
 
 

Joan Nogé i Font: “Hai que cuestionar a visión hexemónica do mundo. 

Sacar o foco do centro e poñelo nas marxes, vivas, onde atoparemos a 

solución a moitos conflitos” 

 O catedrático de Xeografía Humana da Universidade de Xirona sinalou que as 

fronteiras xeopolíticas son un produto do estado liberal que precisa delimitar 

con precisión o espazo onde exercer o poder 

 A cartografia constitúe a nosa representación do mundo. O mapa escolar e o 

principal inductor dos imaxinarios xeográficos 

Pontevedra, 24 de abril de 2019.-  Nogué i Font, catedrático de Xeografía Humana e 

especialista en estudos de paisaxe cultural e en pensamento xeográfico e territorial, 

conta con numerosas obras e artigos sobre ambos temas en revistas internacionais de 

prestixio. Ao inicio do seu relatorio apuntou ao esperanzador achegamento da filosofía 

e a xeografía e á relevancia que está a cobrar o espazo hoxe en día. 

Nogué apunta a unha diferencia clara entre o concepto de fronteiras como o 

coñecemos de xeito convencional e referido ás xeopolíticas, que é o que está en 

auxe na actualidade e un segundo referido a unha idea máis ampla de límite territorial 

como a franxa que limita e ao tempo actúa de entidade de contacto ente dous 

lugares. 

As primeiras, as convencionais, apareceron en todos os manuais de xeografía 

xeopolítica e levamos anos reflexionando as fronteira clásicas ata  o punto de que un 

mesmo sistema de división xeopolítica chega a cada recuncho do planeta: 

Territorio limitado por liñas marcadas e recoñecidas, froteiras que delimitan 

rigurosamente eses espazos onde teñen lugar sucesos e que fan que tos seres 

humanos teñamos unha etiqueta de orixe. Pero esta delimitación perfecta de xeito 

físico sobre o territorio e o mapa tal e como a coñecemos na actualidade, é un 

producto da modernidade. Ata finais do século XVIII e principios do XIX as fronteiras 

era máis difusas, dinámicas, permeables e sen delimitar nun mapa. Eran máis ben 

franxas fronteirizas. 

Pero o moderno estado liberal precisa dunha fronteira que limite con precisión o 

espazo donde poder exercer o poder. Xurde o estado territorial e da man a 

soberanía territorial que enfatiza a impenetrabilidade como característica fundamental, 

e contribúe á difusión dunha determinada ideoloxía. O estado libeal substitúe a 

fronteira xurisdiccional pola territorial, lineal e nítida. Substiren as sobreranías 



 
 

hibridas polas expulstivas. Aínda que en Galicia persistiron ata hai século e medio 

co “Couto Mixto”, empregado positivamente por algún teórico para atopar modelos de 

soberanías compartidas, mixtas o xustapostas, todo o contrario ao que representa o 

estado liberal. 

 

Esta nova territorialidade xurdida do estado liberal é de tipo xeométrico e non se 

pode explica ser un instrumento: o mapa. Vital non só para delimitar fronteiras sobre o 

terreo, senón para constuír imaxinarios xeográficos e xeopolíticos, porque o 

mapa ensínase nas escolas. Permite chegar ao último pobo dos Alpes, materializar 

unha idea abstracta - a de nación - , nun obxecto concreto: territorio limitado 

sobre un anaco de papel. O mapa é un saber estratéxico. Sen el non existiría o 

estado moderno.  

Os mapas indican a localización precisa sobre a ubicación de recursos e cidadáns. 

A finais do XVIII e principios do XIX  desaparece a figura do cartógrafo artista, que ata 

ese momento asinaba os mapas. Cando o estado moderno se consolida. Aparecen 

os servizos cartográficos, os Institutos xeográficos Nacionais que coñecemos. E son 

instrumentos e estructuras de estado que nada teñen que ver co cartógrafo artista, 

pasando a unha cartográfia anónima e institucionalizada. Xestionar territorio e 

representar as fronteiras de xeito lineal, estea axustada ou non á realidade.  

A escala na que se representan os mapas é de 1:50.000 permite e permite coñecer 

con certo detalle o territorio e xestionalo con facilidade. Noutra escala perderíase a 

funcionalidade. Manipular cartográfica, xogando coas escalas, colores, etc. como 

fixo Alemania para ocultar no seu momento as centrais nucleares, permite ocultar a 

realidade sen ser acusado de mentir formalmente. 

 

A fronteira marca de novo a axenda do mndo no que vivimos. Hai unha 

revigorizacion das mesma dada polo espexismo que vivimos nalgunhas fases, 

pensando que a fronteira xeopolítica en Europa desaparecería. A fronteira que 

intentamos definir so desapareceu en casos aillados e puntuais como no caso de 

Alemapa, pero seguen a existir no imaxinario, só desapareu a física.  

 



 
 

Falamos con certa frivolidade da desaparición das fronteiraas comunitarias, nin as 

interiores (flexibilización relativa con respecto ao control de persoas, de xeito puntual e 

por un acordo entre as partes, que tamén se están a reforzar) nin  as exteriores 

(reforzadas na actualidade). Non despareceron van desaparecer. Occidente 

redibuxou o seu mapa xeopolítico interno incrementando o número de fronteiras 

(14.200km)a raíz da caída do imperio soviético. Non había unha refronterización tan 

grande dende a colonización africana. lonxe de desaparecer. 

Na actualiddes as tensiones entre o global e o local, o dixital e o non dixital provocaron 

fronteiras con resonancias medievales: muros e valos de arame. E fixo referencia á 

serie de actualidade: Aínda que pareza ‘Juego de Tronos’ é a realidae. 

 O proceso de refronterización non previsto supera en moito a desfronterización 

co a que contaba estudos realizados hai 50 anos e que só se dá en enclaves 

concretos 

 

Nogé quixo incidir especialmente na segunda defición de fronteira como un límite 

territorial, perímetro que delimita e actúa de punto de contacto entre dous ou 

máis entidades xeográficas diferenciadas. 

Reflexiono na situación actual: “vivimos ao límite e non é un xogo de palabras. 

Vivimos nos límites. Pasamos o día cruzando límites tanxibles e outros que non 

palpamos. Non temos sensores que indiquen cando os traspasamos e mellor, porque 

son tantos e tan variados os que cruzamos ao longo dun día… Vivimos neles peron 

non os coñecemos. Dende a escala máis domestica e persoal a máis planetaria e 

universal, coa propia distribución interna da vivend ou os límites sinalados polo 

dereito á propiedade privada. Non somos conscientes do que implica a 

delimitación física da propiedade da terra, agudizada co estado liberal. Imaxe 

palpable e banal de territorialidade humana. 

Onde xeógrafos levan anos preguntándose mal ¿por que os lugares son como son, 

por que son diferentes entre si?, ¿onde chegan as realidades territoriais, como 

percibimos que chegamos a unha configuración xeográfica diferente, como delimitar 

territorios que presenta homoxeneidade ou funcionalidade? ¿É a diferencia o que 

suscita o límite, o o límite unha vez que o estableces o que resalta a diferencia.? 



 
 

A nosa mirada sobre o territorio focalizada no corazón dos espazos conformados 

por límites, a veces naturais, artificiais, pero sempre arbitrarios. Interesados no nucleo 

do espazo que delimitamos previamente no mapa e esquecemos o que sucedía nos 

umbrais, nos límites, nas fronteiras.  

No núcleo/centro é onde detectamos con maior facilidade as características 

propias desa rexión, en que se distigue da veciña, a homoxeneidade que unha vez 

que imos chegando aos límites se difumina.  Mirada sobre os límites é moi 

superficial porque non son linais, son híbridos heteroxéneos, mestizos e por 

tanto cunha estructura territorial máis complexa, unha lóxica discursiva máis 

difícil de aprender.  

Outro error é considerar os límites como simples periferias dun centro, perímetros dun 

nucleo. Son moito máis que iso, son un umbral entre relaiddes territorias e mentais 

cun protagonismo propio. Para entender a súa idiosincrasia é preciso modificar 

conceptos, ideas, escalas espaciais e temporal. Sería conveniente e sano facelo, 

mirar ao centro dende esa periferia.  

Os límites, as marxes, son un proceso, non un producto pechado e rematado. Son 

territorios que nos falan. Unen e separan simultáneamente.. Non son un espazo entre 

dúas cousas ou máis. Transitan e se xeran novos significados. É nestas franxas 

onde hai máis posibiliddes de crear novos imaxinarios, desenvolver novos 

proxectos, lugares por descrubrir e reescribir, ideales para desenvolver 

proxectos. So no umbral podemos sentirnos actores e espectadores, observador e 

observado, experiencia de estar dentro e fóra ao tempo.  

Esta perspectiva implica poñer en cuarentena as ceretezas implícitas da 

descrición xeográfica oficial, de base empírica e cartesiana. Tanxible e de 

tempos medios e largos.  

A visión hexemónica do mundo, que antepón o tenxible ao intanxible, terá 

dificultades para comprender que pasa nas marxes nun tempo fluctuante.  

Hai que deixar  de poner o foco no centro e trasladalo ás marxes, imprecisas, 

onde se atopa a solución a conflictos. Debemos cuestionar e reconstruir a 

definición de fronteira como dinámica e cambiante e cuestionar a hexemónica 

visión do mundo. 

 


