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O territorio como interface entre ámbitos de investigación
Este volume de Sémata que presentamos ten a súa orixe na dinámica de traballo conxunto
desenvolvida polos grupos de investigación das Universidades de Vigo, A Coruña e Santiago
de Compostela que se reuniron baixo o paraugas (polo momento, informal) de BETA+
entre os anos 2015-2018. BETA significa BIOECONOMÍA, EMPRENDEMENTO E
TERRITORIO e +, o que se queira engadir arredor desas ideas básicas que se solapan e
completan nun todo maior ao das súas partes. A idea de fondo consiste en articular un
proxecto científico que encaixe nun marco institucional que actualmente está en proceso
de formación, o que non é sinxelo nin evidente pois o coñecemento e a Administración
non transcorren necesariamente polos mesmos camiños, por moito que ocorran múltiples
contactos e interferencias entre un e outra.
Neste lugar procede explicar o proxecto científico da agrupación, que consiste,
en definitiva, en aglutinar capacidades de grupos de investigación que poden parecer
moi dispares sobre o papel. Intégranse en BETA+ grupos de humanidades onde se
investigan desde as cuestións máis tradicionais do pensamento humanístico (as ideas
políticas de Cicerón ou a expresión plástica do barroco), ata enfoques innovadores como
a observación participante para comprender a articulación lingua-sociedade na Galicia
actual. Tamén forman parte da agrupación grupos de ciencias sociais que estudan desde
o problema do envellecemento, que non se entende sen considerar a súa profundidade
histórica, ata o custo económico de facer ou non facer nada para acadar un determinado
modelo territorial. Mentres, os enxeñeiros aportan un saber facer multiúsos sobre o
territorio, son a navalla suíza de BETA+, con aplicacións que de forma autónoma ou en
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combinación coas restantes disciplinas aportan a dimensión pragmática, de intervención,
de transformar o coñecemento en acción.
Comencemos pois definindo que é a Bioeconomía. Segundo a FAO (2018), “a
bioeconomía pode definirse como a produción baseada no coñecemento e na utilización
de recursos biolóxicos, procesos e métodos biolóxicos para proporcionar bens e servizos
de forma sostible en todos os sectores económicos”. Dito noutras palabras e, segundo
os obxectivos da Estategia Española para la Bioeconomía (Ministerio de Economía y
Competitividad, 2015), é a resposta a problemas ambientais claves que están azoutando o
mundo no que vivimos. Un proceso de crecemento bioeconómico implica a redución da
dependencia dos recursos, promovendo mentres tanto a produción sostible nos recursos
terrestres, mariños e forestais, a vez que xera traballos en industrias próximas e sostén
o territorio na súa integridade. Podería dicirse por tanto que o territorio é o eixo do
proxecto científico de BETA+. Territorio enténdese aquí como o continente xeográfico
de actuación, xunto co seu contido: recursos naturais, patrimoniais, históricos, e recursos
humanos (medidos de forma ampla). O territorio é, en definitiva, o piar principal da
agrupación por dúas razóns distintas e complementarias.
En primeiro lugar, porque é un ámbito de coñecemento sen patróns académicos
e disciplinares coñecidos. “Non é certo”, poderase dicir, “é dos xeógrafos”. Non hai
ningún xeógrafo tan inxenuo como para pensar que a súa disciplina ten a exclusiva do
coñecemento sobre o territorio (Lacoste 2018). Economistas, arquitectos, arqueólogos,
historiadores da arte, enxeñeiros de todo tipo, xeólogos, edafólogos, climatólogos,
biólogos, botánicos, zoólogos, veterinarios, historiadores... É preciso seguir? Todos teñen
unha parte do seu sector de coñecemento que ten implicacións sobre o territorio. Desde
o lugar onde se produce un estudo de caso, dunha intervención particular feita desde
calquera deses ámbitos disciplinares, ata o deseño de comprensións máis complexas
sobre áreas máis amplas e a súa transformación no tempo.
En segundo lugar, porque o territorial é un dos maiores problemas da Galicia actual.
Un problema que ten a súa expresión máis rechamante, quizais, no despoboamento e
envellecemento das áreas de interior (algo que comparte, por certo, coa maior parte
do interior Ibérico; Collantes Gutiérrez e Pinilla Navarro 2011), ao que se asocian un
número significativo de problemas, incluíndoo fenómeno dos incendios forestais (que
comparte co norte de Portugal; Oliveira et al. 2017). Expresións salientables e, polo tanto,
presentes con asiduidade nos medios de comunicación de masas. Pero, no fondo, pezas
individuais dun quebracabezas, en última instancia relacionadas coa transformación
do sistema agrario preexistente e a (hiper-?)especialización produtiva en dúas grandes
vertentes: leite e madeira destinada a utilizacións de baixo valor engadido. Desde o
punto de vista territorial, a especialización produtiva foi en paralelo á especialización
espacial, distribuída en tres chanzos altitudinais bastante claros (Corbelle Rico e Crecente
Maseda 2014; Corbelle Rico e Tubío Sánchez 2018): un chanzo costeiro dominado pola
produción de eucalipto, un intermedio dominado pola gandería de leite (pero no que as
plantacións de eucalipto avanzan a bo ritmo), e un chanzo final formado polas áreas de
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montaña, no que apenas persiste actividade produtiva e que acusa problemas ambientais
e sociais considerables.
Neste ámbito, a conxunción de coñecementos reunidos en BETA+ aporta unha idea
moi básica. Esta situación é recente, moi recente. De onte, en termos de coñecemento
histórico. O interior de Galicia foi a parte máis dinámica durante longos períodos do
proceso histórico. Pero non se trata de ser inxenuos. Non pretendemos desmontar desde
o coñecemento histórico profundas dinámicas sociais e económicas contemporáneas.
Trátase de propoñer unha idea moito máis sinxela e complicada ao mesmo tempo,
trátase de dicir que outro mundo é posible. Non desde ningunha óptica mesiánica senón,
simplemente, desde o coñecemento de que as cousas non foron sempre así e é lexítimo,
polo tanto, pensalas doutra forma.
A emerxencia do mundo dixital (ao que quizais deberiamos ir deixando de chamar
novas tecnoloxías) disparou as posibilidades de análise. Todo obxecto de investigación
tivo sempre unha localización asociada (ou varias) e non hai nada esencialmente
innovador, per se, na análise desa localización (desde logo, non desde a análise de
John Snow ao estudar os brotes de cólera no Londres decimonónico). O que cambiou
recentemente é a dispoñibilidade de información en formato dixital e as capacidades
para analizar de maneira rápida e masiva esa información. Pasado o inevitable período
de alfabetización, o uso das tecnoloxías dixitais da información espacial (de entre as
cales probablemente a máis coñecida sexan os sistemas de información xeográfica)
deixou de ser patrimonio exclusivo dunha minoría especializada. A dispoñibilidade
crecente de bases de datos en formato dixital con algún tipo de referencia espacial ten
a súa correspondencia na proliferación de ferramentas de análise (moitas delas desde
o ámbito das aplicacións libres) que se ofrecen a audiencias cada vez máis amplas. Por
suposto, a diversa procedencia académica dos usuarios supón unha grande variedade
de fundamentos teóricos e aproximacións prácticas, e fai necesario (ou cando menos
recomendable) compartir experiencias e capacidades para aprender colectivamente.
Este número de Semata pretende, tamén en parte, conseguir este obxectivo. Así pois, o
eixe de BETA+ é sumar á evidencia epistemolóxica de que o territorio carece de donos
académicos a evidencia social e económica radicalmente actual de que o problema do
territorio é o principal problema de Galicia.

Desenvolvemento social e desenvolvemento económico
Nos últimos anos parecen terse manifestado claramente os postulados do economista
Paul Krugman con respecto á comercialización e desenvolvemento económico desigual
dos países. Ata o momento en que este economista foi recoñecido co Premio Nobel
de Economía (ano 2008), sostíñase que o comercio internacional e a localización das
actividades produtivas explicábanse basicamente polas vantaxes comparativas dos países.
De maneira simple, isto implicaría que un país exportaría os produtos para os cales ten
insumos abundantes (recursos naturais, por exemplo). Sen embargo, Krugman constatou
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que a realidade era outra: que países intensivos en capital intercambiaban produtos
igualmente intensivos en capital entre eles (coches, roupa...).
Krugman, como propulsor da Nova Xeografía Económica sostén que parte do
comercio internacional, especialmente o comercio entre países parecidos (por exemplo
con abundancia de capital), ven explicado pola existencia da competencia imperfecta
e de economías de escala crecentes. A competencia imperfecta, como a competencia
monopolística, implica que estes países producen produtos semellantes pero diferenciados
(non homoxéneos). As economías de escala supoñen un menor custo unitario de
produción (unha produción máis eficiente) cando se fai en grandes volumes. Deste xeito,
as empresas que producen produtos semellantes en diferentes países compiten entre elas,
e as economías de escala teñen levado á concentración e especialización de determinadas
actividades produtivas en determinados lugares (polos produtivos), mentres que amplas
zonas do globo sofren serios problemas de despoboamento e abandono, que as fai aínda
menos atractivas para novos investimentos. Por tanto, o comercio aínda que beneficio en
conxunto, xera amplas desigualdades.
Neste contexto, son precisamente nos últimos anos estas zonas menos favorecidas
por investimentos, as que se están a converterse en lugares que renacen económica e
culturalmente, pois teñen amplas vantaxes na súa calidade ambiental e na abundancia dos
seus recursos, ademais de que as novas tecnoloxías, xa mencionadas, tamén decrecen os
custos de transacción da localización industrial e de servizos nestas zonas por agora pouco
atractivas para o investimento. Ao amparo de modelos sostibles bioeconómicos e nun
contexto de cambio climático e transformacións sociais significativas, as zonas anteriormente
esquecidas, pasan agora a ser especialmente relevantes nos debates actuais en prol de modelos
de economía sostibles. É por elo, que este cambio de tendencia fai que zonas esquecidas se
transformen nun nicho de recursos extraordinariamente valiosos cara ao futuro.

Presentación dos traballos contidos no volume
O conxunto de traballos contidos neste volume presenta unha escolma de temas diversos
pero unidos por dúas compoñentes comúns: a dimensión social e a compoñente territorial.
Un dos eixos principais deste volume é a relación entre a política cultural e a
vertebración social dos territorios, tanto no ámbito urbano como no rural. Así, algúns
dos traballos presentados documentan casos de éxito na recuperación do tecido social e
económico ao abeiro de diferentes políticas culturais (QUIROGA; TOXO e GUSMÁN;
PAZOS JUSTO et al.; ÁLVAREZ-MARTÍNEZ et al.). Pero non sempre o resultado ten
por que ser un éxito automático, e o texto de LUQUE, por exemplo, serve de advertencia
dos límites ao papel que a política cultural pode xogar na rexeneración do espazo urbano,
particularmente cando serve máis como unha pantalla da política de infraestruturas e
grandes obras que como unha política cultural participativa e construída colectivamente.
Utilizar o patrimonio cultural como motor do desenvolvemento, por outra parte, obriga
a pensar en novas fórmulas e modelos de conservación, dado que os modelos convencionais
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poden non responder adecuadamente á necesidade de compatibilizar conservación e uso
público. O texto de BARREIRO et al. presenta, neste sentido, o exemplo do caso de
Altamira. Definir a política cultural como motor do desenvolvemento e a recuperación de
ámbitos (rurais ou urbanos) marxinalizados non é tarefa fácil, e existe o risco de xerar
unha fractura entre as preferencias culturais da sociedade e as da política pública, como
evidencia o texto de BELLO no caso da política de promoción da lectura, ou o traballo de
OLIVEIRA et al. sobre o patrimonio cultural da poboación negra, ambos en Brasil.
Pero non é este o único obstáculo a superar neste ámbito: a utilización de
tecnoloxías dixitais pode facilitar as tarefas de identificación, catalogación e clasificación
de recursos culturais que ata o momento recibiron pouca atención (ESPINOSA et al.). E
tamén é preciso definir un ámbito territorial adecuado para enmarcar estes esforzos de
identificación, catalogación e conservación. MINGOTE et al., por exemplo, propoñen a
parroquia como unidade elemental de división do territorio no noroeste Ibérico.
Precisamente, a utilización da parroquia como unidade de análise territorial serve
de enlace co segundo grande eixo deste volume: a relación entre os recursos naturais,
servizos ecosistémicos e desenvolvemento rural. Varios traballos deste volume centran
a súa atención nos procesos de despoboamento que caracterizan ao ámbito rural Ibérico
(TOXO e GARCÍA; FERNÁNDEZ et al.; Peón Pose e Martínez Filgueira),
establecendo vínculos marxinalización territorial e marxinalización social e as súas
consecuencias nos desequilibrios entre o ámbito rural e o urbano.
Se o grupo de traballos citados no primeiro bloque establecía relacións entre
desenvolvemento rural e política cultural, non é menos evidente que o acceso aos recursos
naturais xoga tamén un papel de primeiro nivel. É sabido que a conservación dos recursos
naturais e o desenvolvemento económico son obxectivos a miúdo conflitivos, pero son
menos os traballos que abordan a relación entre a equidade no acceso aos recursos e os
seus efectos na conservación (TEIXEIRA et al.). Precisamente é no relativo á equidade
no acceso aos recursos polo que a figura dos montes veciñais en man común (baldíos é
a figura equivalente en territorio portugués), polas súas características específicas, supón
unha especificidade desta parte do territorio ibérico que merece unha atención especial
(COPENA) e probablemente un ámbito de análise especialmente interesante (asociado
á figura de parroquia coa que comeza este parágrafo) para a conservación dos recursos
culturais e a xestión da provisión de recursos ecosistémicos (NIÓN et al.). Teríano sido
máis, probablemente, se a política forestal do último século non tivera sido esencialmente
orientada á produción de madeira de baixo valor, omitindo outros obxectivos económicos,
sociais e ambientais posibles (RICO), nun contexto de desagrarización acelerada (Pazos
Lamoso et al.). En todo caso, o uso de enerxías renovables aparece tamén como unha vía
alternativa para o desenvolvemento (PASINI et al.). Pero queda espazo para a innovación
e a busca de fórmulas novidosas de organización e de produción para dinamizar un tecido
rural esmorecido (FERNÁNDEZ PRIETO et al.), así como espazo para novas análises e
novos enfoques de acción desde a perspectiva da soberanía alimentaria e a produción de
alimentos locais (SORIANO et al.; CARRAL e CARREIRA).
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