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3. A SOCIOLOXÍA DO URBANISMO E AS POLÍTICAS URBANAS1

 

 

O interese sociolóxico polos problemas urbanos data dos comezos da mesma socioloxía, pero a 

especificación do propiamente urbano dista, mesmo hoxe en día, de quedar univocamente establecida. 

Para algunhas investigadoras, as tendencias de mediados deste século permanecen na actualidade: "non 

existe unha socioloxía urbana cunha identidade propia (...) o termo 'socioloxía urbana' é coma un paraugas 

verbal que cobre, convencionalmente, un heteroxéneo rango de estudios, abordando de diferentes maneiras e 

en diferentes lugares, diferentes aspectos da estructura e desenvolvemento urbanos. (...) Os temas urbanos son 

caracterizados mediante o contraste cos temas rurais: pero ambos son partes dun continuum." (Glass, 1989: 

30, 52, 56). Neste sentido, a autora refírese a que disciplinas como a criminoloxía, a antropoloxía, a historia 

social, os estudios de comunidade, a socioloxía da familia e da cultura, ou da estructura de clases, serían todas 

elas materias derivadas dunha difusa pero fundamental e orixinaria referencia ó urbano. 

 
1 Los contenidos principales de este capítulo fueron desarrollados en la Tesis Doctoral “Laberintos y laboratorios de 
participación urbana” presentada en la Universidad de Santiago de Compostela, 2000. 
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A referencia negativa, a partir da tradición durkheimiana, fronte ó concibido como propio do rural 

(solidariedade mecánica), tampouco semella alumear nidiamente a materia: a cidade (onde predomina a 

solidariedade orgánica) preséntase como a representación de toda a  sociedade moderna, a heteroxeneidade 

social, a alta densidade e mobilidade, a división do traballo, a anomia e a ruptura de relacións cara a cara e dos 

grupos primarios predominantes na vida local da comunidade tradicional, a súa antagonista. Ambos polos 

semellan míticos con máis frecuencia que tipos ideais sistematicamente construídos e que foran verificados 

consistentemente (Wirth, 1938; Sorokin e Zimmerman, 1929).  

Revisións recentes da socioloxía urbana aceptan recoñecer este dobre eclecticismo de partida, pero 

tamén confirman a existencia duns fíos comúns e temas recorrentes nos estudios urbanos das últimas décadas 

que incluirían: 1) a experiencia de vivir en cidades (anonimato, multitudes, incertidumes, impredictibilidade, 

perigo, etc.); 2) formas de arraigamento e ligazón a veciñanzas, arrabaldes, barrios ou cidades específicas; 3) a 

determinación da vida urbana polas estructuras sociais locais (segundo as relacións de clase, xénero, étnicas,  

situación da vivenda, etc.); 4) a natureza e posibles solucións dos problemas urbanos como a conxestión, 

contaminación, pobreza, violencia, etc.; 5) a conducción da política urbana, a participación política e o impacto 

das axencias estatais na vida cotiá (Savage e Warde, 1993: 3).  

Como se pode observar no quinto punto temático suxerido por eses autores, a participación atopa un 

lugar e contexto propios de atención: atinxe a un eido de relacións sociais e políticas co trasfondo espacial da 

cidade e das outras relacións sociais que son configuradas por ela; as poboacións relacionaríanse, así, coa alta 

política municipal e estatal, pero tamén coa xestión dos cambios espaciais a nivel local, veciñal, barrial e cotiá. 

Pola súa parte, nos dous primeiros enfoques (o omnicomprensivo e o polarizado) a participación urbana 

referiríase a procesos máis diluídos entre outras relacións sociais. Isto último conduciríanos a dúas vías para a 

investigación da participación urbana: ou ben é algo irrelevante ou secundario; ou ben só pode entenderse como 

cruce entre esas múltiples relacións sociais que constitúen a vida urbana. Coido que a segunda implicación é a 

máis útil aquí, pero asumila plenamente será cargar tamén co axexo constante da primeira. 

A existencia conxunta destas tres aproximacións ós problemas urbanos revela, non obstante, unha 

excesiva ambigüidade nas teorías urbanas, a pesar de que cada enfoque por separado alumea as cuestións clave 

(modernidade, ruralidade e vida urbana) para comezar a definir o urbano. Por esta razón propoño afondar un 

pouco máis nas connotacións desa noción, a súa relación co concepto de urbanismo e a necesidade dunha noción 

sociolóxica do espacio subxacente a ambos. 

 

 

1. Ideoloxías do urbano e do urbanismo. 

 

O 'urbano' chega a ser un termo, nas nosas sociedades, que condensa toda a cultura, a ideoloxía e a 

racionalidade dominantes. Un "modo de vida" que, orixinado por quen habita as cidades, se exporta como 

norma ó resto da poboación e dos territorios. Por esta razón deberíase salientar cómo se pasa dunha socioloxía 

xenérica da vida social na cidade a unha socioloxía do urbanismo, como producto ideolóxico central dese modo 

de vida. A razón pola que me interesa unha socioloxía do urbanismo máis específica cá socioloxía urbana, é 

porque a primeira tamén lle concede centralidade á intervención participativa das poboacións oprimidas, 

inconformes e angustiadas polas condicións de vida urbana baixo o réxime do capitalismo tardío.  
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Poboacións que, no revés da moeda, tamén acoden atraídas pola cidade, aventúranse nela, 

reconvertena, multiplican alí as súas comunicacións, reaprópianse dalgúns lugares dos que son excluídas, 

negocian ou crean as oportunidades de cambio e sobreviven nos intermedios dos horarios comerciais e das 

rutinas. É dicir, poboacións con identidades camaleónicas, pero nunca indiferentes á violencia urbana, obrigadas 

a actuar e a intervir no territorio para defender as súas necesidades sociais.  

O ‘urbanismo’, pois, sería un concepto que comprendería tódalas formas de invención, producción, 

administración e transformación dos territorios, incluídas as da poboación organizada á marxe das institucións 

estatais planificadoras. Con el as divisións sociais marcan tamén as distintas estratexias de habitar e transformar 

eses territorios, para facelos espacios sociais. Interveñen, pois, tanto grupos e axentes que concentran poder e 

exercen dominacións diversas, así como veciñanzas, organizacións ou movementos que mobilizan as rebeldías.  

Para algunhas interpretacións culturalistas o urbanismo en xeral, ou o planeamento urbano, en 

particular, non son tan importantes como os conflictos entre identidades comunitarias, polo que a participación 

urbana reduciríase esencialmente a ese tipo de conflictos, sen maior alcance político. Para as interpretacións 

estructuralistas a participación si ten que ver coa política, pero na medida en que neste nivel se xestionan os 

conflictos de clase exclusivamente reproductivos. Seguindo a anterior concepción do ‘urbanismo’, o 

planeamento urbano, en efecto, ten reservado un papel central en todo proceso de transformación urbana, pero 

debe observarse como un espacio de relacións de poder onde se cruzan condicionantes externas do contexto de 

cada cidade e procesos de autoorganización nas clases populares que se relacionan estratexicamente coas 

autoridades.  

Poden engadirse dous novos puntos a esta xenealoxía do urbano e do urbanismo como obxectos de 

investigación sociolóxica. Un, sobre o papel dos coñecementos sociolóxicos nos procesos de cambio urbanos. 

Outro, sobre a conceptualización sociolóxica do espacio urbano en tanto que producto de procesos sociais. 

Ambos puntos de vista solápanse, pero vexámolos por partes. 

En primeiro lugar, algúns autores formulan as diferencias entre a 'cidade' e o 'urbano', como 

contrapartida ó tradicional debate entre campo-cidade e poñendo en primeiro plano as definicións sociais da 

cidade e do urbano. Estas definicións apuntarían, polo menos, a dúas ideoloxías pre-existentes a todo escrutinio 

científico, e que o van atravesar en todo momento. 

 

"O urbano é o lado prestixioso da aglomeración de vivendas e actividades humanas nun espacio 

preciso. (...) Urbanizar a alguén é adaptalo ós costumes dominantes e imperantes propios das convencións 

burguesas no seu aspecto máis gratuíto e convencional: bicar a man, ceder o paso, preguntar pola saúde e 

comportarse na mesa. (...) O urbano é o contraposto á cidade, se o urbano é o positivo, a cidade é o negativo, a 

cidade mata, destrúe, arrasa, causa infartos, cancro de pulmón, estrés (...) A cidade é o lugar da delincuencia, 

do gansterismo, da drogadicción e de todo tipo de desviacións (...) A cidade é a ruína, a bancarrota, a crise 

fiscal, o lugar do malgasto. Desbaldouse tempo, enerxía e movemento; trasladarse para traballar e para 

descansar; moverse para falar, para comunicarse e para estar en soidade. (...) É a ideoloxía na súa máis pura e 

xenuína manifestación cunha inxenuidade infantil, culpar á cidade é como culpar ó chan do golpe dun neno (...) 

A cidade é causa da miseria da vida cotiá dos cidadáns, forma infantil de exculpar á Sociedade do Capital e á 

nosa propia inactividade para transformala. Pero, polo contrario, o urbano é o bo, a cultura, o teatro, o cine, 

as festas, os paseos, a animación, o lecer comunicativo, a innovación nas relacións. (...) O urbano é a ideoloxía 
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boa, a do pracer e o consumo, a da casa e a familia, a da competencia do progreso." (Leal, 1988) 

 

Segundo esta concepción, pois, a socioloxía urbana bifúrcase en dúas pólas: o estudio da cidade e o 

estudio do urbanismo. A cidade é o espacio onde se concentra a poboación e as súas actividades. Pero, sobre 

todo, é a metáfora que condensa tódalas consecuencias negativas desa concentración e a metonimia que 

despraza ó espacio tódolas causas sociais deses males, desigualdades, dominacións, etc. A socioloxía da cidade, 

pois, buscará determinacións e regularidades espaciais para explicar os problemas sociais. Pero para demarcar a 

existencia dun problema, débese adoptar algún posicionamento valorativo con respecto ó que non é un 

problema.  

Aquí aparece, pois, a un nivel máis básico e anterior, a socioloxía do urbanismo, en dúas modalidades: 

ou ben o coñecemento social da cidade debe ser útil para a práctica de intervir na cidade -influenciar as prácticas 

do urbanismo, socioloxía para o urbanismo-, ou ben o que se deben coñecer son os modos de intervención na 

cidade -analizar o urbanismo como práctica, socioloxía do urbanismo. En ámbolos casos, o punto de vista 

preténdese externo con respecto ó urbano, á cultura urbana, ás pautas de comportamento e valores xurdidos nas 

cidades. Pero, ¿onde situar esa exterioridade?  

As ciencias sociais son parte desa racionalidade moderna orixinada nas cidades -medievais e 

renacentistas (comerciais, manufactureiras, etc.) primeiro, e industriais e capitalistas despois-, polo que é un 

punto de vista interesado, marcado dende o interior. Así, a socioloxía do urbanismo, nos dous sentidos 

mentados, debe rebaixar o seu listón de esixencias: será a continuación da socioloxía da cidade en canto propoña 

solucións espaciais ás consecuencias non desexadas do desenvolvemento urbano. É dicir, deberá optar por ser 

ela mesma parte dos ingredientes necesarios para implementar cambios urbanos e desenvolver políticas 

urbanísicas, ou ben escapar dese fluxo para analizar con que criterios sociais -imposibles de simplificar 

espacialmente- se aplica o urbanismo realmente efectivo, cómo se van xerando modos de vida urbanos. 



 

En consecuencia, deberiamos distinguir estas dúas facianas da socioloxía urbana e precisar a que 

aspectos espaciais, culturais ou do coñecemento xerado para a xestión política da cidade, nos referimos cando 

usamos o adxectivo 'urbano'. Estas precisións son necesarias dende o momento en que constatamos dous feitos: 

a) que non toda concentración poboacional e de recursos conleva anomalías e desordes, nin, necesariamente, 

supón a creación dunha orde social máis perfecta que a que podemos atopar en espacios con núcleos de 

poboación máis dispersos; b) que o urbanismo como cultura de relacións sociais entre colectividades xerada 

entre a poboación habitante das cidades e como cultura de relacións sociais entre as colectividades e tódolos 

espacios físicos, tampouco é sinónimo de progreso, organización, civilización e modernidade, nun sentido 

exclusivo para quen compón as cidades, xa que, por definición, preténdese universal e, en consecuencia, 

preséntase como utopía permanentemente frustrada, presenta cidades indomables polo urbanismo, desiguais e 

integradoras de múltiples culturas urbanas e non urbanas.  

Por iso, en segundo lugar, para teóricos como Lefebvre o obxecto da socioloxía urbana non son as 

cidades (ou os espacios físicos en xeral) senón as formas sociais de producción dos espacios (ocupación, 

urbanización, transformación e simbolización). En distintos lugares Lefebvre sitúa os trazos dese concepto clave 

de 'producción do espacio', aludindo a que se trata dun espacio social porque é producido socialmente, pero 

tamén porque, ó ser producido, articula globalmente tódolos procesos vitais de cada sociedade:  

 

"O espacio foi formado, modelado, a partir de elementos históricos ou naturais, pero sempre 

politicamente. O espacio é político e ideolóxico. É unha representación literalmente pragada de ideología. 

Existe unha ideoloxía do espacio, ¿por que motivo? Porque este espacio que aparece homoxéneo, feito dunha 

soa peza dentro da súa obxectividade, na súa forma pura, tal como a constatamos, é un producto social. A 

producción do espacio non pode equipararse coa producción de tal ou cal obxecto particular, de tal ou cal 

mercadoría. E, sen embargo, non deixa de existir relación entre a producción das cousas e a do espacio. Esta 

última producción adxudícanse grupos particulares que se apropian do espacio para administralo, para 

explotalo." (Lefebvre, 1972: 46).  

 

O 'espacio social', pode caracterizarse en varios sentidos:  

 

"a) figura entre as forzas productivas no mesmo plano cá natureza primixenia, á que despraza e 

suplanta; b) aparece como un producto privilexiado consumido ben simplemente (desprazamentos, viaxes, 

turismo, tempo libre) como unha gran mercancía, ben productivamente, ó mesmo nivel cás máquinas nas 

aglomeracións urbanas, en tanto que dispositivo productor de gran envergadura; c) maniféstase politicamente 

instrumental permitindo o control da sociedade, e ó mesmo tempo modo de producción polo seu ordenamento (a 

cidade e a aglomeración urbana non son xa soamente obras e productos, senón tamén medios de producción 

polo hábitat, polo mantemento da forza de traballo, etc.); d) é o soporte da reproducción das relacións de 

producción e de propiedade; e) equivale practicamente a un conxunto de estructuras institucionais e ideolóxicas 

que non se presentan como tales: simbolismos, significacións e sobre-significacións, ou, ó contrario, de 

aparente neutralidade, insignificancia, sobriedade semiolóxica e baleiro (ausencia)" (cit. en Bettin, 1982: 139).  

 

Para finalizar, a toda esta amálgama pódenselle criticar dúas cousas: 1) A posible derivación 
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economicista que comporta o uso central da noción de 'producción', xa que esta perspectiva marxista enfatiza o 

traballo social aplicado por riba da propia escaseza inherente a calquera espacio físico (os espacios utilizables 

polo ser humano son un 'recurso' limitado). Tal como suxire Naredo (1981), "hoxe en día preséntase como 

traballo e como productivo ata a ordenación do espacio; os urbanistas falan de producción do espacio, cando o 

espacio se pode configurar pero non producir". 2) A integración dos procesos de reproducción social dentro da 

categoría máis xeral da producción non só anticipa a liña seguida pola socioloxía urbana neomarxista que limita 

as loitas urbanas ós eidos reproductivos (ou de "consumo colectivo": vivenda, equipamentos, infraestructuras, 

etc.), senón que semella considerar a reproducción social como un fenómeno esencialmente urbano e 

xeneralizado, cando en realidade tamén se dá en ámbitos non urbanos e de forma distinta en cada organización 

social (familias, comunidades, profesións, etc.) (Mingione, 1991; Savage e Warde, 1993: 152-163). 

Sen embargo, non son enmendas á totalidade, senón que complementan a visión do urbano como 

producto social, con procesos complexos relacionados con esa producción: a reproducción social e urbana tamén 

segundo as limitacións físicas, a transformación urbana segundo a posición dos distintos colectivos sociais nos 

procesos reproductivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

2 .  A primixenia crít ica social  da economía polít ica  das cidades:  Weber,  Marx-Engels ,  

Kropotkin e  Wirth.  

 

Pódese resumir brevemente a contribución weberiana ó estudio das cidades, xa que gran parte dela é 

dependente da análise do Estado, a relixión e o xurdimento do capitalismo que Weber realiza noutros lugares. Na 

interpretación de Bettin (1982: 21-35) non se pode destacar unicamente a tipoloxía histórica de cidades que 

realizou Weber, senón que, por debaixo desa composición, está un argumento máis fino: os recintos inicialmente 

afortalados acolleron, sobre todo, a unha poboación cun status privilexiado con respecto á poboación exterior, 

cuns dereitos de cidadanía propios. Este estatuto político caracterizou ás cidades occidentais, en primeiro lugar, 

pola súa autonomía política que regulaba a vida colectiva de forma máis racionalizada a cada momento. En 

segundo lugar, tales atributos serían os que permitirían ir consolidando a estas concentracións como mercados 

locais de intercambio, cunha progresiva maior especialización económica e promovendo as relacións entre 

estraños; pero mercados orixinariamente regulados por cada municipalidade e cada vez máis polas corporacións 

económicas transurbanas.  

Neste sentido, Weber é un claro expoñente do paso dunha socioloxía da cidade a unha socioloxía do 

urbanismo, sen abandonar do todo a primeira posición. Pero as súas análises non continúan os pasos anteriores 

dados por Marx e Engels, os cales representan un estilo alternativo de interpretación. En primeiro lugar, estes 

dous autores buscan os antecedentes da cidade capitalista nas comunidades de intereses económicos que unían os 

membros da cidade medieval e comercial. Nestas, xunto á burguesía incipiente e á nobreza, participaban no 

goberno urbano os distintos estamentos do pobo: artesáns, mercaderes, obreiros e xornaleiros. Pero esta 
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autonomía política vai ser pouco relevante en canto medren as cidades comerciais, se especialicen e integren en 

Estados nacionais, deixando vía libre á formación da cidade industrial onde a maioría social sexa de carácter 

proletario2. 

Entre outros problemas, esta concepción implica infravalorar o papel da pequena burguesía artesanal na 

organización política autónoma das primeiras municipalidades articuladoras de rexións naturais (postura que 

contrasta coa mantida por Weber e, como veremos, tamén coa de Kropotkin e Polanyi). Tamén, como reflicten 

as análises contemporáneas de clases sociais (por exemplo, as de Olin Wright), Marx e Engels simplifican os 

significados políticos do campesiñado ("bárbaro, incivilizado, illado", que, segundo eles, irá enrolándose, 

progresivamente, a un proletariado máis consciente, civilizado, revolucionario, etc.) e da pequena burguesía, a 

cal resulta ben como precursora natural da gran burguesía, ben como actividade contradictoria e retrógrada que 

irá desaparecendo, desprazando os seus membros cara ó proletariado (sendo o primeiro aspecto impreciso e o 

segundo do todo erróneo, á luz da persistencia desta clase social durante os últimos dous séculos e, moitas veces, 

sendo a mesma berce de gran parte do radicalismo político e intelectual). 

Nun segundo momento serán, sobre todo, os escritos de Engels sobre a vida nos barrios obreiros e sobre 

os problemas da vivenda os que amosarán unha análise máis crítica e crúa sobre a cidade, sobre os males 

urbanos. As condicións de vida do proletariado, habitando a cidade, serán de alienación, distancia, carencias de 

equipamentos sanitarios, sociais e habitacionais: é dicir, complementarias á explotación sofrida nas fábricas nas 

que traballan. Nas cidades do capital increméntanse a segregación urbana, as saídas criminais, as desigualdades e 

o goberno cada vez máis minoritario dos espacios. A luz, o aire e, sobre todo, o espacio, son recursos que se 

capitalizan e cos que especulan os propietarios urbanos agravando a escaseza de vivendas para a poboación 

obreira, así como provocando o seu amoreamento e precariedade habitacional. 

O interesante é sinalar tamén aquí como esta reveladora socioloxía crítica da cidade dá lugar a unha 

socioloxía do urbanismo, coa confianza de Engels en que o proletariado será o suxeito da transformación da 

cidade industrial e de conformación da nova cidade. "As grandes cidades son o foco do movemento obreiro; 

nelas os obreiros comezaron, en primeiro lugar a reflexionar sobre a súa condición e a combatela; nelas 

aparece o contraste entre a burguesía e o proletariado; delas saíron as unións obreiras, o cartismo e o 

socialismo" (cit. en Bettin, 1982: 51). De acordo con esta exacerbación do conflicto propiciada pola 

concentración das masas obreiras, as contribucións de Engels ó problema da vivenda apoiaranse na confianza en 

que a clase obreira poida gobernar e distribúa equitativamente o parque residencial segundo as necesidades 

(preferentemente en forma de arrendamentos por parte do Estado, quen sería o propietario colectivo de tódalas 

vivendas) (Engels, 1887).  

En efecto, as cidades foron, en igual medida que núcleos de densidade demográfica e industrial, 

escenarios de conflictos sociais, pero, fronte ó mantido por Engels, estes non sempre de clase e poñendo de 

                     
2 Numerosos extractos da Ideoloxía Alemana dan conta da posición marxista máis clásica ó respecto:  
"A máis importante división do traballo físico e intelectual é a separación entre a cidade e o campo. A oposición entre o campo e a cidade 
comeza co tránsito da barbarie á civilización, do réxime tribal ó Estado, da localidade á nación. (...) Coa cidade aparece a necesidade da 
administración, da policía, dos impostos, etc., nunha palabra, da organización política comunal e, por tanto, da política en xeral. 
Maniféstase aquí por primeira vez a separación da poboación en dúas grandes clases, baseada directamente na división do traballo e nos 
instrumentos de producción. A cidade é xa obra da concentración da poboación, dos instrumentos de producción, do capital, do gozo e das 
necesidades, ó paso que o tempo [¿o campo?] serve de expoñente cabalmente ó feito contrario, ó illamento e á soidade. (...) O comercio e a 
manufactura crearon a gran burguesía, ó paso que nos gremios se concentraba a pequena burguesía que agora xa non seguía dominando, 
como antes, nas cidades, senón que tiña que inclinarse baixo a dominación dos grandes comerciantes e manufactureiros. (...) A burguesía 
mesma absorbe tódalas clases posuídoras coas que se atopara ó nacer (ó tempo que fai que a maioría da clase desposuída coa que se atopa 
e unha parte da clase posuídora anterior se desenvolvan para formar unha nova clase, o proletariado), na medida en que toda a propiedade 
anterior se converte en capital industrial ou comercial." (Marx e Engels, 1845: 49, 56, 64) 
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manifesto opresións sociais de distinta índole (étnica, política, ecolóxica, barrial, de xénero, etc.). Por outra 

parte, convén subliñar que as medidas propostas por Engels para paliar a situación da vivenda tiñan o argumento 

antitético do anarquista Proudhon, para quen o arrendamento era unha forma especial de explotación e, polo 

tanto, a consecución de vivendas en propiedade para as clases desposuídas era unha forma de liberación 

concreta, que non precisaba esperar por unha revolución maior. A súa sentencia; “a propiedade é un roubo” 

refírese ás extraccións de renda por medio da especulación inmobiliaria, entre as que se atopa o pagamento de 

aluguer a propietarios (sexa polo seu carácter improductivo, como cando se trata de individuos particulares con 

varias propiedades; sexa polo seu carácter controlador, impoñendo as condicións de arrendo, como cando se trata 

da burocracia estatal cando a propiedade é do Estado). Este tipo de explotación de rendas de propiedade, tamén 

será integrada nas análises de clase weberianas e aceptadas por neomarxistas como Olin Wright. Pero, ó mesmo 

tempo, Proudhon tamén postulaba que “a propiedade é a liberdade”, apoiándose nas demandas tradicionais do 

campesiñado para controlar a súa producción, o cal podía levarse ó eido doméstico de cada vivenda, que estaría 

mellor administrada e adaptada ás súas necesidades polo proletariado, se cada “familia” (e esta noción de familia 

será tradicional e patriarcal para Proudhon polo que presenta moitas connotacións conservadoras no seu 

pensamento) posuía legalmente a propiedade (Ward, 1998). 
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G É N E S E  S O C I A L  D A  C I D A D E
A R X - E N G E L S ,  W E B E R ,  W I R T H
 
Karl Marx (1818-1883). A  c idade concentra  as  contradições  do  s istema capita l is ta . 
 
1. Análise histórica da luta de classes e dos modos de produção e reprodução social com a migração à cidade. 
2. Cidades pre-capitalistas (medievais e comerciais): comunidades económicas entre incipiente burguesia, nobres, 
clerezia, artesãos, mercadores e operários. 
3. Autonomia urbana dá passo à cidade industrial integrada no Estado nacional: maioria social proletária, maior divisão 
entre trabalho intelectual e manual, maior separação entre campo e cidade, concentram-se a população, os médios de 
produção, o capital e as formas de satisfação das necessidades (reprodução). 
4. Camponeses e Pequena Burguesia (bárbaros, incivilizado, isolado, individualistas) vs. Proletários (consciente, 
civilizado, revolucionário, solidário) 
5. Na cidade capitalista predomina o ‘valor de troca’ (frente ao ‘valor de uso’) de todo objecto que pode converter-se 
em ‘mercancia’ (produzido e trocado) e a ‘alienação’ (separação da natureza, dos produtos, do controlo sob o processo 
de produção e do resto de seres humanos). 
6. O espaço também passa a ser mercancia, mas: a) não pode movimentar-se e essa fixação física dá privilégios 
monopolistas ao seu possuidor; b) é uma necessidade humana universal porque ninguém pode viver sem o espaço e 
sem as suas melhoras; c) não muda de mãos com frequência (apenas em alguns sectores); d) possui estabilidade e 
possibilita acumular riquezas para o futuro; e) trocos de espaço são rápidos, uso do espaço muito duradouro, portanto 
muito investimento; f) proporciona usos variados segundo os grupos sociais. 
7. Proprietários da terra (improdutivo, recebe rendimentos sem trabalhar, pode “especular” travando a produção) vs. 
Capitalistas (põem todos os recursos a produzir, transfere parte dos seus benefícios a proprietários da terra). 
8. A origem das cidades está na acumulação dum excedente social (agrícola, primeiro; industrial, depois) quando  uma 
sociedade produz mais do que necessita para subsistir, mas as necessidades variam culturalmente e o excedente não é 
apenas material, mas também relativo ao que uma classe social se apropria do trabalho alheio. 
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Friedrich Engels (1820-1895). A propriedade privada do espaço reproduz as desigualdades. 
 
1. Miséria nos bairros proletários das cidades do século XIX: alienação, periferia, carências de equipamentos públicos e de 
infra-estruturas básicas, tamanho pequeno das habitações, submetimento à especulação imobiliária... e exploração laboral na 
fábrica e nas empresas de construção. 
2. As cidades acumulam as contradições do capitalismo, mas também deram origem ao movimento obreiro organizado 
(uniões operárias, o cartismo, o socialismo, etc.): predomina sempre o conflito entre classes. 
3. A divisão territorial é um mecanismo do Estado para controlar à sociedade, constituir uma ‘força pública’, cobrar 
impostos e administra-los: o Estado nasceu para diminuir o conflito entre classes sociais, repartia direitos de cidadania 
distintos para cada colectivo e foi governado pela classe economicamente dominante. 
4. Propriedade privada da terra, herança e hipotecas são anteriores ao capitalismo, mas estão na sua origem necessária 
(império romano, feudalismo e mercantilismo) pela acumulação de bens e excedentes obtida, mas os pequenos proprietários 
são um lastro improdutivo tanto para o capitalismo como para o socialismo. 
5. Problema da habitação afecta a todas as classes oprimidas do capitalismo e anteriores: na actualidade é grave devido à 
superpopulação (concentração demográfica) e aos altos preços de alugueres e de compra (especulação imobiliária), mas é 
uma consequência “indirecta” do capitalismo porque o operário não actua nesse mercado como operário (não produz mais-
valia), senão como simples comprador-vendedor. 
6. A cidade industrial concentra proletários e organiza a produção social do trabalho: portanto a revolução não pode 
regressar à produção e à propriedade individual, senão que deve organizar racionalmente essa industrialização e distribuir 
equitativamente a riqueza (abolição das classes sociais). 
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Max Weber (1864-1920). A cidade como mercado local especializado e autarquia política. 
 
1. As cidades nascem concentrando habitações, dotando-se de uma identidade muito superior à comunitária, 
com maioria de habitantes dedicados à industria e ao comércio e exercendo uma diversidade de ofícios e 
ocupações... mas são consequência, ante tudo, da concentração dos intercâmbios comerciais locais (o lugar do 
mercado) e, com frequência, da localização de um poder político tradicional (principado, senhorio, etc.) que 
oferece “protecção” ou uma “concessão” para exercer o comércio num assentamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máis que Proudhon, sen embargo, foi Kropotkin quen, dentro da corrente anarquista, elaborou algúns 

dos estudios máis consistentes acerca das virtudes e contradiccións urbanas (Horner, 1989; Galois, 1989). Lonxe 

de esperar a que reventasen as cidades como lugares onde se acrecentaban as contradiccións de clase, e de 

asumir esa continua división do traballo, distancia e dominio con respecto ó entorno rural das mesmas, o 

anarquismo ve a emancipación humana na integración entre o campo e a cidade, na rotación entre traballo 

manual e intelectual, e na organización social e urbanización do espacio a escala humana, rehabilitando a vida en 

comunidade (o comunismo libertario, autoxestionando, sen gobernantes, tódalas actividades). Pero Kropotkin 

non se resigna a caer nas redes do socialismo utópico, polo que investiga as condicións da cooperación humana 

examinando os precedentes históricos das cidades medievais (Kropotkin, 1907: 165-222). Estas representaban un 

modelo de "cidade libre": eran a continuación natural das comunas aldeás, "o seu obxecto era asegurar a 

liberdade, a administración propia e a paz", "dentro dos seus muros ninguén podía morrer de fame", "estaba 

prohibida a especulación", "non era un Estado centralizado (...) estaba dividida en catro barrios [quartiers] (...) 

cada grupo tiña a súa parte de soberanía", "o poder político supremo da cidade encontrábase, na maioría de 

casos, integramente en mans da asemblea popular (forum) democrática", "conquistaron para a súa asemblea 
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plenos dereitos á independencia na xurisdicción e administración"... (ibid.) 

Entre as institucións clave destas cidades estaban, para Kropotkin, as 'guildas' ou irmandades temporais 

nas que, de forma máis ampla do que sucedía cos 'gremios', os seus membros obrigábanse á axuda mutua, puñan 

en común algunhas propiedades para realizar construccións, comidas ou actos públicos conxuntos, e 

administrabanse a xustiza mutuamente sen recorrer rutinariamente a autoridades externas. A decadencia destes 

modelos virá dada, segundo este autor, pola usurpación que as clases burguesas fixeron dos controis mercantís e, 

sobre todo, pola desintegración das federacións de guildas e cidades libres (como a Liga Hanseática) que tivo 

lugar coa integración das cidades baixo mandos militares unificados pola concentración burocrática dos Estados. 

Pero o movemento obreiro e a cooperación veciñal nos barrios das cidades industriais, daranlle de novo 

evidencias empíricas a Kropotkin de que a axuda mutua pervive nas cidades, se ben xa non co poder de 

autoxestión política que tiñan os modelos medievais nos seus mellores tempos, segundo a reconstrucción moi 

selectiva que fai Kropotkin. 

Esta visión amosa un claro precedente do paradigma weberiano, pero agora a positiva socioloxía da 

cidade non conduce a unha posterior socioloxía do urbanismo no que se entenda este como a cultura propia do 

capitalismo e da modernidade, senón que xa existiría previa e simultaneamente unha política urbana -un 

urbanismo- utópico: na xestión comunal, cooperativa e relativamente asemblearia, das cidades, e nas pautas de 

construcción, edificación e planeamento (as murallas, os equipamentos relixiosos comúns, as vivendas segundo 

os barrios por oficios, etc.) mediante irmandades. 

Non soamente Weber continúa esa liña de traballo, senón que a podemos ver de novo na obra de 

Polanyi (1944), para quen tamén o espacio será unha das claves explicativas do éxito das transformacións 

capitalistas levadas adiante pola economía política liberal. Na reconstrucción que fai este autor da historia dos 

mercados, observa que as cidades nacen para consolidar os mercados locais e rexionais, ó mesmo tempo que 

para protexelos e impedir a súa expansión (Polanyi, 1944: 111). As cidades medievais eran "organizacións de 

burgueses. Unicamente eles tiñan dereitos de cidadanía e o sistema baseábase na distinción entre burgueses e 

non burgueses, e, por suposto, nin os campesiños nin os comerciantes doutras cidades eran burgueses. Pero 

mentres que a influencia militar e política da cidade permitía manter a raia ós campesiños dos contornos, esta 

autoridade non podía exercerse contra os comerciantes estranxeiros" (Polanyi, 1944: 114). Segundo esta 

interpretación, pois, serán eses primeiros municipios rexentados pola burguesía mercantil que controlaban toda a 

economía local, os que se opuxeron ó modelo de capitalismo mercantil a longa distancia, que lles restaba un 

control baseado na producción e necesidades locais. Será a intervención do Estado, durante os séculos XV e 

XVI, a que permitirá que se impoña un mercado de índole nacional (libre comercio entre cidades) en contra do 

proteccionismo propugnado polas unidades municipais.  

Por outra parte, non debemos esquecer que a visión de fortaleza e axuda mutua que fai Kropotkin das 

confrarías, gremios ou outro tipo de irmandades que funcionan cos principios rectores de reciprocidade 

económica, poden suxerir de forma mecánica que implican a máxima democracia e igualdade internas, así como 

unha certa solidariedade con respecto a outros estamentos, cando en moitas ocasións o seu conservadurismo 

conducíalles a sustentar organizacións de poder xerárquicas, autoritarias e insolidarias con outros grupos 

necesitados (de feito, ostentaban privilexios legais para exercer en comercio a xeito de “illas capitalistas”, dentro 

dunha orde feudal “non capitalista” que penaba a usura, pero que necesitaba algún mercado para a circulación do 

excedente local e de productos de afastada procedencia: Harvey, 1973: 262-273). Mingione (1991: 69) pon 
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exemplos máis actuais disto mesmo (familias autoritarias e patriarcais, bandas xuvenís con líderes tiránicos, etc.) 

para previrnos desa correspondencia perfecta entre autoxestión económica e política, aínda que el mesmo 

recoñece que as estructuras de reciprocidade "están máis abertas ó cambio das súas estructuras internas de 

poder para acomodarse á crecente necesidade de autonomía e satisfacción individuais, que as estructuras 

asociativas". 

Por outra parte, este precedente de Weber, Kropotkin, orienta toda a súa investigación a refutar as teses 

do darwinismo social que propugnan a "loita pola vida" como pauta explicativa dos procesos e estructuracións 

sociais. A axuda mutua era para Kropotkin o factor máis importante na evolución, tanto no mundo animal como 

na sociedade humana, e iso non significa (como algúns críticos o caracterizaron) que non existan conflictos, 

loitas, competencia, catástrofes ou revolucións. Na mesma obra de Darwin atopou fundamentacións da súa idea 

de axuda mutua cando argumenta que a evolución non ten como motor a "loita de todos contra todos" (é dicir, 

entre individuos), senón a loita entre grupos pola súa supervivencia: os grupos formados por individuos que 

cooperan entre si máis efectivamente, son os que terán as máximas posibilidades de supervivencia; a 

sociabilidade é a maior vantaxe na loita pola vida (Galois, 1989: 179). A 'ecoloxía humana' de Robert E. Park 

tamén precisará que a loita pola existencia se dá nas cidades entre especies ou comunidades e entre estas e o seu 

entorno. Pero a centralidade dos principios competitivos acaban levando a este e outros investigadores de 

Chicago a ver a competencia e os conflictos básicos tamén entre individuos, dentro dunha mesma comunidade, 

como os factores determinantes -e naturais- dos lugares onde vivimos e dos comportamentos que manifestamos, 

co cal o libre mercado terá unha boa xustificación para explicar o desenvolvemento urbano e o incremento das 

desigualdades e dos conflictos nas cidades (Bettin, 1982: 76-78). 
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Louis Wirth (1897-1952). O urbanismo como um modo de vida. 
 
1. As cidades existem desde antes da sociedade capitalista e industrial, mas sempre foram espaços para a 
“civilização” e tiveram capacidade de “influenciar” às populações da sua envolvente. Aliás, foram lugares de 
cruzamento de raças, povos e culturas e focos de atracção e receptoras de emigração rural. 
 
2. Não há variação brusca e descontinua entre o rural e o urbano porque a população urbana procede do 
campo e nas cidades persistem formas de vida rural e comunitária. Há uma continuidade, mas podem 
descrever-se tipos ideais: o urbano-industrial e o rural-tradicional. Os critérios de maior quantidade e 
densidade de população são insuficientes (e relativos) para estabelecer a distinção do urbano. Wirth propõe 
adicionar: a) o não isolamento, heterogeneidade social; b) receber influência de centros metropolitanos; c) modo 
de vida / marco cultural; d) concentração (de actividades, serviços, transportes, etc.); e) poder de atracção de 
migrações; f) localização de actividades produtivas e administrativas. 
 
3.  Problema básico para a sociologia urbana: determinar quê formas de acção e de organização social surgem 
nos assentamentos permanentes e compactos de um grande número de indivíduos heterogéneos.   
 
4. Modo de vida urbano: viver com muita gente e diversa. Consequências: a) muitas variações individuais e 
possibilidades de diferenciação mútua; b) alta probabilidade de segregação espacial segundo a etnia, os 
estilos de vida e a condição económica; c) alta probabilidade de que predomine a competência e o controlo 
formal por cima da solidariedade, os vínculos de parentesco e o controlo informal; d) impossibilidade de 
conhecer pessoal e profundamente aos outros, mas conhecimento impessoal, superficial, transitório e 
anónimo de um alto número de pessoas; e) dependência mútua para satisfazer as necessidades, mas depende-
se de grupos e organizações formais, não tanto de indivíduos particulares; f) comunicação por meios indirectos 
e articulação de interesses individuais por processos de delegação. 
 
5.  Incremento da densidade demográfica → Incremento da diferenciação e especialização social. Provas: a) 
diversificam-se as actividades e a estrutura social; b) aumenta contacto físico e distância social (fortes 
contrastes entre pobreza e riqueza, marcada separação entre lugar de trabalho e de residência); c) aumenta a 
diferenciação residencial segundo os preços do solo, a qualidade ambiental, a acessibilidade, etc.; d) maior 
especialização funcional das áreas da cidade (um “mosaico” de espaços com abruptas transições entre eles); e) 
coexistência de modos de vida favorece o relativismo e a tolerância moral, a racionalização e a secularização; f) 
a rivalidade e a exploração aumentam porque não há vínculos afectivos nem pessoais; g) os contactos 
impessoais frequentes, a velocidade do ritmo de vida e a tecnologia, provocam violência e conflitos 
(necessidade de controlos formais: como o “relógio” e o “semáforo”).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas súas orixes, a socioloxía urbana tiña o dobre obxectivo de comprender o conxunto da sociedade moderna 

(analizando os seus procesos fundamentais, os urbanos) e de converter en distinción analítica a diferencia cada 

vez máis agrandada entre os procesos sociais urbanos e os rurais. Para alcanzar este fin é preciso delimitar o 

obxecto de investigación nidiamente. Na miña opinión, é neste punto onde residen a maioría das controversias. 

Pola súa parte, coido que permanece ata os nosos días o interese final de comprender dunha maneira holista a 

sociedade moderna e contemporánea a partir das análises sociais dos procesos de cambio urbanos, aínda que 

algúns aspectos destes cambios estean trasladando o eido de interese dende os espacios materiais ós espacios 

virtuais da comunicación. 

 Quizais sexa Wirth quen mellor sintetiza os esforzos pioneiros (os durkheiminanos, os weberianos e os 

da Escola de Chicago) por definir o urbano como núcleo da modernidade; é dicir, como “modo de vida” propio 

das cidades capitalistas e con democracia formal representativa. Para el, a cidade defínese socioloxicamente 

tanto polos aspectos de densidade demográfica e concentración material, como polo “marco cultural” que dá 

lugar a que perdure no tempo un asentamento e que nel as relacións entre os individuos se fagan 

progresivamente heteroxéneas (Wirth, 1938). Polo tanto, trátase máis dunha “cultura material”, focalizando os 

microniveis de interacción social e as súas consecuencias globais configurando unhas pautas de comportamento 

urbano, ca dunha esfera independente de normas e valores. Esta concepción será a miúdo erroneamente 

interpretada polos seus críticos e asimilada á concepción funcionalista de cultura coma un subsistema social 

máis. 

 As devanditas características da vida urbana dan lugar, ós ollos de Wirth, a un fenómeno de 

“despersonalización” que condensa tanto a definición sociolóxica do urbano como a do urbanismo, as cales, 

neste caso, non aparecen claramente disociadas. Pero trátase dunha despersonalización paradoxal, contrapesada 
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con tendencias asociativas que, sen embargo, para Wirth, nunca chegan a conseguir unha cohesión social 

satisfactoria.3

 Por unha banda, esta concepción ten a virtude de vincular os procesos de asociación, organización e 

participación social coa configuración dunha “cultura” propia do espacio urbano. A tese de fondo é que as 

cidades son un escenario propicio para a anomia, o conflicto e a ingobernabilidade, se ben tamén son os lugares 

onde máis asociacionismo se produce, pero este non é suficiente para alterar as primeiras tendencias xerais nin 

para facer progresar a democracia. Ó meu xuízo, ó que alude isto é a tipos de relacións sociais que xeran valores 

culturais, e procesos políticos. O conflicto social, entre clases, etnias, organizacións, etc. e o incremento das 

distancias entre gobernantes e pobación gobernada, son máis ben o telón de fondo, a estructura social que 

medrou xunto á cidade e que, en gran medida, determinou o carácter das relacións sociais básicas (as de 

separación e as de unión).  

A fenda entre elites e masas, a oligarquización da democracia, o éxito dunha cultura do consumo pasivo 

e espectacular de cultura e da información, a segregación residencial e a dependencia social dos procesos 

productivos (primarios, industriais ou terciarios) son, de tódolos xeitos, uns conxuntos de relacións sociais que 

acompañan as sociedades que se urbanizan rapidamente. Wirth simplemente sintetizou esta descrición que segue 

a ter vixencia, polo que resulta excesivo consideralo coma un mero representante do estudio da “cultura urbana”. 

Para el, pois, a investigación social consistiría en analizar o tipo de relacións sociais xeradas polos procesos de 

urbanización en xeral: nisto consistiría a súa definición ampla de urbanismo (que non se reduce á actividade 

planificadora). 

Sen embargo, debemos salientar as críticas que recibiu por escolas de investigación marxistas ou 

weberianas, xa que na postura de Wirth non hai suficiente distinción dos problemas políticos da cidade (algo que 

poucos críticos salientarán suficientemente) e da súa contribución deriváronse problemas analíticos 

posteriormente revisados de forma máis ponderada (como, sobre todo, a relación entre o rural e o urbano).  

Savage e Warde (1993: 99-110) recollen tres críticas fundamentais ás implicacións da concepción de 

Wirth: 1) o seu determinismo espacial polo cal da constitución física da cidade (alta densidade social) derívase 

anomia, conflicto e heteroxeneidade (por contra, en grandes trazos a cidade pode ser vista formada por grupos 

homoxéneos, e os conflictos, pois, dependerán máis das políticas públicas, dos servicios colectivos existentes, ou 

das relacións entre grupos sociais); 2) os estudios de Gans e de Young & Willmott probaron, en continuidade coa 

anterior crítica, que nas áreas populares da cidade existían “aldeas” urbanas, con moitos riscos tradicionais 

(familias extensas, axuda mutua, fortes lazos sociais, etc.) (Keller, 1968), mentres que, ó mesmo tempo, os 
                     
3 “É característico dos urbanitas que se relacionen entre eles en papeis sumamente segmentados. Dependen, dende logo, de máis individuos 
para a satisfacción das súas necesidades vitais que os habitantes das zonas rurais e para iso están relacionados con maior número de 
grupos organizados, pero dependen menos de persoas concretas, e a súa dependencia dos outros limítase a un aspecto sumamente 
fraccionalizado da esfera de actividades destes. (...) É indubidable que os contactos da cidade poden ser directos, pero son, sen embargo, 
impersoais, superficiais, transitorios e segmentarios. A reserva, a indiferencia e esa expresión de estar de volta de todo que manifestan os 
urbanitas nas súas relacións, poden considerarse por tanto instrumentos para inmunizarse fronte ás expectativas e pretensións persoais dos 
outros. (...) Non podería explicarse o proceso político tal como se desenvolve a vida urbana sen ter en conta as mensaxes dirixidas ó público 
con técnicas de propaganda modernas. Para que o individuo participe dalgún modo na vida social, política e económica da cidade, ha de 
subordinar parte da súa individualidade ás esixencias da comunidade máis ampla, e nesa medida sumerxirse nos movementos de masas. (...) 
O que os servicios comunais non lle proporcionan ó urbanita ha de mercalo e non hai practicamente unha soa necesidade humana sen 
explotar polo comercialismo. Así, o proveer de emocións e o ofrecer medios de fuxir do aburrimento, a monotonía e a rutina convértense 
nunha das principais funcións recreativas da cidade, que proporciona, como moito, medios para a autoexpresión creadora e a asociación 
espontánea de grupo, pero que soe desembocar no mundo urbano no espectadorismo pasivo por unha parte e nas fazañas sensacionais e 
inauditas por outra. (...) O urbanita expresa e desenvolve a súa personalidade, adquire status e é capaz de desenvolver a esfera das 
actividades que constitúe a súa carreira vital a través, sobre todo, das actividades dos grupos de afiliación voluntaria, que poden ter 
obxectivos económicos, políticos, educativos, relixiosos, recreativos ou culturais. Sen embargo, a estructura organizativa que esixen estas 
funcións tan diferenciadas non garante por si soa, naturalmente, a coherencia e a integridade das personalidades para as que serven. 
Dadas as circunstancias semella lóxico esperar que o desequilibrio persoal, as crises mentais, o sucidio, a delincuencia, os crimes, a 
corrupción, etc., abonden máis na comunidade urbana que na rural.” (Wirth, 1938) 
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estudios de Lewis ou de Newby amosaban tamén unha visión do campo chea de conflictos (pola terra, por 

exemplo) e con comunidades fragmentadas (pola emigración, pola industrialización do agro ou polo uso 

residencial eventual de poboación urbana) cando ese espacio rural estaba inserido nunha sociedade capitalista; 3) 

unha última obxección atinxe ó carácter, supostamente contradictorio, de postular unha homoxeneidade no 

“modo de vida” urbano e unha heteroxeneidade de comportamentos individuais e colectivos, polo que a 

antropoloxía urbana inconforme con esta visión (recuperando neste sentido a tradición orixinal da escola de 

Chicago) enfatizou a existencia dunha heteroxeniedade de subculturas urbanas e a homoxeneidade dunha orde 

social básica, trascendendo o espacio urbano, relativa á organización das relacións sociais nos grupos que 

compoñen cada subcultura (Hannerz, 1986; Willis, 1977).4

 O punto máis controvertido da descrición de Wirth, pois, é a fronteira entre o rural e o urbano. 

Distintos estudios xeográficos ou sociolóxicos subliñan as dificultades para distinguir nidiamente cidades e 

pobos, se ben este problema aparece, sobre todo, nos casos intermedios, e non nas manifestacións extremas dos 

asentamentos (a “gran urbe” e a “pequena aldea”) (Lois, 1993; Capel, 1994): 

1) o uso do indicador do número de habitantes para identificar unha poboación como urbana ou como 

rural depende de decisións políticas para redistribuír os recursos económicos, especialmente en 

forma de equipamentos;  

2) o sector de ocupación deixa de ser unha variable suficiente dende o momento en que a 

industrialización e a terciarización non son tipicamente urbanas, xa que tamén se espallan a núcleos 

pequenos de poboación que concentran esas actividades na comarca, e tamén dende o momento en 

que o tipo de contratación e o desemprego pasan a primeiro plano da estructura social configurada 

polas relacións laborais nas últimas décadas; 

3) as densidades demográficas e edilicias tampouco son determinantes, porque depende do tipo de 

medre de cada asentamento, a distribución por barrios ou a suburbanización no extrarradio urbano;  

4) en canto ó “modo de vida” urbano, de ser tal a súa capacidade de homoxeneización social, esta non 

se debe tanto ó feito de residir na cidade como á extensión a todo o territorio dos medios de 

comunicación de masas, da administración estatal dos equipamentos colectivos e de pautas de 

consumo que, cando non son rendables de implementarse directamente nos espacios rurais, 

adóptanse coa promoción das infraestructuras de transporte e da mobilidade xeneralizada por 

estradas. 

Neste punto coincidían tanto a tradición marxista como outras liberais (durkheimianas e weberianas, 

fundamentalmente), se ben con diferentes explicacións das causas e das consecuencias sociais. Para ambas 

existía unha polarización entre campo e cidade. Para o marxismo traducíase na dominación xenérica do primeiro 

polo segundo, debido ás esixencias da acumulación de capital e provocando unha primeira división conflictiva 

entre clases sociais (García e González, 1979). Para as escolas “liberais” máis ben existía unha evolución cara a 

progresiva diferenciación de funcións productivas, esixidas pola concentración poboacional e a secularización 

                     
4 Neste sentido, en moitas ocasións manifestouse que Wirth representa unha corrente de investigación formada na Escola de Chicago pero 
coa que rompeu en moitos aspectos. Por unha banda, a súa concepción concretaba máis socioloxicamente as características da vida urbana, 
que para autores como Park (1915) constituía unha turbulenta amálgama, crisol, “clínica”, “laboratorio social”, “obradoiros da civilización” 
ou “hábitat natural do home civilizado”, mesmo cunha especie de poder de acción propio e baseada nos principios de loita pola existencia, 
competición, equilibrio, sucesión, etc. Por outra banda, o estudio deses laboratorios urbanos levou a perspicaces investigadores como Foot 
Whyte, Sutherland ou Alinsky, a adentrarse nas subculturas e comunidades por medio de metodoloxías de observación participante (á que 
non era alleo Wirth) que, no caso de conectar con comunidades pobres e oprimidas, lles obrigaban tamén a operativizar os seus 
coñecementos en accións en proveito desas comunidades (o estudio de Sutherland sobre os delitos das clases medias, evidentemente, non deu 
ese paso á acción).   

 15



 

ideolóxica, provocando un novo tipo de cohesión social e institucional, se ben con máis fenómenos anómicos e 

disfuncionais que, de tódolos xeitos, non porían en perigo a todo o sistema.  

Seguindo de cerca esta segunda tradición e en concordancia cos postulados de Wirth, autores como 

Sorokin e Redfield rebaixaron o grao de polarización entre o rural e o urbano, sostendo a hipótese dun continuum 

entre ámbolos tipos de sociedades. Cada caso situaríase nun punto intermedio entre os dous polos, máis perto 

dun ou doutro. O interesante nesta teoría é que son agora os trazos da sociedade rural e tradicional os máis 

usados para establecer as distincións coa sociedade urbana e moderna. O mundo rural caracterizaríase así por: 

maioría de agricultores, predominio do natural sobre o artificial, dispersión de asentamentos, baixa densidade 

demográfica, escasa diferenciación e estratificación, etc. Pero, novamente, as críticas apuntan no mesmo sentido 

que as dirixidas a Wirth: 1) o illamento rural cada vez é menos evidente, dende o momento en que os medios de 

transporte e de comunicación crean novos espacios de interrelación non limitados ó espacio de residencia, 2) a 

polarización inducida por datos extremos para as variables de densidade, distancia e tamaño do asentamento, 

segue axudando a delimitar espacios, pero máis que un “continuum” poden observarse diferencias culturais 

centrais que, só ás veces, se correlacionan coa procedencia espacial ou co hábitat de residencia (Camarero, 1993: 

44-68). 

Tal como acabamos de ver, estas interpretacións poñen en cuestión a posibilidade de operativizar a 

distinción sustancial entre o rural e o urbano, pero asumen a existencia dalgunha polarización de fondo entre 

ambos modos de vida, se ben estes modos de vida son só conxuntos de relacións sociais, configuradas por 

estructuras sociais máis amplas non limitadas (pero tampouco desubicadas abstractamente) ó espacio que 

habitan. As ideas de Wirth caían doadamente no determinismo espacial ou demográfico, polo que a polarización 

ou a continuidade eran dependentes desas concepcións. Sen embargo, xa apuntei que a súa descrición das 

relacións sociais urbanas suxire a multiplicación de interaccións sociais, de conflictos, de creatividade e de 

organizacións sociais. Esta imaxe paréceme acertada, aínda que non explica ben a estructura nin o sistema social 

de fondo que fai posible esa producción da vida urbana5. Por outra banda, case ningún dos seus críticos apunta o 

modelo político de democracia e participación urbana que Wirth, igual cá outros teóricos elitistas como Wright 

Mills ou libertarios como Chomsky, ve en situación de desintegración, pero que simplemente esboza.  

 

 

 

3. As políticas urbanas segundo o pluralismo, o elitismo e a teorias de réximes urbanos. 

 

 Para Dunleavy (1980: 21-27) existe unha distinción radical entre as teorías que definen o urbano 
                     
5 A miña conclusión, pois, é que a polarización rural-urbano é relevante tanto en termos xeográficos como sociais, se ben foi máis efectiva 
nos primeiros momentos do capitalismo e aparece máis difusa na actualidade. As críticas reseñadas sinalan ben en que consiste esa 
indiferenciación actual pero optan, como no caso da perspectiva weberiana de Pahl (1970), por considerar que todo é urbano, ou, como no 
caso da perspectiva marxista de Dunleavy (1982), por reducir o urbano ás actividades de consumo colectivo e o rural ás actividades 
agrícolas. Eu coido que a producción social do espacio e as relacións sociais que mantemos con el en xeral non conducen necesariamente a 
un determinismo espacial como o atribuído a Wirth, xa que tanto o espacio físico como a súa definición xurídico-administrativa interveñen 
na producción, reproducción e transformación do mesmo (por exemplo, cando unha poboación se néga a que pase unha autoestrada perto das 
súas casas ou esixe a liberación de espacios verdes ou a autoxestión comunitaria dos equipamentos públicos sendo propiedade municipal ou a 
resistencia dunha poboación rural á sobreexplotación dos seus recursos naturais). Unha cuestión ben distinta é o lugar teórico desas 
cualidades das relacións entre sociedade e espacio. Pola miña parte, non coido que todas elas sexan, dunha ou outra forma, xeitos de 
reproducir a forza de traballo asalariada, xa que, como veremos despois, hai diversos colectivos á marxe desa relación cando está en xogo a 
apropiación social dos espacios e recursos colectivos. Tampouco é convincente a caracterización cuantitativa das cidades por acumular, 
concentrar ou multiplicar certas actividades sociais, porque se subordinarían os trazos cualitativos que poidan definir (valorativamente, 
segundo cada perspectiva teórica) os procesos de urbanización (lugar que, como explico en varios lugares deste traballo, para min está 
ocupado pola organización ecosistémica das relacións de poder: Ibáñez, 1991; Moya e Mazariegos, 1991).  
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segundo criterios espaciais-xeográficos, criterios institucionais-administrativos e criterios de procesos sociais e 

políticos. A delimitación das cidades segundo os dous primeiros criterios soe conducir a teorías preocupadas 

polas fronteiras de “administración local”, coa consecuencia de asumir unha “alta autonomía” do que ocorre 

socialmente a nivel local e tamén unha alta autonomía da xestión política en tódolos niveis (municipais e 

estatais). Pola súa parte, as teorías neomarxistas que se distancian completamente desas dúas posicións, 

consideran que a delimitación sociolóxica dos espacios urbanos debe facerse segundo “áreas socioeconómicas”, 

o cal ten como consecuencia que se considere os fenómenos locais e políticos (con especial relevancia, a 

asignación de medios de consumo colectivo) dependentes de procesos sociais superiores (as relacións de clase 

capitalistas), é dicir, cunha baixa autonomía e escasa marxe de acción independente. Pero, como se exporá no 

seguinte punto, tamén hai variantes significativas dentro do neomarxismo. 

 

As teorías neomarxistas encaixan bastante ben nas concepcións de clase sobre o poder e a participación, tal como 

son expostas por Alford e Friedland (1985). Sen embargo, existen propostas tanto pluralistas como elitistas que 

se inclinan, indistintamente, polos criterios espaciais ou administrativos, ou os combinan segundo os graos de 

autonomía que lle atribúen ós procesos sociais implicados. Por exemplo, o caso máis combinatorio de todos é o 

estudio sobre o dominio das elites locais de Hunter (1953) no que se define o espacio urbano empregando 

criterios xeográficos, pero a autonomía da sociedade local e da política en xeral son baixas, suxerindo unha 

dependencia desta con respecto a grupos económicos a niveis superiores ó local (rexionais ou nacionais). Este 

estudio constrúe unha explicación elitista das relacións de poder, pero usa unha metodoloxía “reputacional” 

(enquisando a opinión sobre as persoas poderosas e organizacións “influíntes”) que se afasta do paradigma 

elitista e se aproxima ó “pluralista” (por dúas razóns: as elites distínguense por cada individuo, non polo seu 

papel dirixindo cada organización; o principio no que se asenta ese enfoque é o do poder como capacidade de 

influencia, aínda que expresado á inversa do pluralismo clásico, é dicir, preguntando á xente “quén domina 

socialmente de modo que a poboación non poida exercer influencia sobre eles”). 

Un exemplo máis recente que arrastra a mesma impronta combinatoria é o de Logan e Molotch (1987; 

ver exposición e crítica en Harding, 1995), para os cales son as elites económicas especialmente “atadas” ó 

espacio local e comprometidas co crecemento urbano os principais axentes de poder urbano, pero coaligadas ás 

autoridades locais que son “receptivas” ós intereses daquelas (e non son vistas tanto como as variables 

independentes do desenvolvemento urbano). As decisións gobernamentais efectivamente responderían ás 

demandas sociais, como afirma o pluralismo, pero son os “rentistas” quen dentro da sociedade adquiren máis 

eficacia en facer chegar as súas demandas. Estes intereses económicos determinando a acción estatal a través das 

políticas locais, semellan unha interpretación semellante ó marxismo, se non fose porque para Logan e Molotch 

é evidente que cada vez son máis visibles esas coalicións e frontes comúns polo desenvolvemento económico 

local, nun contexto no que o capitalismo internacionalizado revaloriza a distinción e fragmentación de procesos 

productivos locais. 

Os estudios máis claramente pluralistas serían os de autores como Dahl e Polsby, usando de maneira 

coherente criterios institucionais e administrativos en definir a cidade e conferíndolle alta autonomía á política 

local (Dunleavy, 1980: 26-34). De feito, elaboráronse en resposta directa ó estudio de Hunter, e refinando o 

método de análise individualista, polo cal, para estes autores, o poder é obtido segundo a toma de decisións 

efectivamente realizadas e segundo a satisfacción que dá o goberno local ás preferencias cidadás, e non tanto 
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segundo as “opinións” da xente sobre as persoas “poderosas”, xa que esta sería materia a decidir obxectivamente 

polos sociólogos. Estariamos ante a visión máis claramente unidimensional do poder, tal como a caracteriza 

Lukes. En conclusión, pódese afirmar sen dubidar que a concepción informativa (que existan fluxos informativos 

entre gobernantes e gobernados), influencial (que se expresen as demandas cidadás de abaixo arriba por vías 

institucionais) e decisional (que o poder político se distingue polas decisións tomadas por quen ocupa posicións 

gobernantes nas institucións estatais e, sobre todo, nas locais) da participación democrática que ten o pluralismo, 

xorde da alta importancia que se lle dá á vida local urbana para facer posibles eses procesos. Como apuntaba 

Lukes, a cuestión non é se eses procesos son importantes, senón se son suficientes para explicar as relacións 

sociais de poder. A única resposta que deu o pluralismo é que, se son importantes, son configurados pola política 

local. 

Os estudios máis claramente elitistas e que recuperan a tradición weberiana polos estudios urbanos, son 

os de Rex e Moore, primerio, e os de Pahl despois, tamén con predominio das definicións institucionais-

administrativas e con alta autonomía do político, pero baixa autonomía do que sucede socialmente a nivel local.  

Rex e Moore (1967) levaron a noción de clase social tal como a formulaba Weber (derivada polo acceso 

ou exclusión a un mercado económico calquera) ó campo da cidade, enfocando como punto central das relacións 

de poder urbanas o conflicto entre clases “segundo a vivenda”. A vivenda é un dos elementos imprescindibles 

para a reproducción social da forza de traballo, pero, a diferencia dos enfoques marxistas, non se pode encadrar 

como un medio de consumo colectivo máis, xa que é definida principalmente polo acceso privado e a 

mercantilización da súa producción. Por iso, Rex e Moore atoparon que en comunidades urbanas cunha certa 

homoxeneidade étnica, as divisións sociais máis significativas eran aquelas que tiñan que ver coas posicións 

dentro dese mercado da vivenda, no que tamén a administración local tiña un papel fundamental (obrigada 

legalmente a proporcionar vivenda social en Inglaterra) pero que exercía aplicando criterios de discriminación 

racial, todo isto á marxe da posición de clase segundo as relacións de producción. A poboación india e paquistaní 

inmigrante no barrio estudiado, vivían principalmente en alugueres privados e isto, segundo Rex e Moore, 

debíase á exclusión que lles impuña o concello e os grupos profesionais dentro del. O poder, pois, derivaba 

fundamentalmente da posición institucional e do exercicio dela segundo criterios sociais non necesariamente 

conformes ós principios democráticos nin sequera conforme ás demandas sociais de toda a poboación. En 

segundo lugar, o poder da xente a nivel urbano (no mercado da vivenda, neste caso) era independente do poder 

no centro de traballo: grupos sociais compartindo unha mesma clase socioeconómica a nivel productivo poden 

ter distintas forzas, comportamentos e tratamentos polo Estado e materias urbanas (como os servicios e subsidios 

sociais) (Dunleavy, 1980: 39-40; Pickvance, 1984). 

O enfoque weberiano foi continuado por Pahl, de xeito tal que as materias urbanas sometidas a 

conflictos sociais ampliaban o seu rango: podían ser públicas (equipamentos colectivos en xeral e 

infraestructuras), igual que para o marxismo, pero tamén privadas (incluíndo nestas tanto a vivenda como a 

localización de comercios, tendas, etc.), pero serían en todo caso as decisións das “elites urbanas” (“urban 

managers”, especialmente grupos técnicos e profesionais) en todas esas materias as principais “causantes” e os 

axentes responsables de cómo se configurarían as “oportunidades de vida” da poboación. Eses “managers”, cos 

seus valores e orientacións na súa traxectoria profesional, actuarían de forma relativamente uniforme e 

independentemente de que o goberno político sexa de dereitas ou de esquerdas (o cal tamén lle servirá para 

tentar aplicar a súa teoría tanto a países capitalistas como socialistas). Polo tanto, non son tódalas elites sociais as 
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que determinan a distribución de recursos urbanos, senón, sobre todo, as burocráticas. Posteriormente, Pahl 

(1975) chegará a aceptar que tamén o goberno central ou o capital privado (ou unha combinación entre os tres) 

poden determinar esa distribución. Polo tanto, o rango das elites ampliaríase, deixando fóra ós representantes 

políticos locais, pero incluíndo ó resto de políticos con poder a nivel do goberno central e ós capitalistas cos seus 

intereses lucrativos. Por outra parte, o comportamento “racionalizador” das elites urbanas non conduciría 

necesariamente a reducir as desigualdades sociais, como sostiña nun principio, senón que mesmo podería 

reproducilas ou amplialas.  

Sen embargo, ningunha destas dúas posturas convenceu os seus críticos da beira do marxismo 

(Pickvance, 1984). Primeiro porque a distribución de recursos urbanos respondería sempre ós intereses do 

capital: directamente, no caso dos bens privados como a vivenda, e non só ocasionalmente segundo o poder da 

tecnocracia; indirectamente, no caso dos bens públicos como escolas e hospitais, que sempre serían fornecidos 

polo Estado para garantir a acumulación de capital e a paz  social entre clases. Segundo, porque a tipoloxía de 

causalidades finalmente elaborada (que elites urbanas ou estatais ou capitalistas ou combinadas dominan en cada 

caso) non permite unha falsabilidade precisa da teoría. Pero o enfoque weberiano na socioloxía urbana ten a 

virtude de abrir unha serie de preguntas (o poder real dos managers) que permiten ós enfoques marxistas 

dirixirlle críticas ó seu mesmo nivel (cómo son constrinxidas as decisións relevantes das elites urbanas polas 

dinámicas globais do capitalismo), pero que eles non inclúen na súa axenda de investigación (por exemplo, 

preguntándose á inversa: cómo realimentan as decisións organizacionais das elites urbanas as dinámicas 

capitalistas). O trazo máis significativo da posición weberiana, pois, é que nas relacións institucionais constrúese 

o espacio urbano (mediante a asignación de recursos públicos e privados), pero que as elites sociais que o 

condicionan non están necesariamente ubicadas no ámbito local, nin as comunidades locais teñen unha vida 

social independente das actividades e estratexias desas elites. O cal, sen embargo, non contribúe moito a clarexar 

como funciona a participación comunitaria ou popular nese entramado. Esta conclusión é rebaixada en 

importancia, polo menos a nivel teórico, para gran parte do neomarxismo (o cal, diferenciaríase do marxismo 

clásico precisamente pola nova preocupación de ter unha teoría política propia sobre o Estado e o poder dende a 

perspectiva clasista), pero sempre remata por emerxer nas formulacións máis renovadoras do marxismo, como 

exporei máis adiante. 

 

Entre as últimas propostas teóricas elaboradas, a denominada teoría de “réximes” achégase máis á miña 

concepción “productiva” do poder, en particular, e á concepción complexa do seu funcionamento a nivel urbano, 

en xeral. Esta teoría enlaza coas transformacións postfordistas dos espacios urbanos dende mediados dos anos 

oitenta, polo que dá conta de novos modelos de reproducción do capitalismo a nivel local e sitúase nunha 

posición explicativa novamente a medio camiño entre as teorías pluralistas e as elitistas. Neste sentido será moi 

útil para comprender a lóxica da “planificación estratéxica”, aplicada recentemente a nivel metropolitano, tal 

como formulo nun dos meus casos empíricos. O que me parece máis insatisfactorio da mesma é que as 

consecuencias políticas máis directamente derivadas desta teoría permiten a xustificación das formas flexibles de 

acumulación e das funcións neoliberais dos gobernos locais (empeñados nos convenios coas empresas á marxe 

da legalidade ou flexibilizando esta, na incesante chamada á participación cidadá nos megaproxectos deseñados 

de antemán e na competición entre cidades por atraer investimentos, provocando novos tiróns de crecemento 

urbano sen consideracións sociais nin ecolóxicas). O outro problema é que tampouco queda completamente 
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distinguido do pluralismo e do elitismo un paradigma propio que articule esa concepción complexa do poder 

coas contradiccións e loitas urbanas do capitalismo. 

 A teoría de réximes enfatiza “a interdependencia de forzas gobernamentais e non gobernamentais 

reunidas ante retos económicos e sociais que apuntan o problema da cooperación e coordinación entre actores 

gobernamentais e non gobernamentais. (...) En tódalas sociedades capitalistas avanzadas existe a necesidade 

dalgunha forma de cooperación do público e do privado” (Stoker, 1995). Esta asunción é completada con dúas 

premisas: unha (semi-pluralista), que todo goberno está suxeito a certo grao de control popular; outra (entre 

elitista e marxista), que a economía está guiada principal “pero non exclusivamente polas decisións de 

investimento controladas privadamente” (ibid.). De aquí que un “réxime” sexa definido como “un conxunto de 

axustes polos cales esa división do traballo é posta en conexión” (ibid.). 

 Unha primeira consecuencia deses presupostos de partida é que a investigación empírica sobre políticas 

urbanas deixará a un lado as cuestións acerca de “quén” domina na cidade ou “por qué”, pasando a preguntarse 

“cómo” se producen eses axustes ou arranxos entre as institucións gobernamentais e o resto de actores. Xunto a 

ese obxectivo, tamén está o de saber “qué ideas e intereses” prevalecen no proceso da construcción dun réxime 

político. Unha segunda consecuencia é que a participación popular de longo alcance e efectivamente permitida é 

dun grao moi pequeno, pero iso non significa que no nivel da organización política e das elites urbanas non 

exista unha relativa autonomía con respecto ás constriccións do poder sistémico do capital. Gracias a esa 

autonomía e ó establecemento da suficiente cooperación público/ privado, é posible a gobernabilidade. Unha 

terceira consecuencia é que os réximes de cooperación son configurados sobre bases informais, pero deben 

rematar coa formación de “grupos estables con acceso a recursos institucionais que lles capaciten para ter un 

rol sostido na toma de decisións gobernamentais” (Stone, 1989: 4). Polo tanto, iso é conseguido co 

establecemento de “redes” de relacións baseadas na confianza e na reciprocidade, non en estructuras xeráquicas 

de autoridade (como postula o elitismo) nin en sistemas abertos a calquera tipo de presión, demanda e 

negociación (como postula o pluralismo). 

 Como dicía antes, para esta teoría a complexidade de relacións sociais a nivel político e urbano ten que 

fundamentarse nunha concepción complexa da noción de poder. En efecto, para os autores que defenden esta 

perspectiva o poder ten dúas caras: a capacidade de acción (en xeral) e a capacidade de dominación (en 

particular). A gobernabilidade municipal explicaríase atendendo a cómo diferentes actores se reúnen para 

conseguir obxectivos comúns e facendo sinerxia das súas capacidades de acción, e non tanto explicando como se 

exerce o dominio ou a autoridade. “As loitas de poder teñen que ver non co control e a resistencia, senón co 

gaño ou coa disolución da capacidade de acción –poder para, non poder sobre” (Stone, 1989: 229). Trataríase, 

pois, de explicar esas relacións de cooperacións entre axentes urbanos que non son iguais entre si, pero cunha 

desigualdade que pode ser usada en beneficio dos propósitos compartidos. Cada cal contribúe co que ten, pero o 

centro da relación é a cooperación. E ¿que é o que teñen? Segundo estes autores, dúas cousas: 1) coñecemento 

estratéxico das transaccións sociais e unha capacidade de acción baseada nese coñecemento, 2) control de 

recursos que o fagan atractivo como compañeiro nunha coalición (Stoker, 1995). 

 Do anterior podería deducirse que o exercicio da dominación social a nivel urbano tería pouca 

importancia para a teoría dos réximes. Isto é así só parcialmente. En efecto, recoñécese que esta é unha forma de 

poder real e efectiva, pero que só abrangue un espacio limitado e un conxunto restrinxido de actividades na 

política urbana, porque “os recursos, as habilidades e o tempo para conseguir o poder de mando só están 
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altamente dispoñibles para certos intereses en campos limitados” (Stoker, 1995). O “poder sobre” ou de 

dominación iría asociado ó de resistencia, e para estes autores sería un poder de tipo 2. No tipo 1 estaría o que eu 

considero unha extensión do anterior: o chamado “poder sistémico” que consiste na posición privilexiada (e 

dominante) de certos actores, como as empresas capitalistas. O tipo 4 de poder sería o xa aludido de “poder 

para”, en tanto que exercicio autónomo das capacidades de cada grupo ou axente urbano. Esta concepción 

productiva do poder é traducida á política urbana na capacidade de conseguir “lideratos” que permitan a 

gobernabilidade, pero eses lideratos non se conseguirían, segundo eles, mediante o adoutrinamento ideolóxico, 

senón como resultado dos compromisos colectivos conxugando intereses diversos. Por último, o tipo 3 de poder 

sería o poder para formar coalicións: con el “os actores non buscan dominarse mutuamente senón intercambiar 

sobre a súa respectiva base autónoma de forza. A negociación depende da busca doutros axentes que poidan 

compartir obxectivos compatibles e recursos complementarios e, por esta razón, os axustes de coalición tenden 

a ser relativamente inestables” (ibid.). En definitiva, a análise empírica debe distinguir en cada momento con 

qué tipo de poder está tratando. 

 O que me parece máis interesante desta teoría é que acerta a describir unha serie de estratexias que están 

tendo lugar nas grandes cidades, como tentativas de involucrar a sectores sociais moi distintos no compromiso de 

adoptar solucións ás crises de gobernabilidade urbana. A súa conceptualización do poder é moito máis rica cá 

das teorías clásicas, aínda que considero que o poder sistémico é só unha forma de dominación e o poder de 

coalición (ou coordinación ou cooperación) pode darse tanto entre actores que dominan o desenvolvemento 

urbano (empresas e elites burocráticas, por exemplo), entre actores dominados (federacións veciñais, por 

exemplo) ou tamén en casos híbridos, como os albiscados pola teoría de réximes.  

Por detrás destas premisas existe unha pretensión de explicar relacións de poder inestables e que 

necesitan continuos cambios e adaptacións para reproducirse e para producir a cidade. Coido, pois, que se trata 

de explicar o nivel da política urbana mediante a descrición dos mecanismos polos cales se producen relacións 

sociais que van lexitimando as formas de goberno urbano, sexan mecanismos formais ou informais. En efecto, 

ningunha dominación pode manterse indefinidamente nin de forma pasiva, precisa modificarse, renovarse e 

maquillarse o necesario, chegando mesmo a persuadir ós dominados de que deben participar dela polo interese 

común (da cidade ou da nación, segundo os casos). E isto, como teorizaba Luhmann, conséguese potenciando 

tamén as capacidades de acción dos dominados, sempre que estas non sobrepasen os limiares permitidos de 

conflictividade social. A democracia, para esta perspectiva, é unha especie de “ilusión eficaz”, un recurso 

cognitivo máis (a apelación ós principios de control ó goberno, liberdade de expresión, etc.) no desenvolvemento 

real do goberno dunha minoría social co acordo activo (que debe ser renovado continuamente) de diversas 

minorías tamén dominantes ou dominadas. 

 O que xa me parecen máis discutibles son as énfases que se lle conceden a temas como a participación 

popular, de forma aparentemente moi neutral e ecléctica á hora de elixir unha teoría clásica como marco de 

referencia. Apuntarei, pois, tres valoracións críticas desta teoría que tratan directa ou indirectamente sobre a 

participación urbana. 

A primeira crítica ten que ver coa análise sobre os niveis de goberno. Estes non están claros con 

frecuencia e, sobre todo, non parece existir unha teorización sobre se existen diferencias fundamentais entre eles. 

O estudio de Stone e algúns outros semellan centrarse no nivel local, pero a chamada teórica a contextualizar os 

réximes formados a ese nivel, non semella aportar unha explicación de cómo son esas relacións (por exemplo, 
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habería que saber como participan as elites locais de intereses supralocais e que influencia ten esa relación na 

configuración de coalicións urbanas locais).  

Unha segunda crítica é máis epistemolóxica. A formación de réximes ou as eivas que a impiden, 

distínguense atendendo a preguntas a nivel micro sobre como se producen os acordos e qué recursos e 

preferencias prevalecen. Sen embargo, as explicacións últimas deses réximes segue recaendo en premisas macro 

propias do elitismo ou do marxismo, como a existencia da dominación capitalista e das elites económicas como 

actores privilexiados en toda coalición.  

En terceiro lugar está o problema das coalicións. Afirmar que estas contribúen a construír réximes de 

gobernabilidade porque suman a diversidade de forzas, coñecementos e recursos, significa non valorar 

suficientemente en que medida esa diversidade complementaria non mantén grandes desigualdades de fondo 

entre os axentes urbanos que participan (por exemplo, nalgúns Plans Estratéxicos hai membros de organizacións 

que van ás reunións de cooperación como parte das súas horas de traballo remuneradas, mentres que outros fano 

sen cobrar nada). Isto condúcenos á necesidade de explicar por qué certos colectivos sociais non teñen os 

recursos estratéxicos e complementarios ós dos demais actores, polo que, ou ben “disimulan” e os inventan, ou 

ben, simplemente, deciden non participar nesas coalicións urbanas.  

O certo é que as coalicións formadas e os réximes establecidos rematan sendo “poderosas forzas na 

política urbana”, pero tamén son constituídas a miúdo como redes entre cidades e sobrepasan, polo tanto, o 

espacio local ou a administración municipal. De calquera xeito, tendo esta distinción en conta, a oposición social 

a estes réximes só pode realizarse superándoos dende o seu interior (con propostas anovadoras e redistributivas 

socialmente, por exemplo) ou “construíndo efectivos contra-réximes” (é dicir, potenciando o poder de 

cooperación entre os colectivos sociais dominados, e marcando obxectivos comúns a nivel do autogoberno 

urbano). Dende esta teoría, pois, revélasenos un suxerente escenario no futuro inmediato: que o conflicto urbano 

vai ser a loita entre “redes de axentes urbanos”, non a loita de clases ou de barrios. 

 

 

4. As políticas urbanas segundo o neomarxismo: do estructuralismo ao instrumentalismo. 

 

 

A parte das críticas á tradición de socioloxía urbana vinculada con Wirth, as críticas neomarxistas 

dirixíronse a explicar a relación entre espacio e estructura social, en tanto que marco explicativo dos procesos 

políticos que tamén van concentrarse na cidade para xestionar o resto de procesos productivos. Vexamos, pois, 

unha das posicións máis representativas a este respecto, a dos primeiros traballos de Castells, que ten tres 

vantaxes, ós nosos efectos: a) levar ó eido urbano un paradigma marxista (con ascendencia althusseriana) de 

dominación de clase semellante ás teorías sociais do poder de Olin Wright e Therborn; b) formular unha 

concepción do espacio como producto social distinta á de Lefebvre, especialmente no que concerne ás 

consecuencias políticas da mesma; c) abrir a Caixa de Pandora do estudio das políticas urbanas, en termos de 

análise holista dos procesos urbanos na sociedade capitalista, poñendo no centro dos mesmos os movementos 

sociais urbanos e a intervención do Estado. 

 Coincidindo tamén con algunhas das críticas que amosamos máis arriba fronte a Wirth, Castells (1972: 

95-106, 118-137) chega a rexeitar case totalmente (recoñece, por exemplo, a existencia de certas 
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concomitancias, aínda que non sistemáticas, entre ocupación territorial e estructuras socioculturais) toda a 

tradición da ecoloxía humana en tanto que “ideoloxía urbana”, por non posuír un obxecto específico de 

investigación sistematicamente construído, o urbano, e por asumir determinacións organicistas e evolucionistas 

na comprensión sociolóxica dos fenómenos urbanos. Nun sentido similar atacará a teorización de Lefebvre, se 

ben esta elaborouse de forma simultánea á de Castells, polo que ambas foron modificándose e ata 

interpenetrándose gracias ás críticas mutuas. O importante, xa que logo, é coñecer a especificación que fai 

Castells do urbano e das políticas urbanas. 

 En primeiro lugar, a cidade é “un sistema” social que articula estructuras de relacións no seu interior.6 A 

variable do espacio físico pasa a un segundo plano, pero non pode nunca desaparecer, xa que se eliminarían dos 

estudios urbanos os procesos sociais de producción do espacio (urbanización), e de adaptación e de 

transformación social en relación ó espacio urbano (Castells, 1971: 61). Pero pasa a un segundo plano porque o 

que se deben clarexar son os elementos das estructuras sociais que están na base desas relacións con 

determinados espacios, e o modo de articulación entre eles. Os elementos son, para Castells: o proceso de 

producción (industrias, oficinas, etc.), o proceso de consumo (vivenda, lecer, hospitais, escolas, etc.) e o proceso 

de intercambio (comercio, transportes, comunicacións, etc.). A articulación das relacións socio-espaciais entre 

eles é: o proceso de xestión ou proceso político (institucións da administración estatal, planificación urbana, etc.) 

“que, á súa vez, intervén sobre os tres primeiros” (Castells, 1971: 132). Un conxunto ou sistema urbano, pois, é 

tanto “a combinación historicamente concreta do estado de cada un dos procesos citados e da súa relación co 

espacio”, como a producción de formas sociais “en tanto que expresión, non de institucións, senón de 

estructuras subxacentes” (Castells, 1971: 132, 209). 

 Hai tres elementos importantes nesta definición. O primeiro é que se trata de procesos económicos. O 

segundo é que neles os procesos productivos son prioritarios no capitalismo e determinan os demais, pero a nivel 

urbano son os de consumo colectivo os que ocupan a posición central nas relacións socio-espaciais. O terceiro é 

que a función política da cidade conecta tódolos procesos, pero eses procesos de xestión deben compartir a súa 

centralidade cos procesos de consumo colectivo. 

 De feito, para este autor, “a planificación urbana pode definirse, en xeral, como a intervención do 

sistema político sobre o sistema económico, a nivel dun conxunto socio-espacial específico, intervención 

encamiñada a regular o proceso de reproducción da forza de traballo (consumo) así como o de reproducción 

dos medios de producción (producción) superando as contradiccións formuladas no interese xeral (interese, a 

longo prazo, da clase social dominante) da formación social que se trata de asegurar.” (Castells, 1971: 208) O 

fin do sistema urbano, pois, é o de garantir a reproducción da forza de traballo, mediante a provisión de servicios 

sociais, equipamentos colectivos, infraestructuras ou subsidios, que no sistema productivo a empresa capitalista 

non quere ou non pode cubrir. Isto significa que, se ben os procesos políticos de intervención estatal e de 

resistencia cidadá poden influír sobre a articulación de tódolos procesos económicos devanditos, a clave 

fundamental das loitas urbanas será sempre dependente da relación cos procesos de consumo colectivo en 

primeira instancia. 

                     
6 “Unha cidade ou unha rexión metropolitana constitúen sempre un ente estructurado; esta estructura, emporiso, pode corresponder sexa a 
un sistema funcional (ou ecolóxico) da cidade, sexa a un sistema simbólico, sexa, por fin, a un sistema de acción. Efectivamente, como todo 
conxunto social, a cidade é en primeiro lugar un corpo organizado que debe administrar o seu propio dinamismo interno, asegurar a súa 
particular forma de expansión e reintegrala a través do control social da colectividade. Os urbanistas explicaron, a miúdo, a cidade coma 
un conxunto de funcións (traballo, habitación, lecer, circulación) pero é necesario sustituír esta aproximación, demasiado descritiva, pola 
noción de sistema funcional ou sistema ecolóxico: establecemento da relación existente entre os elementos que aseguren a persistencia 
dunha colectividade territorial en tanto que unidade autónoma de producción e de consumo.” (Castells, 1971: 173).  
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 Deste enfoque, sen embargo, xorde a cuestión de por qué se denominan urbanos uns procesos como os 

de consumo colectivo que ocorren en tódolos espacios. O outro problema é cómo se articulan unhas loitas nos 

eidos do consumo con outras nos eidos productivos, cando, segundo ese mesmo autor, a producción ten sempre 

prioridade básica a nivel global da sociedade capitalista e o consumo a nivel dos barrios ou cidades concretas, e 

cando o Estado intervén en ambos procesos á vez, sen que a tódalas súas intervencións se lles poida calificar de 

xestión política urbana. Unha terceira crítica é que a instancia ideolóxica sempre é considerada unha 

superestructura derivada das outras relacións económico-políticas e espaciais, sen ter igual carta de natureza e de 

articulación, como un proceso social básico máis a conxugar cos anteriores (ver a posición residual que resulta 

na definición ou a reducción a prácticas de mediación, segundo os efectos de lexitimación ou de comunicación 

que produce, en Castells, 1972: 155, 256-262; máis adiante, sen embargo, modificará esta posición nas sucesivas 

análises que fai dos movementos urbanos).7

Os problemas analíticos da perspectiva estructuralista serán relevantes para o contraste que suxiro facer 

con Lefebvre, gracias ó cal tamén quedarán en evidencia os distintos puntos de partida para o estudio das 

políticas urbanas. 

 As concepcións de Lefebvre sobre o urbano (Lefebvre, 1968, 1970, 1972) son criticadas duramente por 

Castells (1972: 107-117) polo seu carácter “ideolóxico” e, polo tanto, oposto a un proxecto de obxectividade 

científica sociolóxica. Pero, sobre todo, as acusacións concretas de Castells a Lefebvre apuntan a que este 

elabora unha interpretación do marxismo (humanista) distinta da do primeiro (estructuralista). No marxismo 

humanista a historia seguiría considerándose que avanza de xeito dialéctico, pero non mediante a sucesión no 

                     
7 Dentro da mesma tradición neomarxista hai, polo menos, dous puntos que foron amplamente cuestionados, se ben sempre partindo da 
apertura conceptual presentada por Castells. Un é o do consumo colectivo. No estudio de Cockburn (1977) pode atoparse unha triple 
acepción do concepto de ‘reproducción’, que non se limitaría á reproducción da forza de traballo que proporcionan os medios de consumo 
colectivo (para Cockburn este sería o ámbito de procesos nos que a poboación é “cliente” do Estado), senón que o conflicto urbano contén 
dous ámbitos máis, separados do primeiro e igual de esenciais analiticamente, en materia de reproducción: a reproducción privada (o 
“autoemprego” e a “autoxestión do consumo” na familia, fogar ou vivenda) e o emprego nos servicios de reproducción (a forza de traballo 
dentro do Estado). Estas distincións unifícanse nas loitas urbanas concretas fronte ás autoridades locais e no seo das súas institucións, 
segundo esa autora, e, igual que para outros autores marxistas como Lojkine (1977), amosarían sempre unha conexión inseparable coa loita 
de clases nos eidos productivos. Sen embargo, autores weberianos como Rex (1968) levan a división tipolóxica ata as súas últimas 
consecuencias e consideran que nos conflictos urbanos non hai unha necesaria unificación dos eidos productivos e reproductivos, podendo 
existir mercados específicos determinando clases sociais específicas en base a eses elementos reproductivos (como as chamadas por el 
“clases segundo a vivenda”). Para Castells, o consumo colectivo sempre implicaba que só mediante a mobilización de recursos colectivos 
dos que unha familia ou unha pequena comunidade non dispoñen, podían satisfacer as necesidades que os servicios sociais satisfacían 
(educativas, sanitarias, culturais, etc.). De aí derívase unha dobre consecuencia: que só o Estado pode dispoñer deses recursos e que o Estado 
adminístraos (mediante redistribución social) segundo os intereses do proceso de acumulación capitalista. Polo tanto, as loitas sociais 
centradas neses servicios públicos sempre estarían orientadas cara ó Estado e, ademais, sempre lle farían o xogo á acumulación capitalista, 
directamente (cando os recursos públicos non se gastan en servicios sociais soen facelo en subvencións a empresas) ou indirectamente (cando 
gracias á existencia de servicios sociais, as empresas poden acumular máis plusvalías do traballo, debido a que as demandas salariais non 
estarían xustificadas pola satisfacción de certas necesidades básicas). Sen embargo, deberiamos considerar que os recursos necesarios para 
eses equipamentos non teñen que ser tan cuantiosos para que só o Estado os aporte (moitas asociacións veciñais, por exemplo, crean pola súa 
propia conta os seus centros culturais), nin o modelo burocrático de xestión dos mesmos ten por que ser o que o Estado impón de forma 
homoxeneizante. Polo tanto, deberiamos separar tamén a existencia e funcións do consumo colectivo, das súas demandas e funcionamento, 
tal como diversos críticos, nunha tradición máis libertaria, propuxeron (dende os irmáns Goodman, 1947; ata Illich, 1973; Morris e Hess, 
1975; ou Fourquet et al., 1978; polo contrario, Harvey, 1973: 93-94, recupera o vello argumento de que os autogobernos comunitarios poden 
perpetuar as diferencias entre comunidades ricas e pobres se non hai centralización e redistribución de recursos, algo que no anarquismo ten 
solución, aínda que con escaso afondamento técnico, co recurso á federación solidaria de municipios libres: Biehl e Bookchin, 1998). O 
outro punto é o da planificación urbana e os movementos sociais como elementos clave das políticas urbanas. Lojkine (1977), por exemplo, 
critícalle a Castells que non separe suficientemente os planos de urbanismo e as prácticas dos actores urbanos, entre as que destacarían, 
segundo el, as de financiamento público e as estratexias de legalización liberalizadora. No capitalismo monopolista, ademais, tan relevantes 
serían os medios de consumo colectivo como os de comunicación para facer espacios acordes ás necesidades do novo tipo de capital, co cal a 
unión de producción e reproducción farían do espacio urbano un elemento da división social, xenérica, do traballo, mentres que nos centros 
de traballo só asistiriamos a unha división técnica, específica, do traballo. En estudios posteriores, sen embargo, este mesmo autor vai 
adoptar unha óptica máis gramsciana e considerará un elemento explicativo dun caso de poder local, os “aparatos hexemónicos” de relacións 
“culturais” entre os distintos axentes sociais e as prácticas políticas de decisión: de aí derivará que non existe unha relación necesaria entre a 
pertenza de clase e as relacións de poder local e que cada loita de poder local ten unha certa autonomía de relacións (Lojkine, 1981). 
Posteriormente revisarei outras propostas analíticas, pero baste esta para amosar que na teoría de Castells son simplificadas as contradiccións 
políticas “internas” do sistema urbano e levadas a un punto “exterior” (de articulación de procesos económicos) ás relacións de poder 
urbanas concretas.   
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predominio de “modos de producción”, senón mediante a sucesión de “modos de pensamento, de acción  e de 

vida”. A culminación da historia non é o “comunismo”, senón a “sociedade urbana”, xa que o capitalismo foi 

capaz de atenuar, se ben non resolver, as súas contradiccións internas. A loita de clases non é para Lefebvre 

tampouco o conflicto fundamental no presente, polo menos dende o momento en que o proletariado non se 

preocupe por facer a “revolución urbana” ó mesmo tempo. Por último, o espacio é producto da actividade 

creadora dos seres humanos, dos seus proxectos, dos seus modos de habitar e das súas relacións sociais na vida 

cotiá, en maior medida que producto de determinacións abstractas do sistema capitalista. 

 Ata aquí coido que a concepción de Lefebvre é máis básica e ampla cá de Castells, pero non son 

mutuamente excluíntes. O sistema urbano definido por Castells está composto de procesos sociais, entre os que 

destacan a reproducción da forza de traballo (mediante o consumo colectivo) e a xestión política, articulando 

social e espacialmente tódolos procesos económicos (mediante a “planificación” urbana). O espacio urbano 

definido por Lefebvre é, sobre todo, o producto resultante deses procesos e, ó mesmo tempo, un factor esencial 

da reproducción do capitalismo en xeral, do seu conxunto de relacións sociais de producción. Sen embargo, para 

Lefebvre, como para Weber ou para Kropotkin, o espacio urbano precede ó capitalismo e ten a súa orixe nun 

nivel de organización social ou comunal, para el definido pola “vida cotiá”, polas “prácticas de habitar” e de 

“apropiación” social do mesmo, conferíndolle valor de uso. Por esta razón, o Estado non só intervén contra a 

clase obreira regulando o seu “benestar” fóra do centro de traballo, senón que tamén intervén contra toda a 

cidadanía regulando as súas relacións sociais nos espacios cotiás, nas rúas e nos barrios.  

Mentres que para Castells hai dúas frontes de conflictividade social fundamentais (na empresa e na 

cidade) nas que participa un mesmo actor (o proletariado) en busca dun mesmo fin (o benestar, mediante salario 

directo ou indirecto) e con distintos inimigos directos en cada caso (os capitalistas ou o Estado), para Lefebvre o 

conflicto urbano pasa a primeiro plano, os suxeitos colectivos multiplícanse segundo as posicións en relación á 

“alienación do espacio”, o fin é sempre a transformación do capitalismo e da súa base (as relacións de 

propiedade baseadas no valor de cambio e a protección das mesmas polo Estado), pero tamén  a creación dun 

espacio propio e autoxestionado por parte de quen sofre a opresión urbana, e os inimigos son sempre os mesmos 

en tódolos casos (tanto o sistema capitalista de producción e reproducción, como o Estado) (Gottdiener, 1984). 

 Entre as críticas de Castells a Lefebvre estaba a identificación deste co determinismo espacial de Wirth, 

por canto Lefebvre propón unha praxe política urbana que debe crear un espacio propio e autoxestionado, o cal 

contribuirá a liberar a vida cotiá de tódalas determinacións do capitalismo. A atención prestada á vida cotiá 

achégao ós aspectos máis positivos da concepción de Wirth, pero sepáralle daquel o eixo explicativo dos 

procesos de urbanización en base á dialéctica entre valores de uso e de cambio, que ligan eses procesos coas 

relacións sociais dominantes nunha sociedade capitalista. Lefebvre, ademais, non desvincula a creación de novos 

espacios coa creación de novas relacións sociais e viceversa, de aí que, en lugar de organicismo, formule unha 

teoría normativa do “dereito á cidade” en tanto que “a xeración de espacio mediante a acción libre de represión 

e como parte dunha praxe revolucionaria” (Gottdiener, 1984). O estructuralismo de Castells, non obstante, 

tamén evoluirá cara a incluír a loita polo valor de uso dos espacios dentro duns dos parámetros da loita polos 

equipamentos colectivos, e a creación comunitaria de relacións sociais espacialmente baseadas, como un trazo 

esencial dos movementos urbanos (Castells, 1986).
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  Praxe transformadora -alianzas 

 
Concepción dialéctica do espacio urbano, segundo Lefebvre. Elaboración propia 

 
Se ben as concepcións de Lefebvre sobre as relacións de poder urbanas nun nivel intermedio entre a 

política institucional e os centros de producción, son sumamente valiosas, o que si semella menos acertado é a 

súa suposición dunha transformación revolucionaria do capitalismo por medio de prácticas sociais masivas 

espacialmente baseadas, xa que estas non se produciron, polo menos de forma articulada, rachando co illamento 

mutuo entre as organizacións urbanas e destruíndo os piares básicos do sistema. Cunha avaliación semellante 

poden lerse os comentarios de Harvey (1973: cap. 5-6, 318-330) e as numerosas coincidencias deste con 

Lefebvre. Pero a concepción do urbanismo (en tanto que procesos de urbanización relativos ó medre do 

capitalismo) de Harvey argumenta as súas críticas ó “optimismo revolucionario” de Lefebvre non negando a 

existencia de tendencias actuais cara á centralidade das forzas urbanas (de feito, a cidade explícase, segundo 

Harvey, a partir da apropiación social do excedente que se deriva das específicas relacións entre valor de uso e 

valor de cambio dominantes nos procesos económicos), senón afirmando que no presente o urbanismo segue 

dependente de dinámicas centrais do capital como a actividade industrial, o investimento en capital fixo, a 

especulación cos dereitos de propiedade e a creación de novas necesidades e demandas efectivas. Estes 

elementos, pois, distíngueno tamén da énfase de Castells nos medios de consumo colectivo. Por último, en 

posteriores traballos (Harvey, 1992, 1994) desenvolveranse as consecuencias socioculturais da idea lefebvriana 

de que “a sociedade industrial homoxeneiza e a sociedade urbana diferencia”, co obxectivo de avaliar as virtudes 

e feblezas do urbanismo postmoderno, pero non é este o lugar para tratalas agora. 

Dunleavy (1980: 50-55) acepta na definición das ‘políticas urbanas’ a prioridade marxista dos procesos 

de consumo colectivo, pero engade que a análise empírica debe enfocar os “procesos de decisión” involucrados 

no consumo colectivo. Pódense salientar tres trazos importantes nesa definición. En primeiro lugar, eses 

procesos non son interpretados como accións das elites burocráticas na administración local do Estado cunha alta 

autonomía, senón como resultados das constriccións sociais, ideolóxicas, políticas e económicas procedentes do 

contexto de loita de clases no capitalismo. En segundo lugar, os procesos de toma efectiva de decisións deben 
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localizarse en cada nivel espacial en que son tomadas, sen restrinxilas ó nivel local ou ó nacional. En terceiro 

lugar, os procesos de consumo colectivo poden darse en calquera lugar do espacio, polo que deberán analizarse 

as “variacións espaciais” entre as distintas áreas (rurais ou metropolitanas) nas que teñen lugar. Polo tanto, son 

incluídos neste obxecto de investigación tódolos servicios sociais, equipamentos (escolares, culturais, 

hospitalarios), infraestructuras (sanitarias, eléctricas, de transporte), vivenda e transporte públicos, ós que se 

poderían engadir os procesos de regulamento e xestión do consumo colectivo formulados no planeamento 

urbano.  

Fronte ás ambigüidades da definición de Castells, Dunleavy deixa fóra do ámbito de estudio das 

políticas urbanas as simples transferencias económicas de subsidios, os bens e servicios privados –non 

organizados nin xestionados colectivamente-, e aqueles servicios estatalmente garantidos pero que son 

xestionados comercialmente (como pode ser o caso das telecomunicacións ou o fornecemento de auga, enerxía 

eléctrica ou petróleo). Tal como este mesmo autor recoñece, o feito de aceptar estes elementos distintivos 

enfatizados polas teorías marxistas, non significa que se deba aceptar a totalidade da teoría marxista nin o seu 

método. De feito, a centralidade compartida polos procesos de consumo colectivo cos procesos de toma de 

decisión e coa precisión das fontes non locais (relacións entre niveis centrais e local do Estado, grupos 

profesionais e ideoloxías sobre as políticas públicas, Dunleavy, 1980: 130-133) determinando a política urbana, 

desenvolven o enfoque marxista ata algunhas converxencias co paradigma weberiano. 

Pickvance (1995) avalía as principais propostas marxistas considerando dous casos extremos: 

estructuralismo e instrumentalismo. Usará tres variables de comparación: 1) a autonomía do Estado con respecto 

ás clases sociais dominantes, que é necesaria para manter unha certa “orde social” e algunhas concesións á clase 

obreira, segundo as versións estructuralistas, pero que non existiría para as vesións instrumentalistas xa que 

tódalas institucións do Estado estarían completamente dominadas pola clase capitalista; 2) a determinación das 

políticas urbanas por forzas externas (non locais) é, consecuentemente, alta para o instrumentalismo e baixa para 

o estructuralismo, xa que para este último as loitas urbanas a nivel local si poden influír na redistribución de 

servicios sociais nos que ten competencias o goberno local, ademais de intereses electorais inmediatos; 3) a 

unidade das institucións do Estado é, correspondentemente, moi alta para a concepción instrumentalista, pero 

relativamente baixa para a concepción estructuralista. 

 

Teorías marxistas sobre as políticas urbanas. Elaboración propia a partir de Pickvance (1995) 

 
  ESTRUCTURALISMO INSTRUMENTALISMO 

Autonomía do Estado con 

respecto ás clases dominantes 

 
Alta 

 
Baixa 

Determinación da política 

urbana por forzas externas 

 
Baixa 

 
Alta 

Unidade das institucións do 

Estado 

 
Baixa 

 

 
Alta 
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É significativo que ambas correntes conciban sempre a participación urbana como un proceso 

dependente da reproducción das relacións sociais capitalistas, nunca como expresión da autoorganización de 

clases, comunidades ou grupos en situacións de opresión compartidas e cunha construcción propia dos seus 

espacios de vida. Sen embargo, debe notarse que se para o instrumentalismo a participación urbana local non 

altera un ápice as funcións do Estado capitalista, para o estructuralismo si é importante en tanto que agudiza as 

tensións entre os niveis central e local das institucións do Estado. 

Especificamente, para o instrumentalismo (seguindo fundamentalmente a teoría de O’Connor, pero 

aplicable tamén a autores citados antes como Lojkine e Cokburn) as funcións do Estado capitalista son as de 

acumulación (que producen beneficios directos ó capital) e as de lexitimación (que non incrementan 

directamente os beneficios). O consumo colectivo (en vivenda, escolas e hospitais, por exemplo) e o 

investimento social (infraestructuras en xeral) fainos o Estado sempre para facilitar a acumulación do capital. 

Outros gastos estatais en consumo colectivo “máis alá do necesario para a acumulación de capital” e en forzas 

represivas (policía, exército) só serven para lexitimar a reproducción das relacións sociais no capitalismo. Sen 

embargo, os gobernos locais están dominados por un tipo de capital (o “competitivo” ou de pequena escala) moi 

distinto ó que domina ó goberno central ou ó das grandes metrópoles (onde predomina o capital “monopolista”, 

sen poder nunca eliminar definitivamente ó competitivo, nin tampouco a acción máis visible da clase obreira 

organizada). Semellaría, pois, que esta descrición debería estar apoiada por numerosos conflictos entre os 

distintos niveis administrativos e entre os exercicios das funcións de acumulación e lexitimación que non teñen 

por que ir acordes. A solución que algúns autores propuxeron foi que as distintas formas de “descentralización” 

(concedéndolle competencias ós gobernos locais ou segregando as tarefas de acumulación e lexitimación dentro 

do Estado, construíndo un entramado de axencias e departamentos inaccesible á cidadanía) servían precisamente 

para iso, para evitar temporalmente eses conflictos. Sen embargo, estas respostas poñen en cuestión unha das 

premisas da posición instrumentalista: se ocorre descentralización e segregación inter-estatal significa que non 

existe tanta unidade como se pensaba. 

Para o estructuralismo (que tería en Castells o seu principal representante) as funcións do Estado 

limitaríanse a favorecer a reproducción da forza de traballo por medio do regulamento, o subsidio e a provisión 

directa de medios de consumo colectivo. En calquera desas tres facetas cumpriríanse funcións útiles para a 

reproducción do capitalismo (acumulación e lexitimación) e pouco rendables mercantilmente. As loitas urbanas 

caracterizaríanse pola tentativa de modificar eses tres tipos de intervención estatal, en favor da clase social que 

as leve a cabo. O que si é unha interpretación reiterada para o estructuralismo marxista é que a participación 

urbana só sería a denominación apropiada a un nivel desas loitas: o nivel do “control” e da canalización de 

demandas por vía institucional. Existirían outras formas de loita urbana, tamén á marxe da organización en 

partido político, que serían a “protesta” (por vías non institucionais que só conseguiría “reformas”) e os 

“movementos urbanos” (tamén por vías non institucionais, que poderían transformar revolucionariamente a 

situación). O planeamento urbano, en conclusión, serviría para regular os conflictos xurdidos máis alá dos tres 

tipos de intervención estatal mencionados e representaría centralmente o conxunto de estratexias na política 

urbana que favorecería a reproducción do capitalismo. Significativamente, tódalas formas que eu considero de 

participación social (incluíndo os movementos urbanos, como argumentarei máis adiante), demostran para os 

autores estructuralistas que son outros elementos diferentes ós da clase social (étnicos, de xénero, en relación á 

demanda de vivenda pública, etc.) os que explican as mobilizacións populares urbanas, polo que o vínculo entre 
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producción e reproducción da forza de traballo só pode enunciarse como axioma xenérico, sen falsificación a 

niveis concretos das loitas urbanas. 

A ambas versións do marxismo aplicado ás políticas urbanas, Pickvance (1995) critícalles que non está 

demostrada a funcionalidade capitalista do “Estado Local”. Un argumento que sostén esa crítica é que a maioría 

de aportacións marxistas basean a relación de funcionalidade na mera existencia continua das institucións 

estatais, pero esa recorrencia non significa que deban cumprir as mesmas funcións en cada momento nin de igual 

maneira por cada parte das mesmas. Un segundo argumento é máis específico: unha política pública que 

beneficia a unha fracción local do capital non ten por que ser funcional para a reproducción capitalista local se, 

por exemplo, vai acompañada de incrementos nos impostos e revoltas sociais fronte a esas cargas impositivas; 

ademais, unha política pública pode consistir na concesión de beneficios a empresas para que se instalen na súa 

localidade, pero isto pode atraer a empresas doutros sitios, incrementando a carga fiscal sen incrementar a 

actividade industrial a nivel nacional, polo que a funcionalidade capitalista do Estado a nivel local non ten por 

que ser sinónima da funcionalidade a nivel nacional. 

Este segundo problema xa foi formulado polas teorías instrumentalistas e, sobre todo, pola tese do 

“Estado dual” de Saunders (1981, 1986). Para este autor sería conveniente unha complementariedade do enfoque 

instrumentalista e o dun “pluralismo imperfecto” (apertura do goberno segundo a presión exercida polos grupos 

de interese), xa que a funcionalidade capitalista do Estado é manifesta a nivel central do mesmo, mentres que as 

políticas urbanas teñen lugar a nivel local e opóñense relativamente ás outras. As políticas urbanas, por tanto 

garantirían dereitos de cidadanía, servicios públicos e necesidades sociais (non dereitos á propiedade privada nin 

intereses particulares). Por unha banda, pois, teriamos que o Estado será máis funcional ó capitalismo cando 

opera a nivel central mediante “políticas sobre a producción”, implicando a grupos sociais segundo a súa 

posición de clase e segundo a súa representación corporativista. Por outra banda, teriamos que as intervencións 

estatais corresponderíanse máis coa “opinión popular” cando implementa “políticas de consumo colectivo” a 

nivel local, implicando a grupos sociais segundo intereses concretos (inquilinos, propietarios, etc.) e actuando de 

forma “competitiva”. 

 

“O dualismo do Estado consiste na división (típico-ideal) entre un sector corporativista, localizado nos 

niveis nacional e rexional do goberno e producindo políticas de investimento social deseñadas para apoiar a 

acumulación de capital no sector monopolista da economía, e un sector competitivo, localizado principalmente 

no nivel local de goberno e producindo políticas de consumo social en resposta ás presións populares pero 

dentro dun contexto superior de constricción política e económica.(...) Os intereses do capital prevalecen a 

longo prazo porque o investimento social toma prioridade sobre o consumo colectivo, e pola dependencia do 

Estado na acumulación futura de capital, o cal se reflícte na subordinación do goberno local ó central. Vemos 

que as teorías pluralistas poden ser pertinentes para unha análise das políticas de consumo colectivo no nivel 

local onde o Estado está relativamente aberto ás demandas populares. Debería subliñarse, por suposto, que o 

goberno local non está enteiramente aberto e que algúns grupos da poboación poden estar excluídos de 

calquera participación efectiva, polo que calquera aplicación do enfoque pluralista debe ser consciente da 

posibilidade da non-toma-de-decisións nas súas diversas maneiras, e debe usar un concepto de interese 

analiticamente separado do concepto de preferencia subxectiva. (...) As loitas urbanas implican a mobilización 

de grupos de interese en torno a materias específicas de consumo que involucran o goberno local. Non é casual 
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que, en Inglaterra polo menos, esas loitas estivesen xeograficametne fragmentadas (diferentes áreas competindo 

entre si por recursos), estratexicamente limitadas (diferentes grupos apuntando a diferentes temas singulares) e 

politicamente illadas do máis amplo movemento obreiro, por canto as políticas urbanas están esencialmente 

localizadas e atinxen a temas específicos.” (Saunders, 1981) 

 

 

Tese da política dual de Saunders. Elaboración propia a partir de Pickvance (1995) 

 
  Política da Producción Política do Consumo 

Base social Intereses de clase Grupos de intereses sectoriais 
no consumo 

Modo de mediación de 

intereses 

Corporativista Competitiva 

Nivel administrativo Estado central 
 

Estado local 

 

Ideoloxía dominante 

Capitalista (dereitos de 
propiedade privada) 

Servicio público-democrática 
(dereitos cidadás e 

necesidades) 

Teoría social Clasismo-Instrumentalismo Pluralismo imperfecto 

 

 

Sen embargo, tanto a concepción instrumentalista xeral de que as funcións productivas ou de 

acumulación son progresivamente desprazadas do goberno local ó central, como a tese dual en particular de 

Saunders, poden ser cuestionadas criticamente (Pickvance e Preteceille, 1991; Pickvance, 1995). Un primeiro 

punto é que só nalgúns casos europeos con gobernos temporalmente comunistas ocorreu claramente ese 

desprazamento. Segundo os instrumentalistas, as políticas productivas-acumulativas serían relegadas ós niveis 

centrais do goberno para evitar o conflicto político de clase que é fundamental no capitalismo (agochándoo en 

mesas negociadoras de alto nivel), pero esas políticas non son sempre percibidas como “clasistas” pola maioría 

da poboación, polo que poden aplicarse sen maior conflictividade da habitual a nivel local. Un segundo punto é 

que algúns estudios recentes demostran un continuo crecemento (pero non homoxéneo en tódolos países 

capitalistas) da implicación dos gobernos locais na promoción de desenvolvemento productivo, exercendo 

poderes para atraer investimentos. Ademais, o planeamento urbano sempre tivo un impacto directo na 

producción (mediante a cualificación industrial e comercial de terreos ou mediante a previsión de 

infraestructuras de transporte, por exemplo). Un terceiro punto atinxe a discusión da relativa apertura 

democrática da administración local. Por unha banda, algunhas políticas locais poden provocar malestares que se 

paguen nas eleccións supralocais como voto de castigo ós partidos políticos de nivel nacional. Por outra banda, 

nalgunhas institucións locais predomina unha cultura burocrática entre o persoal técnico, que pensa que se serve 

mellor o interese xeral canto menos caso se lle fai á presión dos grupos de interese. Finalmente, moitas 

organizacións sociais atopan maior receptividade ás súas demandas a nivel nacional, polo que suxiren  mesmo a 
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existencia de maiores niveis de “apertura competitiva” nesas instancias do Estado. 

Esta revisión das teorías marxistas sobre as políticas urbanas axúdanos a recoñer que as funcións 

capitalistas do Estado son exercidas mediante complexas relacións entre niveis espaciais e administrativos, pero 

sempre gardando unha relación cos procesos sociais de reproducción dos intereses de clase e de regulación dos 

seus conflictos. Tanto os procesos de consumo colectivo como os productivos son motivo de loitas urbanas a 

nivel local, pero cada reestructuración estatal pode modificar o seu modo de articulación, os departamentos e os 

niveis administrativos que os van controlar centralmente, polo que as loitas urbanas só poden ser dependentes 

desas variacións ou marcarse autonomamente os seus propios obxectivos de intervención segundo as 

oportunidades coxunturais. Como sinala Pickvance (1995), ademais desas contribucións marxistas, deberiamos 

considerar tamén a importancia que teñen nas loitas urbanas os intereses profesionais e burocráticos e a 

regulación de conflictos que non son de clase.  

Os estudios que ese autor compila xunto a Preteceille, tamén amosan unha máis novidosa 

conceptualización clasista deses procesos das políticas urbanas que poderían sintetizarse nos seguintes catro 

puntos (Pickvance e Preteceille, 1991: 11): 

1) O poder local e as políticas públicas locais só poden ser entendidas como parte da problemática do Estado 

no seu conxunto, e a reestructuración do goberno local nas súas diversas dimensións é un aspecto da 

reestructuración do Estado en xeral. 

2) As políticas públicas locais e as relacións entre o Estado central e o local só poden ser entendidas no 

contexto dos cambios económicos e sociais en marcha que son nacionais e internacionais tanto como locais 

en escala. Estes inclúen a crise do Estado do benestar e novos condicionamentos no financiamento público a 

niveis local e nacional, novas formas de intervención ou relanzamento do capital privado, transformacións 

na estructura social, novos estilos de vida e relacións co consumo colectivo e cambios na “sorte” de 

diferentes forzas políticas. 

3) Os cambios no poder local non poden ser deducidos das transformacións económicas globais. Por exemplo, 

rexéitase o tentador cadro segundo o cal a acumulación flexible ofrece un novo modelo único, ó cal lle 

corresponde unha pauta única de adaptación funcional dos Estados. Polo contrario, precísase prestar 

atención á diversidade de estructuras e cambios económicos e sociais, ás coxunturas políticas e históricas, 

etc. 

4) A énfase no contexto non elimina a necesidade de análises detalladas dos efectos dos procesos políticos e 

administrativos. 

De todos eles o que máis sorprende é a ausencia da singularidade política dos movementos urbanos e das 

relacións co movemento obreiro, que si estaban presentes nas perspectivas marxistas anteriores e que, na miña 

opinión, seguen tendo unha relevancia esencial na configuración desas políticas urbanas, na reestructuración 

económica e administrativa e nas respostas sociais á mesma. De feito, coido que dende os distintos niveis do 

Estado e da reestructuración económica tamén se están creando novos conflictos que atravesan as relacións de 

clase, sumándose ós mesmos conflictos de clase e entre grupos sociais non definidos pola súa clase de 

adscrición. Polo tanto, non só a loita de clases é un conflicto externo ás relacións políticas urbanas, senón que 

ambas poden ser atravesada mutuamente. 
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5. As contribucións desde o situacionismo e o municipalismo libertario. 

 

 As teorías pluralistas e elitistas empezaron a desenvolverse no período da postguerra, nunha época de 

reconstrucción productiva das democracias occidentais, crecemento económico, Guerra Fría e políticas de 

benestar social e concertación corporativista entre representantes da clase obreira e o capital. Sen deixar de 

renovarse a vixencia daquelas propostas de interpretación, o panorama teórico foi zarandeado nos anos setenta 

polo rexurdir do marxismo na socioloxía política e urbana, campos tradicionalmente secundarios para a análise 

da economía política e para a praxe revolucionaria de clase. O momento histórico destas contribucións coincide 

coas revoltas contraculturais de finais da década dos sesenta, coa expansión da cultura e consumo de masas e co 

esgotamento do modelo productivo, enerxético e de relacións políticas internacionais vixentes. A partir dos anos 

setenta, pois, principian a implementarse estratexias diversas de reestructuración e internacionalización 

económicas, que obrigan o desenvolvemento dos paradigmas clasistas a convivir co reto dun contexto social en 

constante cambio, con incremento do desemprego, co desmantelamento das políticas sociais, co crecemento dos 

desequilibrios mundiais e dos fluxos migratorios e a expansión acelerada da crise ecolóxica e das áreas 

metropolitanas en todo o mundo. 

 Evidentemente, os aspectos da política urbana que pretenden explicar as teorías revisadas no punto 

anterior, son limitados, pero sempre constrinxidos por ese contexto histórico que nos axuda a darlles sentido. 

Dende os anos sesenta e setenta tamén mudaron sustancialmente as formas de protesta social tradicionais, cun 

maior retraimento dos movementos de clase e o auxe de movementos sobre temas particulares, aínda que 

tecendo múltiples redes entre eles. En gran medida, foron os movementos urbanos os que máis estimularon a 

recreación teórica do marxismo aplicada ás relacións de poder urbanas. Sen embargo, sería demasiado simplista 

estreitar ese vínculo entre teoría e realidade, xa que unha mesma realidade participativa pode, e de feito 

conseguiu, dar lugar a diversas teorías. Neste punto, pois, sinalarei as contribucións dalgunhas das teorías que 

tentaron situarse nunha posición política máis radical cá mantida pola “nova esquerda” e que tamén, en gran 

medida, se diferenciaban dela por seren pioneiras en introducir nas súas concepcións a “revolución” informativa 

e medioambiental que xa se estaba a vivir entón.  

Refírome ó situacionismo, por unha banda, é ó anarco-ecoloxismo social, pola outra. Ambas enriquecen 

e complementar as teorías clásicas con concepcións específicas sobre o espacio, o poder e a participación urbana.  

 O situacionismo é a denominación que se lle dá a unha corrente intelectual que arrinca da revisión das 

propostas surrealistas nas artes en xeral, e na arquitectura e o urbanismo, en particular. O rexeitamento da 

mercantilización que favoreceu paradoxalmente a expansión e asimilación da concepción surrealista criticando a 

alienación da vida cotiá, da creatividade e da corporalidade na sociedade capitalista, dá lugar a que algúns dos 

membros da chamada Internacional Situacionista defendan formulacións máis vinculadas coa política e co 

espacio (extendendo a súa concepción histórica e social dentro da vida cotiá, tal como fixo Lefebvre: Subirats, 

1973).  

Un dos máis destacados é Debord (1976). Este autor elabora esa crítica social máis alá das posicións 

individualistas da cultura artística, cunha revisión ideolóxica das tradicións marxistas e anarquistas que, cando a 

expresa de forma positiva, condúceo a reivindicar os “consellos obreiros revolucionarios” que concentran 

“tódalas funcións de decisión e execución, e federándose por medio de delegados responsables ante a base e 

revocables en todo instante” (Debord, 1976: 84). Esta forma de participación social, aínda fundamentalmente 
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“de clase”, correspondíase coa crítica trostkista (poderiamos dicir tamén weberiana ou elitista) á burocratización 

propia do resto de mobilizacións obreiras “exitosas” (o estatalismo soviético ou o corporativismo 

socialdemócrata). Sen embargo, este tipo de participación, ó mesmo tempo, xa non pode ser de clase en tanto 

que non pode representar a clase obreira, porque esta, dende mediados deste século, aparece agora como un 

“suxeito alienado”, integrado na maquinaria capitalista de crecemento e de incomunicación mediante a 

pasividade xerada polo “espectáculo”. Para o consello obreiro “o seu propio fin é el mesmo”: 

 

“A organización revolucionaria non pode reproducir en si mesma as condicións de escisión e de 

xerarquía que corresponden á sociedade dominante. Debe loitar permanentemente contra a súa deformación no 

espectáculo reinante. O único límite da participación na democracia total da organización revolucionaria é o 

recoñecemento e a auto-apropiación efectiva, por tódolos seus membros, da coherencia da súa crítica, 

coherencia que debe probarse na teoría crítica propiamente dita e na relación entre esta e a actividade 

práctica.” (Debord, 1976: 87)  

  

Con respecto á participación urbana máis en concreto, ó situacionismo, fixo fincapé, sobre todo, en 

dous principios ideolóxicos-utópicos: 1) o “urbanismo unitario”, que consistiría na experimentación coa 

construcción arquitectónica e urbana, sen barreiras para a creatividade libre do deseñador crítico da vida cotiá e 

promovendo formas que propicien o encontro comunitario; 2) a “participación total” fronte ó urbanismo 

dominante, que consistiría nunha auténtica democracia directa na auto-planificación e xestión do espacio, para 

combater a xerarquía  constructiva e a comercialización explotadora dos continentes urbanos e dos seus contidos 

humanos. 

 A análise que conduce a estes dous principios é unha combinación crítica de elementos dos tres 

paradigmas clásicos. As cidades teñen a vantaxe histórica de ter reunido o proletariado, favorendo a súa 

comunicación, a conciencia da dominación que soportan e, en consecuencia, as súas posibilidades de 

emancipación. Pero as cidades son tamén a expresión da dominación sobre o campo, por canto fai á poboación 

deste dependente dos poderes estatais e económicos establecidos nos centros urbanos, e por canto segue a 

reforzar a vida de illamento e separación no campo, evitando tamén os movementos de revolta alí. Na medida en 

que medran as cidades e as ameazas revolucionarias, tamén o fan as técnicas urbanísticas para separar a clase 

obreira dos centros de visibilidade e de necesidade (traballo, vivenda, sanidade, etc.). O urbanismo ponse ó 

servicio do mercado e isto significa, para o situacionismo, que debe crear espacios abstractos útiles para a 

circulación abstracta de mercancías: a cidade do diñeiro, do automóbil e da comunicación espectacular. É só 

fronte a esta atomización do proletariado que se podería realizar un urbanismo alternativo, creando situacións de 

reunión, encontro e reagrupamento (Debord, 1976: 117-125).  

 Esta análise de clase introduce, ademais, unha visión relacional do espacio nun contexto de 

transformación cultural da cidade, mediante o consumo e os medios de comunicación de masas (unha visión que 

poderiamos asociar á parte do pluralismo) e tamén (nunha aproximación weberiana) sitúa a organización 

profesional dos urbanistas como corpo central de execución (“policial” e “moralizadora”) do poder de clase 

dedicado a construír unha cidade á medida das necesidades do capital. En consecuencia, a participación social 

ante estes modelos de cidade e de urbanismo dominantes, só serían uns medios máis de integración da poboación 

na súa propia alienación. Apoiándose en observacións como a construcción masiva de vivendas baratas sen 
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participación algunha da poboación de clase obreira que as vai habitar, os situacionistas só ven posible e 

desexable unha participación urbana ó mesmo nivel que a creación dun novo urbanismo. Para isto propoñen 

técnicas como a “psicoxeografía” ou a “deriva” pola cidade: “estudio dos efectos do medio xeográfico, ordenado 

conscientemente ou non, actuando directamente sobre o comportamento afectivo dos individuos”; “modo de 

comportamento experimental ligado ás condicións da sociedade urbana: técnica de paso apresurado a través de 

ambientes variados” (AA.VV, 1977: 25, 52-69). 

 

 “Os urbanistas, que se presentan como os educadores da poboación, deberon ser educados á súa vez, 

por ese mundo da alienación que reproducen e perfeccionan o mellor posible. (...) O que caracteriza o nivel do 

‘urbanismo’, con relación ó seu nivel simplemente arquitectónico, é esixir un consentimento da poboación, unha 

integración individual na posta en marcha desta condición burocrática do condicionamento. Todo isto está 

imposto por medio dunha chantaxe da utilidade. Escóndese que a importancia completa desta utilidade está 

posta ó servicio da reedificación. O capitalismo moderno fai renunciar a toda crítica polo simple argumento de 

‘fai falta un teito’, o mesmo que pasa coa televisión, co pretexto de que; ‘a información é necesaria’, e a 

diversión. O que conduce a esquecer a evidencia de que esta información, esta diversión, este modo de 

aloxamento, non están feitos para a xente, senón sen ela, contra ela. Toda planificación urbana compréndese 

unicamente como o campo da publicidade –propaganda dunha sociedade, é dicir: a organización da 

participación nunha cousa onde é imposible participar.” (AA.VV., 1977: 198, 200) 

 

 O situacionismo realiza unha interpretación da participación urbana moi acorde á miña concepción 

creativa e emancipadora do poder. Agora ben, existen distintos elementos críticos tanto a nivel da análise xeral 

como a nivel da selección concreta das transformacións urbanas “revolucionarias”, nas que paga a pena deterse. 

O primeiro punto que considero discutible é a designación do proletariado deste século en termos de 

“alienación” case que absoluta. Esa caracterización pode ser sostida dende o punto de vista global, en canto que 

consiste no dominio da representación sindical, partidista e comunicativa que anulan as capacidades 

transformadoras da clase obreira. Pero é desafortunada cando se trata de entender as manifestacións de loitas 

urbanas locais, que desempeñan os distintos sectores “fragmentados” desa clase obreira ou grupos sociais ou 

barrios non centralmente definidos pola súa condición de clase. A fragmentación do proletariado debe ser tamén 

a das formas de alienación do mesmo, polo que as manifestacións de resistencia non teñen por que cuñar os 

mesmos modelos de creación de espacios, vínculos comunitarios e vida cotiás autoxestionadas. En segundo 

lugar, os consellos obreiros deben ser valorados en correspondencia directa coas propostas psicoxeográficas e 

derivacionais de análise espacial e de experimentación práctica conxuntas. Sen embargo, só estas últimas 

propostas teñen unha maior vinculación coa transformación urbana (contando con tódolos grupos sociais e 

individuos que a poden exercer) e semellan apuntar a prácticas vivenciais que perden doadamente de vista o 

rigor analítico da organización non xerárquica e da coordinación política que deberían ter os consellos obreiros. 

En consecuencia, aínda que non é unha relación necesaria na teoría, si que a disociación de ámbolos aspectos 

pode conducir a unha certa visión burguesa, aristocrática ou contemplativa desa construcción da vida cotiá, non 

accesible ás clases populares máis ocupadas en sobrevivir no resto da súa vida cotiá. 

 De feito, unha das análises críticas da historia do situacionismo (Blisset, 1994), recoñece que esta 

filosofía foi identificada socialmente máis coa súa crítica do espectáculo mediático que coa unión de propostas 
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subversivas en tódolos ámbitos da vida cotiá. Entre a primeira e a segunda Internacional Situacionista podíase 

percibir, por exemplo, unha maior énfase “política” na primeira e unha maior énfase “artística” na segunda. A 

póla “artística” (que, non obstante, tamén se declaraba revolucionaria) enfrontábase á paradoxal prescrición de 

“superar e realizar a arte” ó mesmo tempo. Mentres, a vertente “política” nunca teorizou cómo unir a teoría 

crítica e a práctica revolucionaria, cómo conseguir compromisos entre os grupos sociais implicados, etc. A pesar 

de todo, o situacionismo en conxunto é unha das ideoloxías máis presentes nas manifestacións urbanas dos 

últimos anos sesenta que precederon ó movemento europeo de okupacións: o movemento estudiantil francés, o 

movemento “provo” holandés e as primeiras “Komunas” alemanas. 

 Nos anos oitenta e noventa realizouse unha nova actualización do situacionismo tentando vincular os 

aspectos políticos e culturais do mesmo, pero agora, no caso de obras como as de Bey (1985), a filosofía política 

de referencia é máis directamente o anarquismo. O declive sofrido polo movemento anarquista dende os anos 30 

en todo o mundo, experimentou unha lene vixencia nos anos sesenta servindo de fonte de inspiración ás 

formulacións máis participativas e comunitaristas da nova esquerda dende entón, pero na actualidade mantense 

só activo nun nivel moi difuso e minoritario dentro de tódolos movementos obreiros e sociais do mundo. 

Resulta, ademais, moi difícil xulgar como potenciadores do anarquismo a tendencias que conflúen con el en 

certos aspectos, como o situacionismo ou as “zonas temporalmente autónomas” (TAZ) de Bey, pero que, ó 

mesmo tempo, tenden a fragmentar aínda máis a súa herdanza e posibilidades de intervención actual. De tódolos 

xeitos, o que me interesa aquí é amosar que concepcións coma estas (coas súas distintas variantes) achéganse 

máis ca outras a teorizar modelos de unión entre análise espacial da participación urbana e prácticas radicais 

desta. 

 As TAZ de Bey conectan, sobre todo, cunha versión postmoderna do anarquismo individualista (e, ás 

veces, espiritualista) a cal, sen embargo, alínease e pretende enriquecer a experiencia de novos movementos 

colectivos de protesta na era das telecomunicacións e da destrucción ecolóxica e cultural masiva, como o 

ciberpunk, o hacking informático, os eco-saboteadores, ou o indixenismo. A reformulación do situacionismo é 

evidente na apropiación da noción da deriva coma un “vagabundeo sen destino prefixado polas rúas da cidade, 

un nomadismo urbano visionario” que inculcaría ós participantes “unha propensión a experimentar o 

marabilloso (...) sempre productiva ó entendemento –xa fose a través da arquitectura, o erotismo, a aventura, a 

bebida e as drogas, o perigo, a inspiración, o que fose- da intensidade da percepción inmediata.” (Bey, 1985: 

114) 

 Facer das rúas un lugar de continua festa, protestar contra a dominación do capital con actos de 

“terrorismo poético”, coa música e co ridículo, e romper a alienación cotiá e tamén a da loita política en 

organizacións xerárquicas, mediante a experiencia de “momentos de intensidade que poden dar forma e 

significado á totalidade dunha vida” (Bey, 1985: 137), son tanto un programa de activismo como a descrición 

das novas formas de protesta urbana, pero sen vínculo ningún coas necesidades ou intereses materiais da clase 

obreira, ou coa cultura propia das culturas populares. O modelo participativo por execelencia para este autor xa 

non é a revolución (desbotada porque o “Estado megacorporativo da información” tería, segundo el, capacidade 

suficiente para destruír represivamente ou asimilar toda tentativa de resistencia global), senón a “insurrección” 

ou o “levantamento” temporal, pero sempre buscando a “desaparición”, a “invisibilidade” e a 

“invulnerabilidade” de quen protesta. Trátase, pois, de experimentar “aquí e agora” a autoorganización social 

anarquista, pero non en confrontación directa co Estado nin contando cunha clase obreira que está esencialmente 
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fragmentada. 

 

 “A máquina de guerra nómada conquista sen ser detectada e trasládase antes de que o mapa poida ser 

reaxustado. (...) O ‘mapa’ é unha trama política abstracta, un xigantesco adversario que seguirá impoñéndose 

co condicionamento do pau/cenoria do Estado ‘experto’ (...) a revolución está pechada, pero a insurxencia está 

aberta. Polo momento concentramos as nosas forzas nas ‘subas de tensión’ transitorias, evitando todo 

entrampamento con ‘solucións permanentes’. (...) A ‘rede’ podería ser definida como a totalidade da 

información e transferencias comunicativas existentes. Algunhas destas transferencias son privilexiadas e están 

limitadas a elites diversas, o que lle dá á rede un aspecto xerárquico. Outras transaccións están abertas a todos: 

así que a rede ten tamén un aspecto horizontal non xerárquico. Os datos militares e de intelixencia atópanse 

restrinxidos, ó igual que a información bancaria, monetaria e similares. Pero na súa maior parte o teléfono, o 

sistema postal, os bancos públicos de datos, etc. son accesibles por parte de todos e cada un. Por tanto, dentro 

da rede emerxe unha forma sibilina de ‘contra-rede’, que denominaremos a ‘trama’. (...) A TAZ posúe unha 

localización provisional pero efectiva no tempo e no espacio. Debe posuír tamén unha localización na trama e 

esta localización é dunha índole diferente, non efectiva senón virtual, non inmediata senón instantánea. A TAZ 

‘existe’ tanto no espacio da información como no ‘mundo real’. (...) considerando a nosa reivindicación do 

‘cara a cara’ e o sensual, debemos considerar principalmente a trama coma un sistema de soporte, capaz de 

transportar información dunha TAZ a outra, de defender a TAZ, tornala ‘invisible’ ou armala de dentes, tal 

como a situación requira.” (Bey, 1985. 140-153) 

  

O que considero máis interesante desta concepción é que presenta novas escalas espaciais e temporais 

para as loitas sociais e urbanas. As conexións virtuais entre experiencias de loita e a creación de contra-redes (ou 

tramas) de comunicación alternativa e non xerárquica, son novas características e necesidades de toda 

mobilización urbana actual. O espacio non é lineal, nin fixo, nin infinito, senón unha construcción humana a 

partir de cómo o habitamos, apropiamos e transformamos: un espacio fractal, cruce de diversas concepcións e 

produccións do mesmo (reais e virtuais-posibles a un tempo). O poder creativo é a base de todo poder de 

resistencia, e a dominación estatal e capitalista pode ser retada en experiencias de autoorganización social “aquí 

e agora”, que no seu desenvolvemento conleven pracer e reciprocidade, sen necesidade de “sacrificios mártires” 

en espera dunha revolución futura (unha posición compartida tamén por liberais radicais como Saul Alisnky, 

aínda que ambos postulan unha non necesidade de correlación entre medios e fins, a diferencia de gran parte do 

resto do anarquismo). A política urbana, en consecuencia, é unha loita entre redes, pero non só redes de axentes 

urbanos fronte ás coalicións gobernantes, nin tampouco unicamente redes virtuais informáticas, senón redes de 

espacios autónomos ou “liberados”. 

Sen embargo,  os problemas formulados perante o situacionismo agudízanse aquí con máis claridade, 

tamén na medida en que os computadores entraron, durante os anos noventa, máis brutalmente a intervir na 

configuración social do espacio, das relacións sociais e dos proxectos de cambio político. En concreto, no 

“autonomismo temporal” acentúanse as loitas urbanas máis baseadas nun “estilo de vida” no que prima a 

experimentación corporal e afectiva dos individuos, que na transformación global ou “local” das estructuras de 

poder e opresión. A observación de que tanto o exercicio administrativo de control, como a maquinaria 

capitalista de explotación e información en rede teñen fendas e a súa dominación nunca pode ser absoluta, 
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conduce neste caso á proposta de vivir nesas fendas, de gozar esa temporalidade e precariedade impostas, sen 

ningún indicio de proxectos máis racionais e perdurables de vida. De aquí que estes estilos de vida sen maior 

conexión coas prácticas e proxectos das clases populares, só atraian a poboación xuvenil, no seu período de vida 

máis eventual e temporal (ata que abandonan o “anarquismo xuvenil” e atopan unha posición laboral no mercado 

cultural para o que teñen recoñecidas habilidades e experiencias gañadas na contracultura). O seguinte extracto é 

suficientemente significativo desa gran distancia coas necesidades de subsistencia da maioría da poboación: “[a 

TAZ] usará o ordenador porque o ordenador existe, pero usará tamén poderes completamente desvinculados da 

alienación ou a simulación que garantirán á TAZ un certo ‘paleolitismo psíquico’, un espírito xamánico 

primordial que ‘infectará’ incluso a propia rede (ó meu entender, o verdadeiro significado do ciberpunk). A 

TAZ é unha intensificación, un desmando, un exceso, un" potlach", a vida empregada en vivir máis que en 

‘sobrevivir’” (Bey, 1985: 154). Por último, se esta visión das loitas sociais aporta un recoñecemento da 

pluralidade de iniciativas á marxe da política urbana institucional, tamén é certo que elude a esta, sen recibir un 

tratamento contextual mínimo, nin moito menos específico, acerca dos niveis do Estado implicados e da 

autonomía das organizacións en cada escala. 

Un dos máis ferventes críticos das consecuencias políticas, que teñen interpretacións das políticas 

urbanas como as do situacionismo ou o anarquismo contracultural é Bookchin (1998; quen, sen embargo, non 

disocia “defectos” como os descritos, que el comparte, das virtudes apuntadas por min, que el non menciona). 

Este prolífico autor defende unha concepción máis racional e clásica do anarquismo e considera as súas 

posibilidades de utilidade emancipatoria actual, sobre todo a través dunha perspectiva que denomina “ecoloxía 

social” (á que se lle asociaría unha práctica política denominada como “municipalismo libertario”). A ecoloxía 

social ten o interese aquí para min, de formular como o seu punto de inflexión a repolitización non xerárquica 

nin corporativista da vida urbana e a interpretación clasista e ecoloxista da súa configuración. Por desgracia a 

maioría de estudios urbanos omiten a referencia a estas contribucións, ó igual que fan habitualmente coas dúas 

anteriores. No marco da miña investigación, sen embargo, ambas son relevantes para comprender dun modo 

ecosistémico procesos de participación urbana como os que se analizan despois.  

Nun dos traballos pioneiros de Bookchin (1965), este autor xa describía a ecoloxía (en tanto que ciencia 

biolóxica) como paradigma do pensamento revolucionario de todo este final de século, do mesmo modo que as 

filosofías progresistas doutras épocas pasadas tamén foron influenciadas por algún paradigma científico concreto 

(el cita a astronomía heilocéntrica fronte á supersitición medieval e a mecánica newtoniana adoptada pola 

Ilustración). A ecoloxía “ocúpase do equilibrio da natureza. Posto que a natureza inclúe o home, esa ciencia 

basicamente ocúpase da harmonización da natureza co home (...) Non só é unha ciencia crítica, senón tamén 

integradora e reconstructora” (ibid.). O carácter crítico vén dado por unha cuestión social: o incremento das 

capacidades de destrucción da especie humana dende a Revolución Industrial, creando amplos desequilibrios 

naturais e poñendo en perigo a supervivencia da especie humana. Sen embargo, a sociedade altamente 

urbanizada que provocou eses desequilibrios naturais que preocupan a ecoloxía non é a única orixe social da 

destrucción medioambiental. Bookchin apunta xa aí unha idea que desenvolverá ata a actualidade: o problema 

ecolóxico e social ven de antes do capitalismo.  

 

“A idea de que a xente ten que dominar a natureza nace directamente do dominio da persoa pola 

persoa. (...) O que está en xogo na crise ecolóxica é máis có capitalismo e a sociedade de clases. A sociedade 
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xerárquica na súa totalidade, que vai dende a familia á fábrica, dende a vida familiar á económica, dende a 

psique ata os nosos modos de pensar predominantes: todo isto impúgnase máis que o mero capitalismo cando se 

trata de resolver a nosa ruptura coa natureza. O dominio en tódalas súas formas –o dominio dos mozos polos 

vellos, da muller polo home e do home polo home en tódalas súas formas- é o que debe eliminarse se queremos 

rematar co concepto mesmo de que a natureza é un mero ‘obxecto’ (...) O importante é que a xente está 

anulando a obra da evolución orgánica. Creando amplas aglomeracións urbanas de formigón, metal e cristal, ó 

ignorar e menospreciar os ecosistemas complexos, sutilmente organizados que constitúen as diferencias locais 

no mundo natural –nunha palabra, sustituíndo un medio ambiente orgánico, altamente complexo, por outro 

inorgánico simplificado-, estamos desaxustando a pirámide biótica que sostivo a humanidade durante 

incontables milenios. (...) O lado crítico da ecoloxía derívase non só do feito de que é a única entre tódalas 

ciencias que presenta esta importante mensaxe á humanidade, senón tamén porque presenta esta mensaxe 

nunha nova dimensión social. Dende unha perspectiva ecolóxica, o cambio total do sentido da evolución 

orgánica é o resultado dunhas contradiccións espantosas entre a cidade e o campo, o Estado e a comunidade, a 

industria e a agricultura, a manufactura masiva e a artesanía, o centralismo e o rexionalismo, a escala 

burocrática e a escala humana” (Bookchin, 1965, e introducción de 1978) 

 

Os aspectos reconstructores da ecoloxía vincúlanna ó anarquismo, no sentido en que os conceptos 

claves deste (“comunidade equilibrada, democracia directa cara a cara, tecnoloxía humanista e sociedade 

descentralizada”) servirían perfectamente para integrar a sociedade e a esta coa natureza conservando a 

“diversidade” e, por tanto, as posibilidades de supervivencia da especie humana. A descentralización (paradigma 

participativo das teorías elitistas ou “anti-elitistas”, como conviría mellor denominalas no caso en que son 

críticas con esa realidade) a tódolos niveis (tecnolóxicos, administrativos, comunitarios, urbano-rurais, etc.) 

preséntase, segundo Bookchin, como o proceso social clave para incrementar esa diversidade (engadindo novas 

dimensións á vida social, combinando a vida urbana e a rural, o traballo físico e o intelectual, a razón e a 

“sensualidade non reprimida”, a solidariedade comunitaria e o desenvolvemento individual, etc.) e para 

harmonizar as relacións entre humanos e entre estes e a natureza. 

En traballos posteriores as mesmas ideas van ser desenvolvidas con maior precisión conceptual. En 

concreto, a noción de “equilibrio” natural vai ser matizada como “equilibrio dinámico” e a ecoloxía como 

ciencia dos “ecosistemas”, é dicir, das relacións de “interdependencia” entre seres vivos e non vivos (Bookchin, 

1991: 5, 21-23). A concepción da xerarquía e dominación humanas faise tamén máis nidiamente weberiana, 

integrando a loita de clases coma un caso especial (e ata a característica básica dunha fase histórica) de 

dominación, e dando un paso máis alá do elitismo integrando a dominación da natureza “pola sociedade e a 

tecnoloxía”: “Por xerarquía refírome ó sistema cultural, tradicional e psicolóxico de obediencia e orde, non 

meramente os sistemas económicos e políticos ós que se remiten apropiadamente os termos clase e Estado. (...) 

histórica e existencialmente [véxoa] coma un sistema complexo de orde e obediencia no que as elites disfrutan 

de varios graos de control sobre os seus subordinados sen necesariamente explotalos. Tales elites poden carecer 

completamente de calquera forma de benestar material.” (Bookchin, 1991: 4)  

A evolución humana partiría de comunidades sen xerarquía, igualitarias, non coercitivas, con “libre 

expresión” e “control popular”, e cunha cultura pola cal se verían como parte do mundo natural, non por riba del 

nin por debaixo. En gran medida, as características “orgánicas” desas comunidades, en tanto que relacionadas de 
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forma “complementaria” coa natureza e satisfacendo só “valores de uso” co seu usufructo, son as que rescataría 

Bookchin no seu proxecto utópico de reordenación social (Bookchin 1991: 322). Gradualmente emerxeu desas 

“sociedades orgánicas” a dominación dos anciáns e dos homes, creando a esfera sociopolítica da vida, só 

contrapesada fortemente neses tempos pola esfera doméstica “gobernada” pola muller. Nesa etapa, os privilexios 

adquiridos polos vellos, homes ou xamáns non implicaban aínda a explotación material sistemática, nin, por 

tanto a existencia de clases económicas ou estructuras estatais e militares. Mesmo o xurdimento das cidades (cos 

privilexios e dominacións tamén entre estratos dentro delas e con respecto á poboación campesiña) é, segundo 

este autor, previo ó dos Estados e as clases, as formas máis recentes historicamente de dominación, producto da 

institucionalización e diferenciación social da esfera civil ou política e, respectivamente, producto da 

mercantilización e privatización da mesma (conversión das persoas en mercadorías, en forza de traballo e en 

consumidoras).  

Por iso, o sentido último de calquera participación social é a reconstrucción desa esfera política -agora 

monopolizada pola “democracia representativa” e polo Estado- mediante a democracia directa e unha “orde 

natural” baseada nunha “comuna non autoritaria de comunas”, é dicir, na descentralización urbana e o equilibrio 

ecorrexional entre comunidades autosuficientes, con solidariedade recíproca e usufructo sostible dos recursos 

naturais (Bookchin, 1991: 2, 320). Como suxire noutros textos, existen experiencias históricas que apoian a 

existencia real da democracia directa (máis que os consellos obreiros da Alemaña de entreguerras salientados por 

Debord, ou a Comuna de París de 1871 salientada por Marx, ou as "guildas" e irmandades medievais exaltadas 

por Kropotkin, Bookchin soe tomar como primeiro referente a Atenas de Pericles). Polo tanto, unha análise 

fundamentalmente weberiana, de clase e ecoloxista do poder, condúceo a unha especial posición revolucionaria: 

nin á dictadura do proletariado, nin á reforma corporativista ou descentralizadora e privatizadora (menos Estado 

central, máis Estado local e máis mercado), nin ó primitivismo anti-civilizatorio (antitecnolóxico, irracionalista, 

místico, ruralista ou conservacionista da natureza), nin –en crítica directa ó pluralismo-liberalismo- ó 

perfeccionamento da democracia representativa (con maior fluidez na comunicación entre cidadanía e 

gobernantes, implementación de referendos, iniciativas populares ou representacións proporcionais de tódalas 

minorías organziadas), senón á democracia directa (Biehl e Bookchin, 1998: 21, 57-58). 

 Ata aquí o vínculo máis directo coa filosofía anarquista. Sen embargo, o comunismo libertario que 

defende Bookchin ten algunhas características propias engadidas que van impregnar tamén os seus proxectos 

políticos (e as análises que os sustentan). Especificamente debemos fixarnos no chamado “municipalismo 

libertario”, polo cal, postúlase unha oposición radical entre o municipio (incluíndo non só a administración local, 

como Saunders, senón a toda a poboación e o espacio que forman “cidade) e o Estado (aquí si entendendo, sobre 

todo, a adminsitración central, composta tanto polos políticos, como polo persoal técnico, sen distinción).  

 

“A urbanización –a enorme e destructiva praga do capitalismo- está facendo desaparecer os entes 

definibles, de escala humana, que foron unha vez as cidades. As comunidades pequenas están sendo absorbidas 

polas maiores, as cidades polas metrópoles, as metrópoles polas aglomeracións xigantescas en cinturóns 

megapolitanos. (...) A urbanización disponse a completar (...) a destrucción do ámbito público. Na actualidade, 

en Norteamérica e Europa a xente está xa perdendo o sentido da cidadanía e da política como a práctica do 

autogoberno democrático por parte da comunidade; pero pódese estar perdendo tamén o significado da cidade 

como tal. Ademais, o goberno dunha cidade vaise parecendo cada vez máis á xestión dunha gran empresa. (...) 
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O municipio continúa obsesionando o Estado como lugar indomable da autoxestión política. (...) As 

municipalidades confederadas constitúen un contrapoder potencial respecto ó Estado. (...) Están resucitando o 

longo conflicto histórico entre a municipalidade e o Estado e a súa confederación non pode vivir en harmonía 

con el. De feito, a confederación de municipios podería, co tempo, lograr o poder suficiente como para 

constituír un ‘poder dual’ que, finalmente, podería reivindicar o poder completo para o pobo. (...) Máis pronto 

que tarde terase que dilucidar, moi probablemente nun confrontamento, a cuestión de quen terá o poder: as 

confederacións municipais ou o Estado e os profesionais da arte de gobernar.” (Biehl e Bookchin, 1998: 56, 

133) 

 

O municipalismo libertario promove a constitución de asembleas cidadás, a descentralización -tanto 

administrativa como espacial-, a municipalización da economía e a confederación solidaria entre comunidades e 

municipios –para evitar as desigualdades de riqueza-. Sen embargo, para chegar a esa situación non só 

empregará medios non institucionais (ou “asembleas cidadás ilegais”), senón que tamén aceptará a participación 

electoral a nivel local, os procedementos de decisión maioritaria e a constitución dunha milicia popular para 

defender ós municipios libres fronte o Estado. Esta recomposición da esfera política e dun poder popular, como 

se ve, non están exentos de conflictos, sobre todo en base ás experiencias históricas de momentos 

revolucionarios. A pesar de que a participación electoral a nivel local xa fora proposta nalgún momento por 

anarquistas clásicos como Bakunin ou Pestaña, o certo é que aquí se considera como un “medio” (que non sería 

“reformista” se vai acompañada no seu desenvolvemento da experimentación de democracia directa e da 

educación cívica) para un “fin” máis revolucionario: arrebatar o “poder” ó Estado e devolverllo á cidadanía. Esta 

repolitización da vida local facilitaría ademais, suponse no seu modelo, unha relación máis sostible 

ecoloxicamente coa natureza. 

É hora, pois, de recapitular. Comezarei polo que considero como contribucións relevantes desta teoría. 

A primeira é que a concepción do poder é social e política, en tanto que “algo” necesario para conseguir a 

“liberdade”. Fronte a unha corrente tradicional do anarquismo que rexeita toda concepción do poder por 

identificala con dominio e toda noción de política por identificala co dominio estatal, para Bookchin “a política é 

a arte de obter e usar o poder co propósito de crear liberdade, especialmente, na democracia directa de 

asembleas municipais confederadas” (Biehl e Bookchin, 1998: 131). O poder como capacidade creativa non se 

poder reducir á creatividade cultural ou persoal (como no situacionismo), senón que, dende o punto de vista 

político, é sobre todo unha creatividade social de formas de autoorganización colectiva. O único problema é que, 

enfrontado ás concepcións transversais do poder como as de Foucault, na esfera que Bookchin denomina social e 

que está por debaixo da política ou cívica, semella que non pode existir un tipo de poder idéntico ó que existe no 

ámbito urbano, local ou municipal. Máis ben, segundo este autor, en ámbitos “sociais” como o doméstico “só” 

existiría “dominación” e a súa eliminación proviría, ben da democratización municipal, ben da harmonización 

coa natureza, o cal lle resta toda autonomía a ese ámbito.  

En segundo lugar, a ecoloxía social ten unha perspectiva histórica e materialista máis coherente que 

gran parte do marxismo, por canto concibe as constriccións naturais de todo desenvolvemento das forzas 

productivas non só coma un contexto “inerte” que a especie humana dominaría naturalmente, senón como unha 

fonte de conflictos de poder entre humanos. O tipo de relación que temos coa natureza non só limita as 

posibilidades materiais que ela nos ofrece, senón tamén as posibilidades de relación social entre nós. O que coido 
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que implican estas afirmacións non é que toda relación de dominación entre humanos poida explicarse (ou 

modificarse) pola mera existencia dun contexto natural co que necesariamente nos relacionamos, senón que as 

distintas formas de dominación emerxen de forma paralela a formas de explotación natural e, polo tanto, toda 

dominación social ten sempre algunha relación especial (social) co medio natural, que limita unha parte da súa 

explicación e do rango de posibles prácticas políticas de emancipación da mesma. Nin a proxección 

“socioloxista” de valores humanos ó mundo natural, nin, á inversa, a proxección “ecoloxista” de supostos 

comportamentos naturais ó mundo social son explicacións suficientes da visión ecosistémica do mundo (a 

“unidade na diversidade” e a “interdependencia non xerárquica”) e do xurdimento da dominación humana: 

requírense explicacións que combinen elementos como as singularidades biolóxicas da idade, o crecemento da 

poboación, os desastres naturais, os cambios tecnolóxicos que privilexian as actividades masculinas da caza e 

coidado dos animais sobre as funcións hortícolas das mulleres, a expansión da sociedade civil ou a expansión da 

guerra (Bookchin, 1993). Son, evidentemente, asercións moi xenéricas, pero que están ausentes de gran parte da 

socioloxía política e da socioloxía urbana (mesmo da chamada “ecoloxía urbana” da Escola de Chicago). 

En terceiro lugar, o tipo de participación urbana que propón é radical e revolucionaria, ten como 

horizonte a autoxestión municipal mediante a democracia directa (fronte á democracia representativa), susténtase 

na descentralización administrativa que garanta a autonomía das asembleas locais (fronte á burocratización) e na 

descentralización espacial e física das comunidades urbanas e rurais que garanta a interdependecia ecolóxica 

(fronte á concentración enerxética e a explotación natural), promove a planificación económica baixo control 

popular local e a confederación solidaria das municipalidades que garantan a reciprocidade e a equiparación de 

riquezas (fronte ó localismo e mercantilismo da “nova dereita”). En definitiva, coincide con parte do liberalismo 

e do marxismo estructuralista na alta autonomía da vida social e política locais, pero o modelo anarquista de 

participación está máis acorde ás críticas anti-burocráticas propias dos enfoques weberianos. Esta nova forma de 

localismo ou municipalismo é esaxerada, ó meu xuízo, na oposición que establece con respecto ó Estado, pero 

coido que se xustifica na medida en que formula unha vía posible de repolitización e democratización no centro 

das relacións de poder nunha sociedade capitalista. 

Dende un punto de vista crítico podemos comezar con cuestións propias do paradgima da ecoloxía 

social. As relacións entre natureza e sociedade constitúen un arduo problema para resolver aquí brevemente. Sen 

embargo, Bookchin non dubida en adoptar unha ciencia (a ecoloxía) e unha ideoloxía (o anarquismo) para ir 

dilucidando os nexos entre ambas. A opción investigadora semella orixinal e interesante (similar a que 

emprendera Morin, Wilden ou Ibáñez, entre outros autores recentes, ou anarquistas históricos como Kropotkin e 

Reclús), pero coido que deixa máis problemas abertos dos que pode pechar. Un é o tema xa apuntado de aplicar 

a “sospeita” racional fronte a toda sociobioloxía (nos dous sentidos: pensando que toda explicación do mundo 

natural faise proxectando nel o coñecido do mundo social; ou pensando que toda vida social segue as mesmas 

pautas cás coñecidas no mundo natural) e, ó mesmo tempo, non renunciar a construír algún tipo de socioloxía, de 

ecoloxía e de socialismo, relacionándoos de forma dialéctica. O problema é que a sospeita pódeselle aplicar 

tamén á mesma reconstrucción dialéctica que fai en positivo (co que caeriamos nun relativismo ou 

antropomorfismo absolutos). Se, en cambio, aceptamos a sólida reconstrucción que fai Bookchin, o problema 

pode atoparse nos argumentos que a xustifican: fundamentalmente, o rexeitamento da tradición analítica e 

dualista occidental (Bookchin, 1991: 37-39), a cal, sen embargo, non necesariamente está en contradicción 

directa co pensamento dialéctico (de feito, este precisa daquela, aínda que aquela non precise deste: Lefebvre, 
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1946), polo que volveriamos a ter motivos para pensar que algún tipo de sociobioloxía e de relativismo segue 

presente nesta formulación (concretamente, coido que é evidente a proxección dos ideais libertarios á 

comprensión ecolóxica do mundo natural, pero esta operación nunca é unha viaxe de ida, senón de ida e volta, e 

tampouco me parece ilexítimo, posto que toda a historia das ciencias é así: ver, por exemplo, Mason, 1984). 

Outro punto problemático desta epistemoloxía é a identificación entre xerarquía e dominación. Dende o 

meu punto de vista, o feito de que toda dominación humana implique unha xerarquía social entre as partes da 

relación, non significa que toda xerarquía implique a existencia de dominación, especialmente se asumimos a 

existencia de algo que poidamos chamar “xerarquías” no universo en xeral. En diversos traballos, Wilden (sobre 

todo, 1987a, 1987b) argúe que é necesaria esa distinción se queremos comprender que tanto no mundo natural 

como no social existen límites reais entre os niveis de realidade, diferencias de diversidade, complexidade e 

dependencia entre eles. A xerarquía entre niveis de realidade (inorgánica, orgánica, social e cultural, 

basicamente, por esa orde) pode expresar unicamente unha descrición (ecosistémica) das diferencias de 

complexidade no mundo natural e social seguindo a regra de que a desaparición dun sistema inferior non implica 

necesariamente a desaparición do superior. Por exemplo, o sol podería continuar existiendo se desaparecese un 

planeta da súa órbita, a Terra tamén podería seguir existindo se desaparecesen os seres vivos da súa face, e, do 

mesmo xeito, as sociedades humanas poderían permanecer aínda que desaparecese a cultura xudeo-cristiá. Se 

pensamos nunha organización cooperativa, por exemplo, a asemblea da mesma ten tamén unha posición 

xerárquica superior a calquera comité de traballo ou órgano de xestión que se cree, pero tal xerarquía non 

implica necesariamente unha dominación, xa que é tan só unha forma de autoorganización colectiva do poder. 

En relación a esa crítica tamén pode formularse outra afín. ¿Está o dominio social sobre a natureza 

fundado no dominio entre os humanos, ou á inversa? Bookchin, en efecto, suxire que ambos van da man, pero 

avanza perigosamente cara á conclusión de que a explotación natural actual deriva da concepción da natureza 

coma un “obxecto” (de non vernos como parte dela) e, parellamente, a dominación entre humanos tamén pode 

explicarse da aplicación ó mundo social desa concepción. Sen embargo, coido que aquí non segue ó mesmo pé 

da letra que fai noutros lugares da súa obra a tradición hegeliana, porque esta, ó meu xuízo, o que dá a entender é 

que a dominación entre humanos sempre precisa que se trate ós subordinados precisamente como “suxeitos”. A 

dominación é un proceso que necesita da colaboración activa de ambas partes, unha para manter a súa 

imposición (pola forza ou coa persuasión) e outra para colaborar coa opresión que sofre (obedecendo ou 

lexitimando a súa situación, sen opor resistencia). Polo tanto, a concepción do “outro” coma obxecto é 

secundaria con respecto á concepción do “outro” como “suxeito”: suxeito, sobre todo, “diferente” e “utilizable” 

en beneficio do opresor (o feito de que sexa considerado máis ou menos humano-suxeito, ou superior ou inferior, 

é secundario para que se produza efectivamente a dominación) (Dussel, 1992). 

En consecuencia, é moi loable a busca de paralelismos históricos entre as formas de dominación 

humana e as formas de explotación social da natureza, pero coido que tampouco a conciencia das manifestas 

capacidades destructivas do ser humano sobre o seu entorno, acentuadas como nunca co avance do capitalismo, 

conducen necesariamente a adoptar como solución unha reorganización humana anarquista como a suxerida por 

Bookchin, xa que outras ideoloxías parten da mesma observación e chegan a principios políticos ben dispares 

entre si: a ecoloxía profunda, o conservacionismo natural, o desenvolvemento sostible, o partido Verde alemán, 

etc. (Guha, 1997; Naredo, 1996) A miña dúbida non é tanto respecto ás virtudes socioecolóxicas que podería 

achegar unha autoorganziación anarquista (pero que, na cuestión ecolóxica, nada está garantido de forma 
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necesaria dentro do modelo de municipalismo libertario), como con respecto á análise da dominación e do 

conflicto social que, supostamente, serían sustancialmente eliminados con tal organización política.  

Por unha banda, parece pouco realista pensar que os lazos por “proximidade residencial” van unir máis 

á xente na autoxestión dos problemas urbanos, que outros lazos étnicos, de xénero, xeracionais ou por temas 

mobilizadores específicos. Pero non é posible aceptar esta xeralidade xa que, de feito, o declive do 

asociacionismo veciñal non é pola falta de iniciativa en propoñer “asembleas” locais (non institucionais) sobre 

temas urbanos, senón pola fragmentación social da poboación e as novas relacións de dominio político e 

económico que sofre.  

En segundo lugar, a énfase nunha política municipalista polo “poder popular” e non polo “arte de 

gobernar” condúcelle ó municipalismo a empregar medios moi pouco acordes cos fins dunha sociedade sen 

dominación e ecoloxista (os medios máis discutibles serían, ó meu ver, a participación electoral, a toma de 

decisións por votación segundo a maioría simple e a creción dunha milicia popular). Estes medios, ademais, 

coido que restrinxen a diversidade de formas de protesta e de organización popular. A poboación, efectivamente, 

podería participar máis na vida urbana e municipal se un movemento social a prol diso acadara consistencia, 

forza e apoio popular. Pero a poboación urbana nestas últimas décadas optou xa por loitas urbanas e sociais 

(cooperativismo, movementos ecoloxistas, recuperacións culturais, pacifismo, feminismo, comunicación 

alternativa, solidariedade internacional, etc.) que están afastadas do eixo central do municipalismo libertario e 

que, sen embargo, deben ser respectadas pola súa complementariedade e necesidade de resposta social a 

situacións concretas de opresión. Coido que calquera utopía social debe ser avaliada pola capacidade para 

resolver os conflictos (de forma creativa, constructiva e satisfactoria para tódalas partes implicadas que están en 

relativa igualdade de condicións), non pola simple constatación constitucional de que o poder reside no pobo (ou 

nas súas asembleas).  
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