posibilidades de auto-control ou autoplanificación. Tampouco teoriza en qué 
medida as autoridades municipais poden exercer o seu dominio con distintos modelos de lexitimación (legal, 
racional ou “carismática”) para situar o conflicto nun ou noutro nivel de participación, nin en que medida os 
coñecementos técnicos ou o apoio profesional externo da poboación poden limitar as súas posibilidades de 
participación. 

O traballo de Fagence (1977) é máis sistemático na comparación entre modelos metodolóxicos que dan 
cabida á participación social no urbanismo, dunha ou outra forma. Sen embargo, a pesar das variacións en cada 
un, persiste neles unha atención principal á “vontade” dos urbanistas e ó seu coñecemento técnico privilexiado. 
Os modelos de elaboración do planeamento priman sobre as oportunidades de participación popular neles, para a 
que reservan algunhas casillas particulares en cada modelo. En gran medida, a perspectiva teórica de partida 
limita a posibilidade de analizar formas radicais de planeamento e de participación. Para ese autor: “a 
participación cidadá pode ser mellor concibida non como unha alternativa ós procesos convencionais de toma 
de decisións realizados polas axencias de planeamento no marco institucional do goberno moderno, senón coma 
unha cooperación mutua na formación das decisións, un exercicio de colaboración. (...) Os planificadores 
deben estar abertos a traballar cos cidadáns, e os cidadáns deben ser activos e competentes no planeamento” 
(Fagence, 1977: 4) 

Se revisamos as comunicacións recentes sobre experiencias empíricas de “participación colaborativa” 
poderemos comprender cómo este modelo pluralista está bastante afastado das posibilidades dunha planificación 
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radical. Un exemplo constitúeo un caso de uso de ferrramentas de simulación tri-dimensional acompañadas de 
programas informáticos, cos cales uns técnicos universitarios axudaban a un pequeno grupo de veciños e a 
urbanistas oficiais no deseño da “revitalización” dunha zona urbana deprimida no centro de Denver (Arias, 
1996). A pesar de centrarse na discusión metodolóxica sobre as virtudes das ferramentas usadas (cores das pezas, 
composición dunha linguaxe común, uso de mapas cognitivos previos, computación e axustes dos custos da 
intervención, etc.), o artigo recoñece que a iniciativa participativa xorde das autoridades municipais e dunha 
coalición de grupos sociais “propietarios” (igrexas, algúns residentes, a escola, un banco e o departamento de 
policía) con mellor posición nun barrio con bastante pobreza, desemprego e criminalidade. Só unha minoría do 
barrio, pois, estivo implicada nos procesos de participación, simulación, discusión e decisións sobre as 
prioridades da renovación urbana prevista. Recoñécese tamén que a fluidez na aplicación das ferramentas de 
simulación dependeu, sobre todo, da motivación previa da coalición social por promover o plan. En 
consecuencia, cando cambiaron os líderes desa coalición e o goberno municipal, e abandonaron a súa 
implicación os técnicos da universidade, os resultados da participación conseguida foron escasos e pouco 
relevantes para conseguir un cambio social acorde coas necesidades de toda a poboación do barrio. 

Outros exemplos son as fracasadas tentativas en Inglaterra de implementar un planeamento 
participativo a partir do “Skeffington Repport” de 1969. A pesar da apertura á que lle obrigaba a técnicos e 
administradores públicos, e  a pesar dos medios de propaganda e información empregados, a información 
urbanística non estaba nunca nunha linguaxe comprensible para a poboación afectada e a participación popular 
“dentro do sistema” non se producía ou só era protagonizada polos sectores de clase social máis elevada 
(Simmie, 1974: 136-141). En consecuencia, neste marco e para este autor, a participación social é case imposible 
mentres non exista unha verdadeira distribución do poder (ibid: 119-127, 149-153). Nun estudio posterior en 
Oxford corrobora a incapacidade dos grupos máis pobres para participar no proceso de planeamento, aínda que si 
o chegaron facer os grupos de interese mellor situados economicamente, pero só exercendo algún tipo de 
influencia sobre as decisións municipais (Simmie, 1981: 131-146, 289ss.). O problema, sen embargo, é que a 
definición do poder para este autor reside na “capacidade de producir efectos sobre a distribución dos recursos” 
e as loitas políticas convértense, sobre todo, en loitas co sistema institucional por obter autoridade e control nesa 
distribución. Desta maneira, as relacións de poder á marxe das institucións e as organizacións creadas pola xente 
pobre, acadan un segundo plano. 

A análise, dende unha óptica elitista similar á do anterior autor, de tres casos sobre implementación de 
políticas urbanísticas en Galicia, amosa os límites da participación dependentes agora do tipo de proceso 
“negociador” entre autoridades e comunidades en conflicto (García Añón, 1995). Os tres casos sérvenlle á autora 
para concluír que con gobernos en maioría se pecha toda posibilidade de negociación daquel coas organizacións 
sociais que se opoñen a planeamentos e actuacións urbanísticas concretas. A arrogancia dos gobernantes mesmo 
é maior cando a organización social formada non ten unha historia asociativa anterior e só é unha reacción 
puntual a unha obra que lles afecta localmente. Nos tres casos analizados (instalación dunha empacadora de lixo 
perto de vivendas nun barrio obreiro de Vigo, edificación dun museo nunha zona sen espacios verdes da Coruña 
e construcción dunha vía rápida do Morrazo) o fracaso popular en resolver o conflicto a favor dos seus intereses 
derivou tanto da aplicación unidireccional (non participativa) do planeamento coma da desactivación por parte 
das autoridades da participación social producida en forma de “confrontación” contra o planeamento (negándolle 
lexitimidade por “localista” e non maioritaria no municipio, ou usando tácticas clientelistas nas actuacións 
urbanísticas habituais, creando unha cultura política que puidese deslexitimar as protestas públicas). 

 
 

3 Urbanismo ecolóxico e participación social 
 

O urbanismo ou planeamento urbano, en tanto que disciplina con alta autonomía e, por tanto, 
productora da súa propia racionalidade e de espacios discursivos onde debatela e incrementala, xorde moito 
despois das prácticas urbanísticas do século XIX que, sobre todo gracias á obra de enxeñeiros, edificaron a 
cidade industrial. O crecemento da cidade industrial demandou dous tipos principais de intervención urbanística 
planificada: 1) a “renovación urbana” dos centros históricos, coa apertura de vías transversais por estes, 
alterando a súa trama morfolóxica (como a coñecida obra acometida por Haussman no París posterior ós 
levantamentos revolucionarios de 1848, e que xustificou con motivos que conxugaban hixiene e seguridade 
cidadá, mellorando o control sobre as manifestacións obreiras no centro urbano), sustituíndo a tipoloxía das 
edificacións e facendo destes un espacio de tránsito, onde chega a poboación inmigrante á cidade e, con cada 
renovación urbana, é expulsada ás periferias urbanas e obreiras do extrarradio; 2) a planificación e apertura de 
“ensanches de poboación” cando o crecemento urbano desborda os antigos cascos históricos e a nova burguesía 
comercial e industrial precisa un asentamento propio no centro urbano de control, para o cal se utilizou o deseño 
ortogonal en forma de cuadrícula e as vías diagonais que facilitaran a circulación rodada (por exemplo, o plan de 
Cerdá na Barcelona de 1858) (Zárate, 1991: 64). 

Os urbanistas “precursores” xorden a finais do século pasado e principios do presente e as súas teorías 
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son claras tentativas de suxerir unha cidade máis visible como alternativa á “cidade industrial moderna”, pero 
“sen necesidade de cambiar o sistema capitalista de producción e acumulación” que convertera a cidade no 
“escenario da loita de clases” (Ramón, 1967: 29). Estas teorías foron elaboradas por Arturo Soria y Mata 
(1882), Camilo Sitte (1889), Ebenezer Howard (1898), Raymond Unwin (1909) e Patrick Geddes (1910), e, máis 
alá da crítica enunciada, habería que entendelas como compositoras dunha racionalidade urbanística 
socioecolóxica e precursora polo seu carácter “ruralista, organicista, historicista e culturalista” (Martínez Alier, 
1994: 283-289) que reaccionou ó crecemento desordenado e desigual da cidade industrial. 

Dende unha perspectiva sociolóxica ecosistémica, xa que logo, non se pode entender a participación 
urbana sen referencia a ese primeiro urbanismo ecoloxista, bastante arredado da ecoloxía urbana da Escola de 
Chicago que tamén foi cualificada como “organicista” (pero no seu sentido de darwinismo social e predominio 
da competencia e loita pola vida). Aquí darei só unhas breves pinceladas sobre esas contribucións que confluirán 
na perspectiva máis sistemática e influínte de Lewis Mumford e da ecoloxía urbana contemporánea. 

Por unha banda, temos a Soria e a Sitte como propulsores de alternativas ós ensanches, ás renovacións 
dos centros históricos e ó afastamento obreiro e miserable na periferia. A “Ciudad Lineal” de Soria y Mata 
anticipouse ás cidades-xardín coas súas pretensións de “ruralizar a cidade e urbanizar o campo”, ordenando 
globalmente as comunicacións, a vivenda e a salubridade urbanas. Serán os “desurbanistas” soviéticos das 
primeiras décadas da Revolución Rusa quen mellor aceptarán esa formulación, aínda que con pouco éxito na súa 
aplicación práctica ante as reticencias das súas autoridades estatais e de parte do urbanismo moderno, 
industrialista e productivista tamén dominante entre a tecnocracia soviética (Rodrigues, 1973). Soria apelaba ó 
poder municipal para facer realidade o seu proxecto e tamén fixo un uso prolífico da prensa para esa causa, pero 
finalmente só o gran capital privado tivo algún interese e construiuse en Madrid unicamente de forma parcial e a 
xeito dun segundo ensanche ou “suburbio” burgués pouco densificado. Con menos referencias ruralistas, Sitte 
afanouse no estudio da cidade histórica europea, eloxiando as súas prazas de convivencia e a armonía artística 
que, segundo el, presidía inconscientemente, sen ningunha planificación explícita algunha, os seus deseños. A 
escala da construcción nos cascos históricos europeos nos que se fixou (Venecia, Nuremberg, e moitos outros) 
determinaba limitacións ecolóxicas unicamente en relación á densidade poboacional que podía habitar eses 
espacios, pero a preocupación social deste autor centrábase, sobre todo, na promoción social dunha cultura 
artística que puidese influír no labor técnico de arquitectos e urbanistas. 

En 1903 e 1920 fundáronse dúas “cidades-xardín” en Inglaterra seguindo o proxecto de Howard. Estas 
realizacións foron as precursoras da creación de varias decenas de “novas cidades” inglesas nas seguintes 
décadas, nas que non sempre se acadou rigorosamente a autosuficiencia económica propuganda por Howard e o 
“cinturón verde” e agrícola ó redor da cidade. Antes que este autor, William Morris fixera propostas semellantes, 
tamén declarando explicitamente a súa orientación socialista e reformadora “radical”, con tanta preocupación 
pola emancipación obreira coma pola arte e pola oposición ó industrialismo. Con posterioridade a Howard e na 
súa mesma liña de racionalidade urbanística, Geddes mantiña unha postura máis optimista con respecto ás novas 
teconoloxías, pero estas non podían entrar en contradicción coas súas preocupacións urbanísticas por integrar nas 
cidades-xardín, que tamén defendía, ó mesmo tempo “lugar, xente e traballo”, así como por conseguir a unión de 
“vida práctica sinxela, vida plena efectiva, vida interior plena e vida mental simple” (Geddes, 1915: 249). Como 
teórico innovador, impulsou o estudio histórico e cultural previo á realización de todo planeamento urbano e, 
sobre todo, a necesidade da participación social en exposicións públicas. Sen embargo, debe recoñecerse, tal 
como unha relevante experta interpreta a historia da socioloxía urbana (Glass, 1989: 18, 38), que a influencia da 
filosofía utópica e reformista de Geddes con frecuencia só achegou unha “socioloxía aficionada e simplista” dos 
problemas urbanos ás seguintes xeracións de urbanistas, illándoos doutras tradicións analíticas en socioloxía e, 
sobre todo, non obrigándoos á verificación das súas teorías sobre a sociedade urbana nin a investigar a 
complexidade relacional desta. 

 
 
 
 

LEWIS MUMFORD: A “RACIONALIDADE ORGÁNICA” DAS CIDADES 

 

- Resultados desiguais das operações de renovação urbana: grandes investimentos de capital público 

e privado, deslocamentos forçados de moradores pobres e comerciantes, escassas e parciais melhoras físicas da 

área construída, realojamentos criaram mais segregação social e económica... Mumford considera que, em efeito, 

os “monobloques” solucionavam muitos problemas higiénicos (luz, ar, isolamento, espaços públicos abertos, 

casas de banhos, calefacção, etc.). Mas também pensava que com “pequenas reformas” poderia ter melhorada, 
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igualmente, a habitabilidade desses bairros populares. 

 

-  O bairro como suma de relações sociais e construções: reconhece valiosa a contribuição de Jacobs 

ao definir um bairro como algo mais que edifícios, “um tecido de relações sociais e de cálidos sentimentos 

pessoais” entre todos os vizinhos e moradores; nos deslocamentos e realojamentos, e mesmo nos bairros novos 

em geral, perde-se essa vida social “tradicional” e “comunitária” (mas urbana, com muito anonimato), 

dificilmente compensada só com melhores edifícios ou com a ajuda de trabalhadores sociais. 

 

-  As “cidades-jardim” de Ebenezer Howard: são um valioso referente para Mumford e nefasto para 

Jacobs; baseavam-se na ideia de limitar o crescimento urbano, construindo novas cidades quando se alcançassem 

os “limites funcionais” e cuidando as relações com as actividades agrícolas próximas. Para Mumford, as ideias 

de Howard formulam comunidades equilibradas, polifacéticas, com jardins, luz solar, espaços abertos e beleza. 

Para Jacobs, as ideias de Howard são simplificadoras, enfarrapadas e destrutoras da cidade. 

 

-  Crítica principal de Mumford a Jacobs: não há na obra desta uma visão coerente da natureza, 

funções e estrutura das cidades; a complexa e diversa vida social que defende Jacobs como essencial das cidades, 

reside numa preocupação obsessiva pela delinquência. Aliás, Jacobs elogia os tamanhos gigantescos das cidades 

sem considerar os seus defeitos em termos de transporte, energia, tráfego, homogeneidade repetitiva das 

construções, etc. 

 

- Diversidade social e seguridade cidadã:  Mumford argumenta que a congestão e a diversidade 

acontecem tanto em bairros muito seguros, como Greenwich Village, assim como em bairros com muita 

delinquência, como Harlem. Por tanto, as raízes da inseguridade devem buscar-se noutros factores históricos, 

sociais, económicos, políticos, etc. Para Jacobs, as ruas com gente a todas horas seriam a melhor garantia contra 

a inseguridade. Mas Mumford opina que isso desvaloriza os espaços públicos e jardins sem carros. 

 
- As causas da delinquência, segundo Mumford: residem, por uma parte, no “anormal crescimento 

[urbano], o materialismo sem sentido, a congestão e a insensata desordem”; por outra parte, num modo de vida 
urbano “patológico” no que se consumem numerosas drogas (legais e ilegais) e não se tem um “sentido da vida”. 
Em definitiva, por uma perda e “desintegração” da “comunidade”, da estabilidade e da continuidade das relações 
sociais e das construções. 

 
 
 
A pesar da precisión que poida ter esa crítica, coido que se debe facer unha excepción se pretende serlle 

aplicada ó traballo de Mumford e, ademais, considero beneficioso que as concepcións socioecolóxicas deste 
tiveran máis influencia nas distintas correntes da socioloxía da que teñen (ben pola asunción culturalista que só 
ás veces fan delas as teorías máis próximas ó pluralismo, ben polo rexeitamento paradigmático que fan o 
marxismo e o elitismo das explicacións ecoloxistas: unha excepción a todos eles, dende a perspectiva sistémica e 
comunicacional, en Pintos, 1988). A concepción social da cidade para Mumford é, en primeiro lugar, a dun 
“drama” ou “teatro” da interaccións. Grupos primarios e asociacións de interese danlle forma significativa a esas 
interaccións e compoñen os vecindarios urbanos, os núcleos sociais esenciais de todo plan urbano. “A cidade 
crea o teatro e é o teatro. (...) A organización física da cidade pode desinchar ese drama ou frustalo. (...) A 
cidade crea o drama, o suburbio carece del.” (Mumford, 1937) A organización física da cidade (referíndose ás 
industrias, liñas telefónicas, estradas, etc.) serve a necesidades sociais, polo tanto é secundaria en relación cos 
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fenómenos sociais básicos (por exemplo, os de “desintegración” e “reintegración”). Sen embargo, isto non 
significa que ambos aspectos estean en desacordo cunha concepción ecosistémica da cidade. A través dun longo 
percorrido pola historia da cidade, Mumford (1961) non só recupera os aspectos da “oralidade” nas cidades 
gregas ou da “analidade” (o avanzado sistema de cloacas) na cidade romana, senón que en todo momento tenta 
comprender a relación entre ese núcleo sociocultural das cidades e os límites do medionatural (capaces de 
proporcionar saúde, auga, aire, luz e acceso á terra de tódolos habitantes) que ten a súa expansión (as 
colonizacións de novas cidades baseábanse, ás veces, no respecto a ese principio). Velocidade, ausencia de 
límites e destrucción da complexidade cultural humana que complementaría a complexidade dos ecosistemas 
naturais, son os trazos da evolución destructiva das cidades (Bettini, 1996: 15-32). Despois de analizar cómo as 
actuais cidades ou “megalópoles” destrúen esa sociabilidade e asemade sobrepasan os límites ecolóxicos, gracias 
á concentración do poder polas elites urbanas, Mumford sintetiza a función socioecolóxica da cidade: 

 
“O monopolio do poder e coñecemento que se estableceu inicialmente na cidadela está reaparecendo, 

en forma moi ampliada, nas últimas fases da cultura metropolitana. Ó final, todo aspecto da vida debe quedar 
baixo control: tempo controlado, movemento controlado, asociación controlada, producción controlada, prezos 
controlados, fantasía controlada, ideas controladas. Pero o único obxectivo do control, á parte do lucro, o 
poder e o prestixio dos que o exercen, consiste en acelerar o propio proceso de control mecánico. (...) [O poder 
absoluto] destrúe a cooperación simbiótica do home con tódolos demais aspectos da natureza, así como a do 
home con outros homes. Os organismos vivos só poden usar limitadas cantidades de enerxía. ‘Demasiado’ ou 
‘demasiado pouco’ son fórmulas igualmente letais para a existencia orgánica. Os organismos, as sociedades e 
as persoas, o mesmo que as cidades, son delicados procedementos `para regular a enerxía e poñela ó servicio 
da vida. A principal función da cidade é converter o poder en forma, a enerxía en cultura, a materia en símbolos 
vivos do arte, a reproducción biolóxica en creatividade social. (...) A misión final da cidade consiste en 
promover a participación consciente do home no proceso cósmico e histórico. A través da súa estructura 
complexa e duradeira, a cidade acrecenta enormemente a capacidade do home para interpretar eses procesos e 
toma neles unha parte activa, formativa, de modo que cada fase do drama que nela se representa teña, ata o 
máximo grao posible, o alumeamento da conciencia, o selo do propósito, a cor do amor.” (Mumford, 1961: 713, 
747, 753)  

 
Como se pode apreciar, Mumford a miúdo entende a participación social só como un exercicio cotiá da 

interacción no contexto urbano e como unha “conciencia” do significado socioecolóxico que iso ten. É certo que 
a súa reflexión sobre as implicacións sociais do planeamento urbano abrangue tódolos aspectos da existencia 
humana, considerando con profundidade tódalas etapas, colectivos e situacións implicadas (dende a infancia ata 
a senectude, pasando pola necesidade de centros comunitarios e contornos que propicien a relación cara a cara) e 
a integración ecolóxica e rexional da cidade no seu medio rural (Mumford, 1968: cap.2, 4). Pero tamén semella 
que esas reflexións debe facelas en primeiro lugar o urbanista e, en segundo lugar, só engade que o proceso de 
planificación debería desenvolverse “como un proceso auto-educativo de transformación social proxectado 
sobre unha rexión enteira” que suporía “a participación e comprensión intelixentes, en calquera etapa do 
proceso, dende a máis pequena unidade cara a arriba” (Friedmann, 1991: 222). En efecto, aínda que careza 
dunha maior concreción, este proceso podería crear unha poboación educada nas prácticas de coñecer e cambiar 
os seus problemas máis directos, pero, fronte ó goberno autoritario e á planificación tecnocrática dos expertos 
que Mumford denuncia, non apelará tanto ás capacidaes de autoxestión e autoplanificación da comunidades 
como á “escala humana no goberno, a multiplicación das unidades de servicio autónomo, a ampliación dos 
procesos de goberno cooperativos, a reducción xeral da área de coacción arbitraria” (Friedmann, 1991: 222-
224). 

Resulta difícil, pois, non levar ata as últimas consecuencias as ideas de Mumford de recoñecer co 
mesmo estatuto de “cidadanía” e con capacidade para exercer activamente o planeamento urbano conforme coas 
súas necesidades (conscientes ou non, simplemente, na miña opinión, na medida dos seus coñecementos cultos e 
populares que posúan e das negociacións e consensos ós que cheguen), tanto a aqueles grupos sociais que 
Aristóteles excluía do “dereito á cidade” (escravos, mulleres e estranxeiros), coma ós grupos biolóxicos de idade 
que o propio Mumford recoñece nun dos seus escritos: 

 
“Os planificadores de cidades aínda non recoñecen toda a natureza da súa tarefa: a provisión dun 

ambiente axeitado para cada fase da vida e do crecemento humano, dende a infancia ata a vellez. En efecto, 
demasiado do noso recente planeamento estadounidense concentrouse na vida dos adultos, con preferencia na 
dos adultos masculinos e, dentro destes, nos que se dedican á industria, á administración e ó transporte. (...) 
Madurez. Fase do traballo. (...) Madurez. Fase doméstica. (...) Madurez. Fase de interacción social. A fase que 
eu colocaría baixo este encabezamento podería chamarse  máis ben cidadanía, se todos entendesen por este 
termo o arte de vivir xuntos na cidade. Cando esta cumpre totalmente as súas funcións, é a representante dun 
mundo maior, pois contén unha diversidade de productos, xentes, organizacións, asociacións, costumes e 
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crenzas que habitualmente non se atopan xuntos nun só ambiente. Mentres que a aldea subliña a similitude e o 
parentesco –como tamén o fai a cidade no seu aspecto veciñal-, a cidade ben desenvolvida debe destacar –e 
reconciliar- as variedades, diferencias e aínda os antagonismos de todas esas compoñentes súas. Un bo 
planeamento dela debería multiplicar as ocasións espontáneas para que se mesturen e irmanden. Na nosa 
época, son dúas as forzas que impiden que a cidade alente debidamente o intercambio de capacidades e 
funcións entre os seus membros. (...) Unha desas forzas é a tendencia das nosas invencións mecánicas, dende o 
ferrocarril ata a radio e a televisión, a dispersar ós membros da comunidade en áreas cada vez maiores (...) A 
outra forza que menoscaba as funcións sociais da cidade, en especial das grandes aglomeracións, é a tendencia 
á segregación (...) das clases e grupos de semellantes ingresos, o mesmo ca dos grupos raciais, apartándoos en 
barrios moi identificables, con membros que teñen relativamente pouco que ver cos de posición económica e 
social superior ou inferior.(...) O planificador debe multiplicar os espacios internos da cidade nos que a xente 
poida encontrarse para diversos fins –comprar, comer, beber, charlar, intercambiar opinións e novidades- (...) 
O plan que non procure intercomunicar as xentes, as clases e as actividades, traballará contra os mellores 
intereses da madurez da comunidade.” (Mumford, 1968: 53, 71-73) 

 
As virtudes socioecolóxicas da concepción de Mumford teñen, pois, esta outra cara da moeda, pola cal 

o conflicto e a dominación entre clases e grupos xerarquizados son minimizados no momento de realizaren o 
planeamento urbano. Nese punto, polo tanto, a súa concepción sociolóxica é máis limitada cá de autores como 
Bookchin, aínda que se pode observar unha notoria continuidade entre ambos (por exemplo, a partir da oposición 
á tecnocracia de ámbolos dous). Un aspecto importante da racionalidade urbanística de Mumford é a súa 
concepción das cidades-xardín e da planificación urbana nun contexto rexional; é dicir, os límites eco-rexionais 
ó planeamento urbano provirían da adecuada resposta a esta pregunta: “¿de onde ven a enerxía e a auga, onde 
vai parar o lixo?” (Martínez Alier, 1994: 289; outras achegas actuais sobre ecoloxía urbana en Bettini, 1996; 
Kullock, 1995; Naredo, 1994). O que xa é menos recoñecida é a repercusión que tiveron este tipo de concepcións 
socioecolóxicas no anarquismo español durante as catro primeiras décadas deste século. Afortunadamente, existe 
un bo estudio sobre esa relación e isto permite asociar esa especial ecoloxía urbana coa análise clasista, elitista e 
conflictual da sociedade que fai o anarquismo (Masjuan, 1991, 1992). 

En 1912 constitúese en Barcelona a Sociedade Cívica “La Ciudad Jardín” con Cebrià de Montoliu como 
un dos seus animadores intelectuais. Este autor concibía o planeamento urbano baseado na descentralización 
física e social, simultaneamente, das aglomeracións urbanas: “a descentralización da industria e o seu traslado a 
zonas máis idóneas co fin de facer máis barata e sa a vida urbana e poñer fin ó envenenamento do aire, a auga 
e a terra (...) o seu obxectivo é establecer un planeamento urbano baseado na autoxestión e a participación 
cidadá que conserve a natureza e aumente os accesos a ela no propio beneficio da cidade” (Masjuan, 1991).  

Outro contemporáneo do anterior urbanista foi Martínez Rizo, o cal tamén atacou o xigantismo urbano 
e compartiu cos teóricos das cidades-xardín a busca dunha síntese entre o campo e a cidade. Para este autor, as 
grandes densidades urbanas obrigan a maiores gastos en servicios por habitante, a unha forte dependencia en 
canto ó fornecemento de alimentos e enerxía do campo, provoca altos índices de mortalidade, “unha vida 
apresurada e mecanizada que conduce ós seus habitantes á insolidariedade e á neurastenia (...) casas malsás, 
determinismo dos medios de locomoción que son utilizados como ferramenta para a supervaloración do solo, 
conxestión do tráfico, polución ambiental e acústica, etc.” (Masjuan, 1991). Ó mesmo tempo, as comunidades 
basearíanse na “estabilidade e na autonomía”, polo que non só o medio impón límites de densidade, crecemento, 
tipo de materiais de construcción, etc., senón que, no plano participativo, a organización social do “municipio 
libre” deberá perseguir a realización deses principios: “considerados como unha célula emancipada do Estado e 
federables, implica aceptación voluntaria de obrigas non impostas senón libremente consentidas e deliberadas 
para a vida común” (Masjuan, 1991). 

Mentres que para o primeiro teórico se podería chegar a eses obxectivos persuadindo e sensibilizando a 
tódolos entes públicos e grupos privados (entre eles á burguesía catalana que a penas se fixo eco das súas ideas), 
para o segundo e para gran parte do anarquismo ibérico o municipio libre estableceríase rexeitando a tutela do 
Estado e da iniciativa capitalista. De feito, estas posicións proporcionaron fortes críticas ós planeamentos 
urbanos que se realizaban naquela época e só algunhas mínimas experiencias puideron tentarse parcialmente 
(como as transformacións urbanas e o proxecto de cidade-xardín para Xixón, abortado ó comezar a guerra).   
 
 
4 Urbanismo moderno versus ecoloxía social 
 

Un dos planos urbanos criticados polo anarquismo da época foi o Plan Maciá de Barcelona de 1932-34, 
o cal tivo unha influencia directa do arquitecto Le Corbusier. Este autor tamén sera o branco continuo de moitas 
das críticas de Mumford, especialmente pola particular interpretación que deu aquel da integración das cidades-
xardín nun modelo urbano xigantesco, sen límites ecolóxicos aparentes e promovendo a segregación social que 
tan pouco favorecía as posibilidades de interacción e, por tanto, de formación dunha auténtica cidadanía. Nun 
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dos seus esquemas irrealizables, Le Corbusier chegou a propoñer, efectivamente, un conxunto de “cidades 
lineais industriais” organizadas concentricamente por todo o país, conectadas por estradas e ferrocarril e con 
reservas agrícolas entre medias. Pero este esquema non partía da realidade urbana anterior, non puña límites á 
actividade industrial, segregaba as clases traballadoras en periferias de xardíns, fábricas e bloques de alta 
densidade: “medio millón de habitantes no cinturón do centro e dous millóns e medio nas cidades xardín” 
(segundo manifestaba en torno a 1924; citado en Ramón, 1967: 79; a correspondencia epsitolar cos desurbanistas 
soviéticos e o desacordo con eles de Le Corbusier pode verse en Rodrigues, 1973). 

Le Corbusier non puido realizar a maioría dos proxectos arquitectónicos e urbanísticos que deseñou 
debido a que esixían grandes investimentos económicos e decisións gobernamentais fortes en contra da opinión 
pública. Pero tanto eles como as súas manifestacións escritas son o producto máis elaborado dunha ambición 
“super-modernista” de control humano sobre a natureza e de imposición tecnocrática dunha ciencia da 
“simplicidade e da eficiencia” (Scott, 1998). Dende o punto de vista teórico e ideolóxico, xustificou o 
desenvolvemento da cidade industrial. O seu “radicalismo innovador” consistía, precisamente, en levar ata as 
súas últimas consecuencias a modenización das cidades, polo que foi rapidamente eloxiado polas elites sociais e 
urbanísticas (tal como, por exemplo, fai Choay, en 1961 nun texto onde aparecen as fotos das súas principais 
obras e una exaltación estética destas). Unha das razóns principais para este éxito da racionalidade moderna en 
urbanismo que representa Le Corbusier é que el convocou os Congresos Internacionais de Arquitectura Moderna 
(CIAM), influiu poderosamente neles e redactou e divulgou os seus contidos na Carta de Atenas, a partir do 
encontro de 1933, engadindo os seus propios comentarios persoais nun texto que apareceu en 1943. Por estas 
razóns tamén colleitou innumerables críticas no mundo académico, moitas veces atendendo só ás súas 
concepcións “funcionalistas” e “zonificadoras” da cidade, pero nós deberemos fixarnos tamén nas súas ideas 
“tecnocráticas” que rexeitan a participación popular no urbanismo. 

Unha das mellores exposicións críticas deste autor que coñezo é moi recente (Scott, 1998), e ten a 
virtude de sintetizar perfectamente tódolos elementos socioecolóxicos ós que se opón Le Corbusier. Podemos, 
neste sentido, salientar dúas perspectivas da obra de Le Corbusier: a súa concepción “maquinista” da cidade e o 
autoritarismo xerárquico e elitista no planeamento urbano. A concepción maquinista non a aplicou só ás 
vivendas (“máquinas de habitar”), senón tamén ás cidades industriais ideais que deseñou (París, Bos Aires, Río 
de Xaneiro, Barcelona, etc.) e que realizou (Chandigarh na India e Marsella en Francia, sobre todo). A xerarquía 
explícita, a centralización, a estandarización dos procesos constructivos, a imposición dunha orde simple no 
espacio, o predominio da tecnoloxía e da maquinaria de transporte, os deseños ortogonais e as liñas rectas nas 
formas, son as súas características principais. A carencia dunha visión complexa da natureza e dos seus sistemas 
vivos e a toma de postura a favor da producción fordista en serie do hábitat construído, sen adaptación ós 
materiais e características de cada ecosistema, son tamén as súas contribucións antitéticas do urbanismo 
ecolóxico. 

 
“Os planos de Le Corbusier foron auto-conscientemente inmodestos (...) afirmou, en efecto, que ‘o 

grande é fermoso’ (...) Estes planos [Plan Voisin para París, cidade de negocios para Bos Aires e esquemas 
residenciais para Río de Xaneiro] falan por si mesmos. Non fai ningún compromiso coa cidade preexistente, a 
nova paisaxe urbana suplanta completamente a súa predecesora (...) Ningún deses planos fai ningunha 
referencia á historia urbana, tradicións ou gustos estéticos do lugar no que son localizados (...) Le Corbusier 
non ten paciencia para o contorno físico creado durante séculos por quen habitou as cidades. (...) Unha cidade 
que chegase a ser eficiente e saudable debería derrubar a maioría do que foi herdado. (...) El foi visualmente 
ofendido pola mestura e a confusión. A desorde que desexaba corrixir non era tanto unha desorde a nivel do 
chan como unha desorde en función da distancia que daba a vista de paxaro, a vista dende o aire [Le Corbusier 
tiña un romance co avión. Dixo: ‘A visión dende o aire é unha nova función engadida ós nosos sentidos, un novo 
standar de medida’] (...) A súa cidade sería unha ‘entidade organizada, serena, poderosa, aireada e ordenada’ 
(...) É imposible ler a maioría de Le Corbusier ou ver moitos dos seus debuxos sen notar o seu amor (¿manía?) 
polas liñas simples e repetitivas e polo seu horror da complexidade. (...) Gustaríalle fundar o seu amor polas 
liñas e ángulos rectos coa autoridade da máquina, da ciencia e da natureza. Sen embargo, nin os seus brillantes 
deseños nin a calor da súa polémica poderían triunfar nesa xustificación. As máquinas ás que el máis 
eloxiosamente se referiu –a locomotora, o avión e o automóvil- compóñense de formas redondeadas ou máis 
elípticas cós ángulos rectos. Para a ciencia calquera forma é xeométrica: o trapecio, o triángulo, o círculo. Se a 
simplicidade ou a eficiencia eran os criterios, ¿por qué non preferir o círculo ou a esfera –en tanto que a 
mínima superficie contendo o máximo espacio- ó cadrado e ó rectángulo? A Natureza, tal como demandaba Le 
Corbusier, podería ser matemática, pero a lóxica complexa, intrincada e ‘caótica’ das formas viventes só 
recentemente está sendo entendida coa axuda dos ordenadores. (...) O primeiro manifesto do CIAM de 1928 
reclamou a lexislación pola Liga das Nacións de novos standars [dos elementos constructivos] que poderían 
desenvolver unha linguaxe técnica universal que debería ser obrigatoriamente ensinada en todo o mundo. (...) 
Os standars serían válidos en tódalas latitudes e para tódalas necesidades. (...) Todos eles eran pasos 
determinados na dirección da simplificación. Quizais o paso máis decisivo foi, sen embargo, a insistencia 
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durante toda a súa vida da estricta separacion funcional. (...) Pola “morte da rúa” quería indicar simplemente 
a completa separación dos peóns e do tráfico rodado. (...) A cidade foi un exercicio de segregación funcional 
planificada, que chegou a ser standar na doutrina urbanística ata o final dos anos sesenta. Separaríanse as 
zonas de traballo, de residencias, compras e centros de lecer, monumentais e edificios gobernamentais. (...) 
Cada distrito tiña unha e só unha función.” (Scott, 1998: 103-110). 

 
Se nos fixamos só nos bloques construídos en Marsella ou en Chandigarh (capital do Punjab na India) 

veremos como recibiu a reacción crítica de gran parte da poboación (silenciada polo talante autoritario da 
alcaldía que admiraba a obra corbuseriana, no caso de Marsella) e dos analistas: “Chandigarh é unha cidade 
burocrática... a achega formal máis significativa do movemento moderno ó proceso de concentración e 
segregación burocráticas do Estado capitalista contemporáneo” (Ramón, 1967: 121): “un lugar sinistro 
construído co automóvil en mente pero sen contar coa pobreza persistente na India, unha cidade chea de 
espacios sucios abandonados” (Martínez Alier, 1994: 287). Por estas razóns, precisaba de gobernos fortes que 
pudieran aplicar os seus plans (apelou, por exemplo, aínda que sen éxito, ás autoridades da Unión Soviética de 
Stalin tanto como ás autoridades francesas para grandes proxectos de reconstrucción tralas dúas guerras 
mundiais). Non obstante, defendía que “o plano é o dictador” e que o centro urbano debería reservarse para as 
clases altas e de negocios. En concordancia con esta filosofía, a poboación inculta non tería nada que opinar ante 
a capacidade científico-técnica do urbanista para “resolver problemas” (Ramón, 1967: 80). Aínda que Le 
Corbusier era membro dunha aosciación de industriais cunha posición política conservadora, el mesmo 
distanciouse de toda pretensión de facer política a través do planeamento urbano, rexeitando toda participación 
social en base á “lóxica” máis cá “democracia”. 

 
“Admirou os campamentos romanos e as cidades imperiais pola lóxica explícita da súa disposición. 

(...) A súa cidade era ‘monocefálica’, o seu corazón centralmente localizado performando as funcións ‘máis 
altas da área metropolitana. Así é como describiu o centro de negocios do seu Plan Voisin para París: ‘dende 
as súas oficinas saen os comandos que poñen o mundo en orde. De feito, os rañaceos son o cerebro da cidade, o 
cerebro de todo o país.’ O programa de autoritarismo super-modernista en marcha entronca co seu amor pola 
orde da fábrica. (...) ‘Hai unha escala xerárquica, establecida e respectada por todo o mundo. [os 
traballadores] aceptan iso para conducirse a eles mesmos como unha colonia de abellas laboriosas: orde, 
regularidade, puntualidade, xustiza e paternalismo’. (...) No cumio da pirámide, sen embargo, non está un 
autócrata caprichoso senón mellor un moderno rei-filósofo que aplicaría as verdades do entendemento 
científico para o benestar de todos. (...) ‘Fixen estes planos [para Alxeria, que non se realizaron] despois de 
análises e cálculos, con imaxinación e con poesía. Os planos foron prodixiosamente verdadeiros. Eran 
incontrovertibles. (...) O déspota non é un home. É o Plano. O plano correcto, realista e exacto, o único que 
proverá a vosa solución unha vez que o problema estea situado claramente.’ (...) Estamos na presencia da 
dictadura do planificador (...) Le Corbusier vese a si mesmo como un xenio técnico e demanda poder en nome 
das súas verdades. Tecnocracia, neste sentido, é a crenza de que os problema humanos do deseño urbano teñen 
unha única solución, a cal pode ser descuberta e executada por un experto. Decidir estas materias técnicas 
mediante a política e a negociación conduciría a solucións erróneas. (...) Naturalmente asumiu que o público 
abrazaría o seu plano unha vez entendese a súa lóxica. (...) As satisfaccións que o cidadán-suxeito da cidade de 
Le Corbusier podería experimentar non serían os praceres da liberdade e autonomía persoais. Serían os 
praceres de adecuarse loxicamente a un plano racional: ‘A autoridade debe avanzar á autoridade patriarcal, a 
autoridade dun pai preocupado polos seus fillos... debemos construír lugares onde a humanidade poida renacer. 
(...) A elite de negocios vivirá en apartamentos de alto nivel no centro urbano, mentres que as clases subalternas 
terán pequenos apartamentos con xardíns na periferia. O status de cada quen pode ser directamente inferido da 
distancia de cada quen ó centro. (...) A cidade de Le Corbusier foi deseñada, en primeiro lugar e sobre todo, 
coma un obradoiro para a producción. As necesidades humanas, neste contexto, eran cientificamente 
estipuladas polo planificador. En ningún lugar el admitiu que os suxeitos para os que planificaba poderían ter 
algo valioso que dicir neste tema ou que as súas necesidades poderían ser plurais e non singulares. (...) 
Deplorou ó mesmo tempo as condicións dos barrios pobres e a xente que creaban. (...) A súa oposición ós 
‘slums’ foi dobre. Primeiro, fallaban esteticamente en alcanzar os seus standars de disciplina, propósito e orde. 
(...) O segundo perigo dos ‘slums’ era que, ó lado de ser ruidosos, perigosos, sucios, escuros e insalubres, 
amparaban unha ameaza revolucionaria potencial ás autoridades.” (Scott, 1998: 111-116) 

 
Xunto a Chandigarh, o outro exemplo que pon Scott como maior evidencia do seguimento das fórmulas 

de Le Corbusier é a capital brasileira, Brasilia. Esta cidade é un caso máis de planificación dende arriba, cunha 
estructura ampla e visible para que no seu centro se instalen os organismos gobernamentais e os principais 
negocios, mentres que de forma non planificada xorden as periferias sociais coas súas clases obreiras e 
infraclases urbanas que ameazan a simplicidade dominante. Fronte ó planeamento moderno ou “super-
modernista” de Le Corbusier, como o denomina Scott, xurdiu nos anos sesenta unha das voces disidentes que 
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tivo máis influencia no urbanismo posterior, Jane Jacobs (1961). Esta autora anticipa o que poderiamos chamar a 
crítica “posmoderna” en urbanismo. Dúas razóns apoian esta etiqueta: 1) que non só se opuxo á racionaldiade do 
urbanismo moderno, senón tamén á racionalidade socioecolóxica dos “reformadores radicais” das cidades-
xardín; 2) que só moi vagamente se poden propoñer guías de planeamento urbano se se quere respectar o núcleo 
social da vida urbana. ¿En que consiste, por tanto, ese núcleo social da vida urbana? 

Moi brevemente, na vida de barrio: con toda a súa complexidade, dinamismo, intercambio de saúdos e 
favores, variedade e mestura de actividades, coa ocupación en tódolos horarios da rúa, coa observación mutua, 
coa animación barulleira, coa combinación de edificacións vellas e novas, cunha alta densidade demográfica. A 
vida nas rúas é vista por Jacobs dende abaixo, non dende o aire como facía Le Corbusier. A ela non lle parece 
caótica, senón rica, diversa e complexa. Posúe a súa propia orde que se manifesta, sobre todo, no control 
informal que toda a súa variedade de ocupantes exercen mutuamente entre si, sen necesidade de policía. Os 
urbanistas, para Jacobs, só conseguen destruír ese medio de múltiples e casuais interaccións por medio da 
segregación social e funcional, mediante a construcción de bloques de vivendas que non permiten doadamente os 
contactos interpersoais, creando parques e espacios de xogos illados para a infancia, ou desviando o tráfico 
rodado desas zonas “non planificadas” por ninguén, onde os comercios e os peóns regulan o tránsito 
informalmente. 

Scott (1998: 132-146) aprecia considerablemente esta análise postmoderna contra o urbanismo 
dominante. O punto básico desa concordancia non é só que a interpretación de Jacobs semella ser un contrapunto 
en detalle da concepción de Le Corbusier, senón que, máis alá, proporciona un argumento a prol de rexeitar 
calquera planificación urbana:  

 
“A diversidade histórica da cidade é unha creación non planificada de moitas mans e dunha longa 

práctica histórica. (...) Como as cidades planificadas, as linguaxes planificadas son efectivamente posibles. (...) 
Pero a linguaxe per se non é só para un ou dous propósitos. (...) A grave carencia dunha cidade planificada é 
que non só falla en respectar os obxectivos autónomos e a subxectividade de quen viven nela senón que tamén 
falla en permitir suficientemente a continxencia da interacción entre os seus habitanes e o que iso produce. (...) 
A nosa capacidade para a predicción é prácticamente nula. (...) A partir de fórmulas sobre densidade, espacio 
verde e transporte pódense producir resultados escasamente eficientes, pero é improbable crear un espacio 
desexable para vivir.” (Scott, 1998: 142-145)  

 
Como el mesmo recoñece, sen atopar ningunha contradicción, isto é pasar dunha antípoda a outra, xa 

que ten consecuencias “conservadoras” eloxiar as virtudes das veciñanzas pobres que moitos dos seus membros 
desexan cambiar ou abandonar, e ignorar que mesmo eses espacios son producto dalgún tipo de planificación 
política ou económica dende arriba. De feito, un rexeitamento da planificación urbana implica tamén opoñerse á 
posibilidade de autoplanificación popular para cambiar o hábitat urbano. Unha cuestión distinta é qué tipo de 
combinación funcional deben ter os espacios e qué condicións ambientais de ruídos, luz, aire, densidade de 
poboación ou tamaño e forma das vivendas deciden as veciñanzas reconstruír. Pero para iso é preciso un espacio 
político, un espacio de negociación e de autoxestión das necesidades sociais e poñelas en relación ó espacio 
urbano que se habita. O contrario, ver pasar a vida, os conflictos, a contaminación, as ruínas ou a pobreza coma 
un “ballet” (expresión de Jacobs) cunha armonía só apreciable para quen pon os seus “ollos a nivel da rúa” (outra 
expresión dela) é permitir que continúen as desigualdades sociais, a especulación inmobiliaria e a renovación 
urbana que só unha veciñanza organizada (como a mesma Jacobs sabía, por ser unha activista veciñal) pode 
reverter.  

A miña crítica á obra de Jacobs está en débeda coas apreciacións de Mumford (1968: 253-285) nun 
extenso artigo dedicado a esa autora, pero el salienta aínda máis a racionalidade socioecolóxica que autores 
como Ebenezer Howard defenden e que teñen pouco que ver coa dura crítica coa que o agasalla Jacobs. Por unha 
parte, a aparente obsesión de Jacobs coa inseguridade e a delincuencia lévana a sustituír os centros comunitarios 
pola rúa, como lugar de control social mutuo. Por outra, o dinamismo social atribuído ós barrios é máis ben 
reflexo da velocidade e perigo especulativo que sofren, ca das interaccións informalmente amistosas que teñen 
tanta estabildiade coma en calquera aldea. Por último, despois de arredarse de calquera racionalidade urbanística 
(só propón Jacobs que os planificadores creen espacios que favorezan esa multiplicidade informe) e de ensalzar a 
magnificencia das grandes cidades hiperpoboadas coma Nova Iorque, descobre Mumford que esa autora acaba 
coincidindo, por exemplo, en considerar os espacios máis desexables cos criterios de densidade veciñal de Perry 
de 5.000 habitantes ou cos do mesmo Howard de 30.000 para as unidades maiores ou “distritos que se 
autogobernan”. 

Estas reflexións están de plena actualidade por canto o discurso postmoderno en urbanismo tentou 
basearse en observacións microsociolóxicas como as de Jacobs e perdeu gran parte do seu sentido crítico polo 
camiño, quedando ata os nosos días a expensas dunha perda total de referentes e sentidos. En realidade, abriuse 
un espacio ideolóxico para que este discurso compartira adxudicacións de obras coa pervivencia das tendencias 
máis modernistas. O posmodernismo envolto nunha xustificación social “individualista”, o modernismo envolto 
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nunha abstracta imposición do “interese xeral”. As nosas cidades actuais están sendo operadas quirurxicamente 
con estas dúas ferramentas ó mesmo tempo, e, como veremos máis adiante, un dos seus híbridos resultantes é a 
chamada planificación estratéxica que pretende adecuarse máis doadamente ó contexto económico neoliberal e á 
continua necesidade política de integrar a participación cidadá que se resiste á transformación urbana que non 
conta cos colectivos de base organizados. 
 
 
JANE JACOBS E “O BALLET URBANO” 
 

• As ruas urbanas (centrais) são os espaços públicos por antonomásia, o espírito da cidade: cheias de 
vida, dinamismo, mistura, tolerância, estímulo comercial, bulício, densidade, satisfação com relações 
informais, controlo social, complexidade, etc.  

• Seguridade informal: os passeios devem estar ocupados por gente todo o tempo, as entradas e janelas 
dos edifícios devem orientar-se para a rua, necessitam-se “olhos vigilantes da rua” (principalmente, os 
dos comerciantes).  

• Variedade social e económica: de comércios, bares e restaurantes; de pessoas que circulam, compram 
e “contemplam a outros seres humanos”; de actividades públicas festivas, bailes, “meetings”. 

• Solidariedade inconsciente: gosto por ver e encontrar a outras pessoas, mas sentindo confiança e 
respeito pela privacidade; com contactos esporádicos, casuais e triviais, mas criando um “sentimento de 
personalidade colectiva” que não poderia institucionalizar-se ou impor-se.  

• Garantia da privacidade / anonimato: há maior sentimento de privacidade nas cidades grandes e nos 
bairros populosos que nas cidades pequenas ou nos bairros pouco habitados nos que “todo o mundo 
conhece os nossos assuntos”; um bairro “com ruas vivas” facilita de forma natural pessoas com as que 
confiar a nossa vida privada; do contrário, essa necessidade de proteger a vida privada só com as 
pessoas que queremos, obriga a uma “discriminação meticulosa” dos vizinhos que só tem sucesso nas 
“classes privilegiadas”. 

• Parques e delinquência:  as crianças a partir dos quatro ou cinco anos de idade não querem ver-se 
reclusas em parques de jogos; as crianças precisam das ruas vivas para brincar e aprender em contacto 
com os adultos; em muitos parques e jardins cometem-se actos criminais favorecidos pelo seu 
isolamento; só aqueles parques integrados em zonas cheias de animação e misturados com outras 
funções sociais acabam por serem cuidados e desfrutados. 

• Integração e proximidade: lugares de residência, de trabalho, de lojas, de lazer e verdes, devem estar 
próximos entre si, reunidos nos mesmos bairros, “intimamente integrados uns com os outros”; os 
passeios anchos e arvorados são úteis para “estar” e não só para “circular”. 

• Densidade social e urbana: os centros urbanos caem na decadência quando “não albergam uma 
mistura suficiente de funções primárias e, em particular, por ver-se privados de funções nocturnas e de 
funções culturais vivas (não museulógicas)”; “para assegurar a diversidade e o pleno funcionamento da 
cidade, necessita-se uma forte densidade residencial e, ao mesmo tempo, um apertado tecido urbano”. 

• Posmodernidade vs. Cidade-jardim e vs. Movimento Moderno: crítica da zonificação, os espaços 
ordenados e diáfanos, e a centralidade da família e dos fogos isolados (modernidade); crítica das 
cidades-jardim, das cidades novas e pequenas, dos subúrbios residenciais em contacto com a natureza, 
do isolamento entre peões e veículos (“pre-modernidade”);  “as cidades encarnam a vida na sua forma 
mais complexa e mais intensa”, “a estrutura de uma cidade resolve-se mediante uma mistura de funções 
e nunca nos achegaremos mais aos seus segredos estruturais que quando nos ocupemos das condições 
que engendram sua diversidade” (pos-modernidade).  

 
 
 
5 Urbanismo posmoderno e reestructuración posfordista 
 

Como expresou recentemente un urbanista, moitas das intervencións urbanas dende os anos oitenta 
refuxiáronse na “parasitaria seguridade da arquitectura”, no triunfo dos proxectos arquitectónicos illados do 
seu contexto urbano máis inmediato (Koolhas, 1996). Pero iso non significa que haxa que volver ó urbanismo 
moderno, nin menos aínda, para este autor, a outras racionalidades urbanísticas alternativas, senón pasar esa 
páxina postmoderna con máis postmodernidade, cun “urbanismo alegre” capaz de “imaxinar 1.001 conceptos 
diferentes de cidade”: 

 
“A través da nosa hipócrita relación co poder –despectiva pero codiciosa del- desmantelamos unha 

disciplina enteira, desconectámonos do operativo e condenamos a poboacións enteiras á imposibilidade de 
proxectar códigos civilizadores sobre o seu territorio: o tema central do urbanismo. Agora quedámonos nun 

 14



mundo sen urbanismo, só con arquitectura, cada vez máis arquitectura. A seducción da arquitectura reside na 
súa limpeza e claridade; define, exclúe, limita, separa o ‘resto’, pero tamén consume. Explota e esgota os 
potenciais que en último extremo só poden xerar o urbanismo e que tan só a imaxinación específica do 
urbanismo pode inventar e renovar. (...) Se vai haber un ‘novo urbanismo’ non estará baseado nas fantasías 
xerais da orde e a omnipotencia; terá que representar a incertidume; xa non estará dedicado á disposición de 
obxectos máis ou menos permanentes, senón á irrigación dos territorios con posibilidades. (...) Dado que non 
somos responsables, temos que converternos en irresponsables. Nunha paisaxe de crecente pragmatismo falta 
de permanencia, o urbanismo xa non debe ser a máis solemne das nosas decisións.” (Koolhas, 1996) 

 
Para algúns especialistas, este paso é esaxerado: habería que volver á modernidade, pero cun talante 

crítico que tivese en conta a globalidade urbana no espacio (a cidade, as rexións e o planeta), no tempo (a longo 
prazo futuro e partindo da historia pasada) e na sociedade (con reparto equitativo das externalidades producidas 
pola intervención urbana e con discusión das propostas entre os axentes urbanos) (Capel, 1994). Sen embargo, as 
tendencias globais a nivel social, económico e espacial parecen amosar que nin as racionalidades modernas e 
postmodernas críticas, nin as máis globalmente socioecolóxicas, son capaces de contrapesar, de momento, a 
reestructuración postfordista que está tendo lugar. Quizais deberían aliarse, pero iso non é o que me interesa 
discutir agora, senón dar un pequeno salto e apuntar brevemente o contexto (e as súas interpretacións 
sociolóxicas) ó que se confronta toda alternativa de democratización urbana a partir da reflexión sobre as 
distintas racionalidades urbanísticas que acabo de esbozar. 

Entre as tendencias podemos sinalar a “favelización” perpetuada e acrecentada nas megalópole dos 
países pobres, as ideoloxías da mobilidade e do turismo retando os dereitos de cidadanía e a “militarización” 
progresiva da cidade en xeral e dos suburbios residenciais, en particular, habitados polas clases sociais 
privilexiadas do planeta. Unha das principais dificultades para calquera tentativa de planeamento urbano 
alternativo reside no acelerado crecemento metropolitano e demográfico. Se nos fixamos só no chamado 
Terceiro Mundo, comprendería a 16 das 20 megacidades da Terra, con previsións de concentrar nelas en menos 
de cincuenta anos a uns 4.000 millóns de habitantes (case tantos como os actualmente existentes en todo o 
planeta) e de facelo en gran medida nas periferias degradadas de “favelas” e “bidonvilles” (Magnaghi, 1996). O 
menor crecemento demográfico nos países ricos non está impedindo, sen embargo, que tamén nas cidades 
“occidentais” continúe o crecemento metropolitano. En conxunto, se en 1950 só 2 cidades superaban os 8 
millóns de habitantes e só o 30 por cento da poboación mundial podía considerarse “urbana”, na actualidade 
chégase, segundo as estimacións máis alcistas, a un 85 por cento de poboación metropolitana no norte e a perto 
dun 60% no sur (Magnaghi, 1996; Pérez Antolín, 1996). Ningunha administración centralizada desas metrópoles 
pode responder ás demandas e necesidades de cidadanías tan masivas, da mesma maneira que estas teñen 
necesidades radicais de supervivencia que condicionan completamente calquera das súas demandas de 
reconstrucción urbana e de democratización. 

A extensión xeográfica das áreas metropolitanas vai acompañada da extensión de redes de transporte e, 
en consecuencia, do sometemento de gran parte do planeamento urbano á “ideoloxía da mobilidade” motorizada. 
A segregación social producida por isto é que as externalidades negativas dese planeamento subsidiario do 
predominio da infraestructura de asfalto (contaminación, desinversión en transporte público, supresión de vías 
peatonais, etc.) sempre afectan a toda a poboación. Mesmo a aquela que, como a maioría dos habitantes de 
Cidade de México, “non teñen, nin probablemente terán nunca, un automóbil” (Martínez Alier, 1994: 269) ou 
grupos de poboación, como os nenos, as nenas ou as persoas anciás que sofren un “prexuízo colectivo” fronte ó 
“beneficio privado” defendido pola promoción do coche (De la Cueva, 1996). Levados por esas estradas que 
atravesan as periferias, podemos chegar ós centros urbanos cada vez máis reestructurados segundo unha nova 
segregación, esta vez política, consistente en que o planeamento urbano considera como habitante ideal ó 
“turista, alguén que gasta diñeiro e vaise, e que na súa alienación respecto ó lugar que visita non sente que teña 
dereito a intervir” (Ingersoll, 1996). É dicir, que tamén o urbanismo postmoderno, en busca unicamente da 
valorización económica de espacios ou conxuntos urbanos específicos e do consumo individual de cultura e arte 
urbano, colabora na reducción dos dereitos de cidadanía. 

Por último, as contribucións sociolóxicas máis libertarias de Mumford non se podían inferir tanto da 
escasa énfase que fixo na loita de clases a nivel urbano ou na dominación entre grupos sociais en base a materias 
urbanas, pero si da súa constante consideración da guerra (e, sobre todo, da guerra nuclear) como a ameza máis 
contundente e destructiva de toda civilización. O armamentismo e o belicismo internacionais non deixaron de 
crecer dende entón, aínda que os países ricos manteñan as frontes de guerra lonxe dos centros de negocios. Sen 
embargo, as tres últimas décadas tamén amosaron unha militarización social dentro dos espacios urbanos e, 
sobre todo, ligados á expansión das áreas “suburbiais” que tamén Mumford incluía entre as fontes da 
desintegración urbana tradicional. Estados Unidos foi un dos países pioneiros en crear ese tipo de comunidades 
urbanas “suburbiais”, en tanto que auténticas “cidades privadas” no extrarradio das metrópoles, fuxindo da 
contaminación do centro urbano, dos guettos étnicos e de clase dos centros históricos e do aumento da 
criminalidade dos parques urbanos de cidades como Os Anxeles, Nova Iorque ou Chicago. Unha boa parte dos 
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urbanistas deberon poñerse ó servicio da creación desas semi-cidades, de facilitar a súa mobilidade motorizada e 
de preservar a súa “autonomía” (a miúdo non comparten os seus servicios, infraestructuras nin espacios de lecer 
e consumo, co municipio ó que administrativamente pertencen, tal como informan algúns observadores: 
Ingersoll, 1996; Sambricio, 1996). O aumento da vixilancia con empresas para-policiais de seguridade privada 
espallouse destes suburbios a tódolos centros administrativos e económicos do centro urbano, correspondéndose, 
a nivel das rúas máis visibles suxeitas a ser ocupadas por manifestacións cidadás, cun sistema de video-
vixilancia que está plenamente implantado na maioría de cidades europeas, nas que tamén a inmigración creceu 
como a escuma. 

Nunha excelente exposición detallada de todas estas tendencias, un investigador (Fernández Durán, 
1993: 245), resume o “endurecemento” e “privatización” que están padecendo os espacios metropolitanos: 

 
“O crecemento e reestructuración das metrópoles xeran uns espacios urbanos cada día máis 

monofuncionais e segregados. (...) A isto súmase a progresiva conversión dos espacios residenciais en 
verdadeiras fortalezas –en especial os dun certo nivel económico e, en concreto, as urbanizacións unifamiliares-
, coa conseguinte inversión en: rexas, porteiros automáticos, portas de seguridade, alarmas de todo tipo, cans 
gardiáns... Os espacios centrais transfórmanse profundamente, pois a terciarización expulsa os seus antigos 
residentes e convérteos principalmente en áreas de oficinas, ou subsidiariamente en enclaves comerciais ou de 
alterne nocturno. (...) A riqueza e diversidade da vida urbana que os caracterizaba vaise perdendo 
paulatinamente, e os espacios colectivos, en xeral, que anteriormente funcionaban como áreas de socializaión, 
van cedendo lugar á ocupación transitoria das distintas formas de policía, que controlan a ‘seguridade’ nestes 
espacios representativos. Ademais, a presencia da policía privada en cafeterías, tendas, discotecas... das áreas 
centrais, convértese non só nunha cuestión de seguridade, senón, cada vez máis, nun símbolo de ‘status’. O 
centro vaise transmutando nun espacio protexido e excluído, salvo determinados lugares moi específicos que se 
toleran como illas de degradación vixilada, procurando delimitar os seus contornos co fin de que non se 
espallen. Nelas foise concentrando, a causa do deterioro urbano: a marxinación, a inmigración, a droga e a 
prostitución. (...) Sen embargo, os ‘sen teito’, cunha vida que transcorre nas áreas centrais, transgreden moitas 
veces estas tentativas do poder por controlar o ámbito das illas de degradación, ó durmir no verán nos parques 
e ó refuxiarse no inverno nos pasos subterráneos. (...) A pequena actividade comercial que existía nos barrios e 
pobos periféricos vai desaparecendo ante a competencia das grandes superficies.” 

 
Se pensamos no contexto español, o modelo de crecemento urbano acelerado que tivo lugar durante os 

anos sesenta, cunha paulatina entrada de capital internacional e coas vantaxes fiscais e de control social 
propiciadas polo Réxime (Capel, 1975; Gaviria, 1968), en principio comezou con certo retraso con respecto a 
outros países europeos, pero nas últimas décadas tivo un dos achegamentos económicos máis destacados ó nivel 
daqueles. Para isto foi necesaria a integración económica e militar nos organismos occidentais dominantes 
(Unión Europea e Tratado do Atlántico Norte), a “venda” do territorio metropolitano ós novos capitais 
transnacionais para que instalasen os seus centros de xestión e distribución comercial nas grandes cidades 
españolas (cos eventos de atractivo turístico e comercial do ano 1992, Olimpíadas en Barcelona, Exposición 
Universal en Sevilla e Capitalidade Cultural europea en Madrid) e a lexitimación institucional dos custos sociais 
e medioambientais que esta adaptación implicaba: crise do acceso á vivenda debido ó incremento do capital 
especulativo e financeiro, mantemento das taxas máis altas de desemprego, reestructuración industrial de grandes 
complexos productivos e fortes subvencións públicas a outros –como o sector automobilístico-, privatización ou 
recorte en servicios sociais, expansión do consumo de masas e dos resíduos urbanos xerados, etc. (Fernández 
Durán , 1993; Roch, 1989). 

Sen necesidade de entrar máis en detalle agora sobre os procesos económicos de globalización e o seu 
impacto social e urbano (unha boa exposición en Savage e Warde, 1993: 34-62), o que si paga a pena analizar é 
as dependencias que lle crea ó planeamento urbano e as exclusións sociais que se producen para o seu control 
popular. Nun recente texto, Fernández Durán (1998) aporta datos sobre esas dependencias que son 
transparentemente manifestas na capital madrileña que é a máis achegada ós fluxos das “cidades globais”, pero 
tamén na maioría das metrópoles españolas: 

1) A demanda constante de nova vivenda está sendo propiciada pola diminución do tamaño medio 
familiar e a expansión dos fogares monoparentais; 

2) Nos contornos metropolitanos están sendo ubicadas novas formas de distribución comercial en 
forma de “hipermercados”, “grandes superficies” ou “multicentros” (que a mediados desta década 
xa distribuía o 50% do volume total do mercado, o cal tamén lle crea unha gran dependencia ó 
sector agrícola); 

3) Nos bordes metropolitanos tamén se acondicionan espacios de lecer como clubes de tenis, campos 
de golf, “aquaparks”, macro discotecas e parques temáticos, pero case sempre afastados dos centros 
dos núcleos urbanos periféricos, 

4) Sen conexión co resto da estructura urbana e territorial, colexios e universidades privadas tamén 
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están ocupando a paisaxe do extrarradio urbano; 
5) A crecente dispersión da pequena industria provocada pola reestructuración e descentralización 

productiva a nivel internacional, tamén está dando lugar a que esas pequenas empresas se agrupen 
en polígonos industriais periféricos a grandes industrias ou en relación directa cos complexos 
universitarios, 

6) Amplas demandas do espacio perimetral para actividades loxísticas de transporte, almacenaxe e 
distribución comercial; 

7) Desenvolvemento de espacios feirais, de congresos e exposicións, xunto a unha oferta hosteleira 
para a poboación turista ou executiva flotante. 

O urbanismo actual, pois, está sendo a coartada para favorecer unha acelerada expansión das 
metrópoles polo seu contorno periférico e para intensificar os investimentos de capital. A maioría destas grandes 
obras de reestructuración teñen beneficiarios minoritarios, non o conxunto da poboación, polo que a 
fragmentación posmoderna aprópiase tamén da ideoloxía moderna do planeamento. Os medios de comunicación 
de masas favorecen a fragmentación do “interese xeral” da poboación ó que o planeamento urbano debería 
servir, provocando adhesións emotivas ás celebracións e embellecementos urbanos que teñen uns altos custos en 
relación ás necesidades sociais da maioría da poboación, e que teñen por obxectivo último a atracción 
competitiva de capitais. Os novos espacios comerciais, ademais, convértense nos espacios públicos máis 
concurridos que, sen embargo, son espacios privados onde non cabe tampouco ningunha práctica colectiva de 
protesta ou transformación.  

En conclusión, a participación social confróntase, no contexto español, con tres modalidades de 
urbanismo. Por unha banda, debe facelo con ambiciosos e complexos planeamentos urbanos xerais (modernos) 
que teñen tanta “letra pequena” e detalles que non permiten a comprensión global dos mesmos pola poboación e 
a participación organízase só en torno a uns poucos temas “estrela” lanzados pola prensa local. En segundo 
lugar, unha gran parte do urbanismo (o posmoderno) dedícase á fragmentación urbana, tratando específicos 
espacios centrais de renovación ou promovendo a expansión metropolitana polo seu contorno xeográfico, con 
grandes redes de transporte ou “puntos” de urbanización (recintos feirais, complexos deportivos, centros 
comerciais, urbanizacións suburbiais, etc.) (Knox, 1993). Por último, a precarización laboral, a exclusión social, 
as carencias de vivenda e servicios públicos nas periferias obreiras, son temas que tampouco articulan as novas 
formas de planeamento urbano (neoliberais), integradas agora en “planificacións estratéxicas” de maior alcance 
que a simple regulación dos usos do solo, pero nas que a participación será só un mecanismo non vinculante 
legalmente para reunir a organizacións sociais “representativas” (neocorporativistas) en foros que “consensúen” 
o modelo de competitividade e crecemento urbanos (Saravia, 1998). 

Algúns sociólogos urbanos como Castells pasaron de concibir a cidade moderna dende a perspectiva 
clasista (espacio de reproducción da forza do traballo, funcional para a acumulación capitalista), a teorizar a 
cidade postmoderna como “un espacio de fluxos” ou “redes asimétricas” de intercambio, no que as tecnoloxías 
da información serían as claves da nova circulación e acumulación do capital (Castells, 1989). Nesta nova 
perspectiva permanece un dos elementos estructuralistas anteriores, é dicir, a concesión de alta autonomía ós 
espacios locais. Nos espacios locais precisará fornecerse de man de obra cualificada a economía global. Os 
gobernos locais tamén veñen a ser os axentes básicos do desenvolvemento económico a nivel local e difuso, que 
precisa esa economía. Pero o poder, para este autor, xa non ten vínculo co espacio, está deslocalizado.  

A consecuencia que segue de aí é que a resistencia social a esa globalización debe facerse reforzando as 
identidades locais, pero, se lemos con detenemento (Castells, 1989: Conclusion), resulta que agora a 
participación cidadá debe apoiar os gobernos locais nesa tarefa de potenciar o desenvolvemento local acorde á 
reestructuración económica internacional e, pola súa parte, os gobernos locais deben constituír redes de cidades 
que tamén promocionen unha economía baseada nas tecnoloxías da información para contrarrestar o novo 
“poder estructural” do capital. Noutros textos este mesmo autor é máis explícito amosándose a favor de potenciar 
o crecemento urbano, industrial e tecnolóxico, sen maiores consideracións sobre os límites ecolóxicos e as 
desigualdades sociais que se van acrecentando (Castells, 1990; Borja e Castells, 1997). Na miña opinión, polo 
contrario, si ten sentido unha participación popular oposta á lóxica competitiva dos gobernos metropolitanos e un 
poder popular cunha base espacial, tanto local como global  

Outras investigacións levadas a cabo durante as dúas últimas décadas ofrecen evidencias suficientes 
desa continua fragmentación posmoderna do planeamento urbano e da súa adecuación cada vez máis acusada ós 
intereses particulares do capital privado e da reestructuración económica global (un bo estudio para a época 
conservadora en Inglaterra pode verse en Brindley et al., 1996). Unha das teorizacións senlleiras das 
consecuencias deste novo contexto é ofrecida dende principios desta década por Harvey quen, a diferencia de 
Castells, non remata promovendo máis crecemento, máis planeamento e máis goberno local.  

Para Harvey (1992, 1994), o discurso posmoderno é a “vestimenta” ideolóxica axeitada ó novo réxime 
de acumulación flexible ou posfordista do capital que comeza en torno a 1973. O discurso posmoderno consiste 
nunha disección das múltiples culturas, estilos de vida, obxectos de consumo, comportamentos grupais e signos 
que inundan as metrópoles. As tendencias musicais, o coidado do corpo, as múltiples xergas lingüísticas e os 
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hábitos culturais de cada grupo social (étnico, de xénero, relixioso, unido por un estilo cultural, etc.), amosarían, 
así, un panorama social moito máis fragmentado e diverso que tería un valor político propio (a tolerancia, o 
respecto das diferencias) e retaría, tal como propuña Jacobs, toda tentativa do planeamento urbano por defender 
unha racionalidade común, un interese colectivo ou un criterio de xustiza. É evidente que esta descrición da vida 
social urbana proporciona visións máis precisas e complexas cás de, por exemplo, a pura e simple división 
económica do espacio entre clases sociais. Pero Harvey é suficientemente agudo para non deixarse atrapar polas 
redes do total relativismo posmoderno. Formula, polo tanto, tres problemas que as interpretacións posmodernas 
non acaban de resolver. 1) ¿a partir de que procesos sociais e mediante que bases materiais son configurados 
cada un dos grupos que habitan a cidade (os ‘sen teito’, as mafias, os inquilinos, etc.)?; 2) ¿unha política da 
diferencia significa eliminar do conflicto de racionalidades, que inevitablemente ten lugar, a racionalidade do 
urbanismo ou da planificación pública en xeral?; 3) ¿trátase só de discursos, representacións, imaxes e estilos ou 
dunha reestructuración material e social do espacio urbano o que dá lugar a cidades posmodernas? 

Posicionándose de novo no paradigma neomarxista e afín agora á escola da “regulación económica”, 
Harvey (1994) atopa que no novo réxime de acumulación capitalista, a flexibilidade e a mobilidade productivas 
(co aumento do desemprego e da precariedade laboral) e, sobre todo, do capital financeiro, teñen a consecuencia 
xa apuntada de fragmentar o planeamento cara ó eclecticismo e a cidade cara á intensificación da súa 
competitividade, a desaparición e militarización dos espacios públicos, o illamento doméstico e persoal e a 
creación de entornos de consumo e transporte. Estas tendencias, máis que producir unha multiplicidade de 
grupos sociais con equiparables racionalidades, o que producen son novas polarizacións sociais antes 
descoñecidas e con máis diversidade de grupos e fraccións de clase en cada polo (un argumento similar en 
Mingione, 1994).  

Aínda máis, moitas das iniciativas de “socialismo local” promovendo a descentralización e a 
desconcentración, parécenlle a Harvey corresponderse con ese mesmo contexto posfordista e cunha renuncia da 
esquerda a formular alternativas prácticas e estratexias a nivel global, acomodándose ó xogo da fragmentación 
local. Neste punto semella que este autor pensa simultaneamente na necesidade de combinar resistencias locais e 
comunitarias con estratexias globais fronte ó capitalismo flexible e internacionalizado, á vez que se pode 
lexitimar a participación dun novo tipo de urbanismo (moderno) no conflicto de racionalidades urbanas 
presentes. A base sociolóxica dese urbanismo moderno crítico debe estar na análise do contexto global e dos 
procesos sociais e materiais concretos que configuran a situación de cada grupo. A base política debe estar na 
defensa dunha racionalidade e dunha noción de xustiza que poidan abandeirar os “novos movementos sociais” e 
a “esquerda radical” sen caer no relativismo postmoderno, o cal sempre remata por negar toda planificación e 
intervención colectiva consciente, asumindo que o libre mercado (no económico e no social) sempre produce o 
mellor para a maioría. 

Finalmente, Harvey (1992) cre que esa racionalidade debe apoiarse nunha análise máis detallada da 
dominación urbana. Lonxe de quedar nunha defensa crítica da modernidade que sustente novas formas de 
planeamento, en realidade nunca demasiado distantes do lábil océano postmoderno que o axexa, Harvey adopta 
unha coherente perspectiva socioecolóxica moi semellante á defendida por min, aínda que se amosa sempre 
escéptico ante os “experimentos” de autoxestión local. Esta perspectiva podería resumirse nunha serie de 
principios que aconsella adoptar a todo urbanismo radical (incluíndo aquí toda política urbana e toda política 
pública) para resistirse ás “seis caras da opresión” (cinco que toma de Iris M. Young máis unha aportada por el 
mesmo):  

1) “confrontar directamente o problema de crear formas de organización social e política e sistemas 
de producción e consumo que minimicen a explotación da forza de traballo tanto no lugar de 
traballo como no que se habita”;  

2) “confrontar o fenómeno da marxinalización [xente que o sistema de traballo non pode ou non 
quere usar] nun modo non paternalista e atopando formas de organizarmonos e militar xunto ás 
súas loitas”;  

3) “potenciar que os oprimidos teñan acceso ó poder político e a habilidade para auto-expresarse”;  
4) “ser particularmente sensibles a temas de imperialismo cultural [o estereotipo dos ‘outros’], 

eliminando as actitudes imperialistas tanto no deseño dos proxectos urbanos como nas formas de 
consulta popular”;  

5) “buscar formas de control social non excluíntes nin militarizadas para conter os crecentes niveis 
de violencia persoal e institucionalizada sen destruír as capacidades de potencialidade e auto-
expresión”;  

6) “recoñecer que as consecuencias ecolóxicas necesarias de todo proxecto social teñen impactos nas 
xeracións futuras tanto como nas poboacións distantes, e avanzar nunha razoable mitigación dos 
impactos negativos”. 

Como podemos ver, Harvey integra no ámbito de colectivos sociais que poden levar adiante un 
urbanismo radical e socioecolóxico como o que propón, os novos movementos sociais. Non é o único 
investigador que chega a establecer semellantes paralelismos entre a política dos movementos sociais e as etapas 
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fordistas e postfordistas, aínda que con frecuencia cae nun certo mecanicismo estructuralista que non deixa 
apreciar a historia propia de cada movemento social. En Alemaña, por exemplo, Mayer (1993) observa que, 
lonxe de desaparecer, os movementos urbanos como os “squatters” (okupas) tiveron unha etapa máis 
“contracultural” no período fordista e unha etapa máis tendente á “rehabilitación” e afín ás accións violentas de 
protesta na cidade, durante a época “postfordista” (que neste caso concreto estaba moi determinada polo 
“socialismo local” que integrou, por exemplo, o partido dos Verdes). O novo problema deste contexto é que as 
políticas urbanas están agora tamén atravesadas por movementos sociais urbanos “conservadores”: os que usan a 
fragmentación social existente e as incapacidades do Estado de Benestar para manter o “pacto” (de pleno 
emprego, seguridade social universal, etc.) en orde a constituírse eles en movementos sociais reivindicando máis 
mercado (como o movemento de quen rexeita pagar máis impostos a un “Estado ineficaz”) ou máis privilexios 
(como o movemento neo-nazi e racista que en Alemaña mesmo chegou a ter as súas propias casas okupadas).  

Como sinala Lipietz (1994), a democracia no fordismo fallou en garantir o “progreso” (técnico, 
social/pleno emprego e estatal/interese xeral) aumentando a xerarquía, mentres que a democracia no 
postfordismo fallou porque garante unha maior “xerarquía” (descentralizada tecnicamente, integrando ós 
individuos na empresa e sustituíndo a “solidariedade nacional” polo fogar) aumentando o mercado. Para el, unha 
democracia alternativa tamén debe ser protagonizada polos movementos sociais, e todo “progreso” será 
conseguido agora só dunha forma non xerárquica, en base a tres principios: a autonomía dos individuos e grupos, 
a solidariedade entre eles e a ecoloxía como un “principio unindo as relacións entre a sociedade, o producto da 
súa actividade e o seu medio ambiente.”  
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