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PRESENTACIÓNS

Os expertos falan dun novo paradigma tecnolóxico e, no 
caso de Manuel Castells, de novos modos de desenvolvemen-
to informacional. Vivimos na era da información, é dicir, “un 
período histórico caracterizado por unha revolución tecnolóxi-
ca centrada na dixitalización da información e da comunica-
ción, concomitante, pero non causante, coa emerxencia dun-
ha estrutura social en rede, en todos os ámbitos da actividade 
humana e coa interdependencia global desa actividade”. 
Semella claro que o desenvolvemento do ciberespazo 
durante a última década do Século XX é un dos resultados 
da revolución científico-tecnolóxica, configuradora do noso 
tempo e fornecedora de novas posibilidades en moi distintos 
ámbitos e, desde logo, en todo o referido ao almacenamen-
to, tratamento, acceso e divulgación da información e do 
coñecemento; de novas posibilidades para a creación e a 
interacción cultural.
Este escenario abre, certamente, oportunidades e desafíos 
para a cultura e a lingua galegas e, desde ese convence-
mento, temos a obriga de percorrer da mellor maneira e co 
mellor proveito estes camiños redimensionados pola rede. Así 
o entendemos no Consello da Cultura Galega e velaí, por 
exemplo, o traballo desenvolvido e as fiestras abertas polo 
portal culturagalega.org.
 En I+C. Oportunidades e desafíos para a cultura galega en 
internet, Manuel Gago e Cristina Mouriño, (do portal Cultu-
ragalega.org) coordinadores da edición, seguen esas pautas 
na procura de novas posibilidades, expresións e soportes 
para o quefacer cultural galego e en galego, conscientes 
da necesidade de aproveitar os recursos e as ferramentas 
ofrecidas polo que chamamos sociedade da información e do 
coñecemento. 
As consideracións sobre banda deseñada, creación literaria, 
música, cine, televisión, os blogs como primeiro expoñente da 
web 2.0 ou a influencia das novas tecnoloxías da información 
e da comunicación no traballo dos grupos culturais de base 
parten da ineludible aceptación dos desafíos e, xa que logo, 
das oportunidades no mundo aberto e ampliado da biodiver-
sidade cultural e lingüística. 
Se é un feito, e así o entendemos sempre desde o Consello 
da Cultura Galega, que en galego queremos e podemos 
estar no mundo, en diálogo libre e cada vez máis interactivo 
con outras culturas, como non utilizar os recursos ofrecidos 
polo desenvolvemento informacional. 
O que segue é, pois, unha aposta de futuro que debe servir 
asemade para que Galicia siga progresando adecuadamente 
na proveitosa utilización das posibilidades da rede.

Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega
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Para unha cultura como a galega ampliar o seu 
público destinatario é sempre un dos principais retos. 
Dirixirse a máis lectores, ter maior audiencia ou 
promocionarse máis alá das nosas fronteiras require 
un grande esforzo pola dificultade que supón abrirse 
camiño neste mundo onde a globalización marca 
unhas determinadas canles de dominio. A rede permí-
tenos ampliar ese público potencial e nela temos que 
procurar que se converta en real, que a nosa voz teña 
son e se escoite, abrirnos paso na maraña de canles 
entrecruzadas. 
Esta é, sen dúbida, unha das principais vantaxes que 
a rede proporciona á cultura galega, esa capacidade 
que ten de trasladar contidos e produtos culturais. 
Potencialidade que nos permite non só achegarnos 
a novos públicos senón tamén manter un contacto 
continuado coas novas xeracións de descendentes dos 
galegos e galegas emigrados, milleiros de persoas 
que queren coñecer a nova cultura que nace no país 
que os seus antepasados tiveron que abandonar. 
Pero a rede non é só xa canle de difusión senón tamén 
de produción cultural. Neste soporte están a nacer 
propostas, iniciativas, grupos, colectivos e industrias 
culturais de vangarda e nel déitanse tamén gran 
cantidade de contidos, a obra dos nosos creadores e 
creadoras que aproveitan as novas tecnoloxías na súa 
produción artística. 
Talvez foron os escritores e escritoras os máis aveza-
dos á hora de botar man da rede para escribir e dar 
a coñecer as súas obras. Páxinas web persoais, blogs, 
foros, portais literarios e unha infinidade de recursos 
naceron nos últimos anos e deron á luz poemarios, re-
latos, debates ou ensaios que pode ser que xa nunca 
vexan edición en papel. Aos poucos, o ciberespazo 
foi coñecendo novas propostas, as librarías buscaron 
o seu mercado en liña, as editoriais anunciaron así 
novidades, as discográficas atoparon novo xeito de 
promoverse e todas as industrias culturais buscaron ter 
presenza na rede. Os contidos culturais atoparon no-
vas vías e nosa música rulou das máis diversas formas, 
as nosas tradicións entraron nas novas tecnoloxías, 
naceron propostas de net.art, puidemos coñecer e 
poñernos en contacto directo cos protagonistas da 
cultura con só conectarnos e son xa moitos os proxec-
tos que nacen directamente na rede ou teñen reflexo 
directo nela. Niso andamos e aquí temos boa proba. 

Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura e Deporte

É un pracer para min presentar esta mono-
grafía elaborada nunha tripla colaboración 
entre o Consello da Cultura Galega e as 
consellerías de Cultura e Deporte e Innova-
ción e Industria, con motivo da celebración 
conxunta o 17 de maio do Día de Internet, o 
Día Mundial das Telecomunicacións e da So-
ciedade da Información e o Día das Letras 
Galegas.
A importante reflexión que se fai nesta 
monografía sobre as oportunidades e os 
desafíos da cultura galega na rede é moi 
oportuna no tempo ao coincidir coa recente 
aprobación do Plano Estratéxico Galego da 
Sociedade da Información (PEGSI) e espe-
cialmente coa importante contribución deste 
no referido á necesidade de incrementar os 
contidos galegos e en galego na rede. 
Como se indica no Plano Estratéxico (PEG-
SI), a produción de contidos e servizos é 
o compoñente máis importante, dentro da 
cadea de valor da información, por dous 
motivos: porque é a chave do mantemento 
dunha identidade cultural propia e porque 
representa a maio r porcentaxe do valor 
engadido que se xera nesa cadea de valor. 
En Galicia é especialmente importante 
porque vai garantir o mantemento da nosa 
identidade cultural fronte ao risco do ane-
gado por contidos alleos. Estes contidos e 
servizos son o principal motor de demanda 
e uso e visualización da sociedade da in-
formación por parte da cidadanía e tamén 
polas institucións e o tecido empresarial. E 
enxergado con este último, o desenvolve-
mento de contidos e servizos, tanto para o 
consumo propio como para a exportación 
a outros mercados, supón unha oportuni-
dade para a evolución da economía e do 
emprego fronte á que non se pode perma-
necer impasible, máis aínda cando se parte 
dunha situación de atraso como é no caso 
galego.
Estamos seguros de que coa contribución 
que agora facemos impulsaremos a presen-
za de Galicia e da súa cultura na internet.

Fernando Xavier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria 



COÑECEMENTO & CREATIVIDADE NA ERA DA WEB
	 Coñecemento	e	creatividade	están	sendo	alterados,	sen	que	nos	decatemos,	
pola	difusión	das	tecnoloxías	da	información	e	da	comunicación	(TIC),	en	particular	
internet,	e	polo	que	usamos	de	maneira	máis	común,	a	web.	Paradoxalmente,	porén,	o	
cambio	determinante	radica	probablemente	menos	na	tecnoloxía	que	no	seu	corolario	
social,	a	emerxencia	dunha	auténtica	cultura	da	participación.
As	TIC	permiten	dixitalizar	o	coñecemento	(tanto	formal	como	informal),	poñelo	en	
liña	e	volvelo	accesible	a	todos	os	que	se	poden	conectar.	Por	poñer	o	exemplo	dos	
libros,	a	case	totalidade	das	obras	creadas	hoxe	teñen	unha	versión	dixital	e	pode-
rían	poñerse	en	liña.	Asistimos	paralelamente	a	un	esforzo	considerable	para	dixi-
talizar	obras	anteriores.

Dixitaliza	o	coñecemento
Nun artigo publicado no New York Times Maga-
zine do 14 de maio de 2006, Kevin Kelly, coñeci-
do autor de textos relacionados coa cibercultura 
e ex-xefe de redacción de Wired Magazine, 
propuxo dixitalizar todo o patrimonio escrito da 
humanidade. Alegando que case o cento por 
cento da música gravada e o dez por cento das 
películas filmadas foron dixitalizadas, avoga pola 
dixitalización do maior número posible de libros 
baixo o slogan “Scan it!”. Apenas un de cada 
vinte está en formato dixital, pero o movemento 
está en marcha, xa que Google emprendeu a 
dixitalización de 15 millóns de obras. Os chineses 
fixeron o mesmo coa metade dos libros publica-
dos no seu idioma a partir do 1949 e os euro-
peos pretenden dixitalizar entre cen e douscentos 
mil títulos por ano a partir de 2007.
Os límites de tal evolución quedan claros: non 
todo o coñecemento está nos libros e só unha mi-
noría de nós ten acceso polo momento. Algo que 
podemos relativizar se consideramos que ao lado 
dos computadores é indispensable hoxe en día ter 
en conta os teléfonos móbiles, cada vez máis inte-
lixentes e capaces de conectarse a internet. Dicir 
que estamos conectados en calquera momento e 
desde calquera lugar deixará de ser unha licenza 
poética para se converter en simple esaxeración.
Ademais de ser potencialmente accesible por 
calquera, en calquera momento e desde calquera 
lugar, o coñecemento pode ser modificado por 
calquera. Interactuamos con el. Deixou de ser o 
dominio dos expertos e especialistas. Podemos 
contribuír.
As primeiras manifestacións déronse cos blogs 
(con texto, vídeo e son), tan fáciles de crear que 
agora superan os 75 millóns. Segue sendo un 
experimento limitado no que o autor está
nunha posición moi favorable con relación aos 
que contribúen con comentarios e lle dan gran 
parte do seu valor.

As	wikis
A ferramenta que mellor pon de manifesto a dimen-
sión participativa facilitada polas TIC é a wiki, que 
permite a contribución de contido xa non soamente 
baixo forma de comentario senón como produtor 
directo de contido. A contribución da Wikipedia, 
que se estableceu en poucos anos como a maior 
enciclopedia do mundo, dá fe da importancia do 
fenómeno. O erro máis común consiste en vela 
como un produto cando é esencialmente un proce-
so... ao que todos podemos contribuír.
A Wikipedia inscríbese pola súa vez nun proceso 
máis amplo. Non todos somos programadores, 
pero o movemento Open Source marca unha etapa 
clave na forma de producir programas informáticos 
(parte esencial do coñecemento hoxe), como o 
mostra o caso de Linux. Non é producido por unha 
estrutura xerarquizada de individuos que “per-
tencen” a unha empresa; é o produto dun grupo 
aberto de persoas e empresas que colaboran a 
distancia nun proceso no que calquera pode tratar 
de integrarse... a sabendas de que os seus coñece-
mentos serán xulgados polos seus semellantes en 
función da súa capacidade.
Con crecente intensidade, o coñecemento é trans-
mitido horizontalmente. Non é casualidade se 
as empresas están descubrindo que unha parte 
considerable do coñecemento tácito do que sacan 
boa parte da súa forza circula en forma de correo 
electrónico, de múltiples conversacións, moitísimas 
veces informais. As concepcións máis avanzadas de 
xestión do coñecemento tómano en conta.
De maneira máis ampla, non soamente aprendemos 
cando tomamos clases ou cando sacamos informa-
cións da rede; cada vez máis facémolo grazas aos 
elementos que recibimos dos nosos semellantes e 
relacións. Ademais de ser accesible e modificable, 
o coñecemento circula con intensidade. O feito de 
que poidamos comunicar directamente e cada vez 
achegar o noso gran de experiencia, saber ou emo-
ción, enriquece as redes do saber.
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FRANCIS PISANI : : Coñecemento e creatividade na era da web

Por Francis Pisani
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Cultura	da	conver-
xencia	e	cultura	da	
participación
“A emerxencia de novas 
tecnoloxías mediáticas 
dálle forza á necesida-
de democrática de per-
mitir que máis persoas 
creen medios e os fagan 
circular” escribe Henry 
Jenkins no seu libro The 
Convergence Culture.
Segundo Jenkins o ter-
mo ‘converxencia’ des-
cribe cambios tecnolóxi-
cos, por suposto, pero, 
aínda máis, culturais e 
sociais. “Por converxen-
cia -escribe- refírome 
ao fluxo de contido 
que pasa por múltiples 
plataformas de medios, 
á cooperación entre 

múltiples industrias e ao 
comportamento migra-
torio da audiencia dos 
medios de comunicación 
disposta a ir case a cal-
quera lugar en busca do 
tipo de experiencia de 
ocio que quere”. 
Todo, no fondo, depen-
de da “participación 
activa dos consumido-
res”. “O consumo -preci-
sa- volveuse un proceso 
colectivo”, dimensión 
fundamental da cultura 
de hoxe.
En vez de anunciar 
a morte dos medios 
tradicionais, constata a 
extraordinaria fertilida-
de á que dá lugar a súa 
colaboración cos novos. 
Grazas á audiencia (ou 

ex-audiencia) os medios 
evolucionan porque son 
“sistemas culturais”. 
Jenkins chegou a 
formular a súa teoría 
despois de analizar 
durante anos a cultura 
popular. Mostra como 
as comunidades de fans 
se constituíron ao redor 
das series televisivas 
Survivors e American 
Idol ata chegar a influír 
na súa evolución, como 
inventaron a narrativa 
“transmedia” e en que 
condicións as comuni-
dades e as empresas 
de medios chegan a 
colaborar, como no 
caso de StarWars, de 
Harry Potter ou de The 
Matrix.

As	comunidades
de	fans
“Os efectos políticos 
destas comunidades 
de fans -agrega- non 
proveñen soamente 
da produción e circula-
ción de ideas novas (a 
lectura crítica de textos 
favoritos), senón tamén 
do acceso a estruturas 
sociais novas (a inte-
lixencia colectiva) e a 
novos modelos culturais 
de produción (a cultura 
da participación).
O máis interesante da 
formulación de Jenkins 
é talvez a súa visión da 
situación así creada 
como un espazo de 
confrontación. “As 
empresas de me-

dios están aprendendo 
a acelerar os fluxos de 
contido por diferentes 
canles de entrega para 
aumentar as súas opor-
tunidades de ganancias, 
ampliar mercados e for-
talecer o compromiso do 
espectador. Os consumi-
dores están aprendendo 
a utilizar estas distintas 
tecnoloxías para levar 
máis plenamente o fluxo 
de medios baixo o seu 
control e para interac-
tuar cos seus compañei-
ros (significant others). 
As promesas desta nova 
contorna de 
medios 
abre 
ex-

pectativas dun fluxo de 
ideas e de contidos máis 
libres”. 
No fondo, o que Jenkins 
chama “cultura da con-
verxencia” non é outra 
cousa que unha cultura 
e unha práctica de parti-
cipación. O cambio máis 
importante é a
desaparición de parte 
da “audiencia”, do 
“público”, dos especta-
dores e demais lectores 
e a súa substitución por 
redes de participantes, 
contribuidores e colabo-
radores.

“A emerxencia de novas tecnoloxías mediá-
ticas dálle forza á necesidade democrática”
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No mundo multimedia e na web 
2.0 as palabras seguen sendo 
necesarias. As folksonomías son 
as taxonomías coas que o pobo 
define e ordena a sobreinfor-
mación. É unha creación a un 
tempo individual e colectiva, libre 
e democrática; un metacontido 
gratuíto de gran valor engadido. 

Moitos dos termos que se volven 
etiquetas non son nomes comúns 
que aparecen nun dicionario. A 
linguaxe transfórmase e reinvénta-
se: os navegantes da rede empre-
gan decote nomes propios, acró-
nimos, tecnicismos, localismos. Un 
barallete novo para transformar 
un mundo vello na rede.
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FERNANDO GARRIDO : : De como a rede mudou a nosa vida

Existe unha alta correlación entre o nivel de des-
envolvemento dunha rexión ou país e o uso que 
os cidadáns dese país fan da rede. Neste senso, 
os principais indicadores internacionais amosan 
que os países con maior nivel de desenvolvemen-
to son os que realizan un uso máis complexo da 

rede e da sociedade da información no seu sen-
tido máis amplo. Logo, temos que ser moi cautos 
á hora de realizar comparacións do uso da rede 
entre os galegos e o resto do Estado, xa que o 
noso nivel de desenvolvemento non é igual ao de 
Cataluña, por exemplo.

[Bio] Fernando Garrido
  
 Marín, 1979.  É sociólogo. Actualmen-
te é subdirector do Observatorio para a Ci-
bersociedade e investigador en The Cocktail 
Analysis.
O seu interese investigador inclúe as comuni-
dades virtuais, a comunicación mediada por 
computador (CMC) e as políticas públicas 
para o desenvolvemento da sociedade da 
información e do coñecemento.

Fonte: INE, 
Encuesta de 
tecnologías de 
la informa-
cion en los 
hogares. 
2ª Oleada, 
2006.

A integración de internet na vida cotiá modifica pautas de 
comportamento que afectan desde as relacións sociais ata
o traballo ou o consumo

A rede integrouse na 
sociedade, nalgúns 
grupos sociais (os máis 
novos) con maior velo-
cidade e intensidade ca 
noutros (os máis maiores 
ou aqueles con menores 
recursos económicos), 
pero deixou de ser un 
obxecto estraño en 
mans de frikis e intelec-
tuais: internet alterou e 
modificou moitos eidos 
da vida social en xeral 
e tamén podemos dicir 
que as principais ver-
tentes do ser humano 
(económico e social) 
foron sacudidas por esta 
tecnoloxía. Os cam-
bios na produción e no 
consumo son máis que 
evidentes, pero quizais 
sexan de máis impacto 

os cambios no noso 
xeito de relacionarnos 
(cos nosos iguais, coa 
Administración ou cos 
partidos políticos) ou 
de participar na esfera 
política ou na cultural. 
Perante este escenario 
son moitas as preguntas: 
Como somos e estamos 

os galegos ante a rede? 
Existen usos diferenciais 
co resto do estado? Que 
oportunidades
(e ameazas) pode supor 
esta tecnoloxía para 
a política e a cultura? 
Cales son as principais 
pautas e tendencias 
internacionais?

  O galego e os galegos perante internet: usos e hábitos
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FERNANDO GARRIDO : : De como a rede mudou a nosa vida

Logo, temos unha sociedade en rede. 
Diferentes tipos de usuarios que van 
desde o máis experto na materia ata 
os anciáns que aproveitan os PC ba-
leiros nun centro de acceso público á 
rede para pasar o tempo. Pero, que 
fan os galegos e galegas na rede?, 
en que empregan o tempo? Unha das 
enquisas do INE amósanos cales son 
as principais actividades (servizos 
empregados) dos galegos. Neste sen-
so, cómpre dicir que as nosas pautas 
de comportamento na rede son ben 

similares ás da media do Estado. 
As nosas actividades na rede pasan 
sobre todo pola información
(consulta de información e prensa) 
así como pola comunicación, nas 
súas diferentes manifestacións. Cabe 
sinalar as elevadas porcentaxes de 
actividades como a eAdministración 
(relación cos diferentes niveis da 
Administración) e outras relacionadas 
coa saúde, aspectos empregados sig-
nificativamente máis en Galicia que 
na media do Estado.

Fonte: INE, Encuesta de 
tecnologías de la informa-
cion en los hogares. 
2ª Oleada, 2006.

Fonte: INE, Encuesta de tecno-
logías de la informacion en los 
hogares. 2ª Oleada, 2006.

 Equipamento tecnolóxico      
 nos fogares galegos 

Evolución da conexión a internet e en 
conexión de banda ancha en Galicia 

O número de usuarios da 
rede en Galicia, segundo 
datos da segunda vaga 
do Instituto Nacional 
de Estatística (INE) de 
2006, acada os 847 
000 galegos, mantendo 
Galicia unha das taxas 
de crecemento anual 
máis elevadas do Estado, 
o que amosa como unha 
das barreiras iniciais 
(a conexión habitual) vai 
caendo pouco a pouco. 
Os dous principais inhibi-
dores habituais da rede 

tamén son neutralizados 
de forma paseniña: por 
unha banda está o prezo 
da conexión, unha varia-
ble que obxectivamente 
vai descendendo
(increméntanse as presta-
cións a un mesmo prezo, 
cando non menor) pero 
que subxectivamente 
aumenta o seu interese
(a percepción social do 
que se obtén coa co-
nexión a internet acre-
céntase, segundo datos 
de Red.es). O outro 

macroinhibidor está na 
posibilidade de acceder 
á rede a través dunha co-
nexión de banda ancha. 
Neste caso a xeografía e 
a particular distribución 
espacial da vivenda en 
Galicia, que merece a 
conceptualización de
“Cidade Difusa”, xogan 
na nosa contra, mais non 
é xa ciencia ficción pre-
sentar un escenario onde 
a conexión sen fíos (chá-
mese WiFi ou Wimax) 
resolva este problema.
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FERNANDO GARRIDO : : De como a rede mudou a nosa vida

“Galicia mantén unha das taxas de 
crecemento anual do uso da rede máis 
elevadas do Estado”

Etapas na 
rede: desde un 
fin a un medio
Debuxamos un apre-
surado mapa de usos 
da rede en Galicia… 
mais en que etapa está 
a rede?, podemos dicir 
que está na adolescen-
cia, na madurez ou 
acabamos de sacala do 
berce?

A historia da rede é tan 
“apaixonante” como 
a historia da electrici-
dade: para min non é 
nada especialmente 
interesante coñecer 
como se incrementa a 
súa capacidade nin a 
tecnoloxía que a sopor-
ta. Porén, a historia so-
cial da rede é un relato 
realmente apaixonante. 
A rede nace na acade-
mia (militar) e foi impul-
sada pola academia 
(universitaria), mais non 
foi ata finais dos noven-
ta cando a súa versión 
“masiva” e “comercial” 
chega á sociedade, no 
senso máis amplo do 
termo. Naquel entón, a 
versión que primaba da 
rede era un lugar onde 
toda a información se 
podía atopar, versión 
que encontraba o seu 
máximo expoñente no 
“Portal web”, onde 
se podía empregar 
ou consultar desde o 
mapa do tempo, novas, 
servizos de tradución, 
etc. O papel do usuario 
ante esta tecnoloxía 
era o de “simplemente” 
consultar, permítaseme 

a simplificación.
Algo muda desde hai 
uns anos. Determinadas 
tecnoloxías facilitan que 
usuarios sen elevados 
coñecementos informá-
ticos usen a rede para 
crear, por exemplo, o 
que chamamos bitá-
coras ou blogs. Estas 
tecnoloxías, con baixo 
custo económico (hai 
moitas alternativas 
gratuítas) e de aprendi-
zaxe, permiten que se 
dea un cambio espe-
cialmente interesante 
na percepción social 
da rede. A rede deixa 
de ser “unha biblioteca 
inmensa onde atopar 
todo” e comeza a ser 

percibida como un lugar 
de creación (creación 
de “comunidade” ou re-
lacións socias, creación 
de contido, etc.). Este 
cambio tan obvio e tan 
“simple” leva á reconfi-
guración do concepto e 
moitos comezan a falar 
de web 2.0, un nome un 
tanto manido e un tanto 
polémico, pero un nome 
ao fin e ao cabo. 

Os impactos deste cam-
bio son notables e trans-
versais a moitas esferas 
e disciplinas. En xorna-
lismo, o feito de que un 
cidadán poida “crear 

novas” e amplificalas 
na rede obriga a todo o 
stablishment a repensar 
o seu rol e a integrar 
este tipo de condutas na 
súa disciplina. No már-
keting un consumidor 
que pode relatar a súa 
experiencia no uso dun 
ben ou servizo obriga 
a reconstruír a propia 
filosofía da disciplina…, 
algo que tamén pasa na 
política, no emprego ou 
na educación, por po-
ñer só algúns exemplos. 
Pero, e na cultura?
É moi complexo cuanti-
ficar o impacto da rede 
na cultura, en xeral, e 
na cultura galega, en 
particular. O certo é 

que hai tres eidos (ou 
eixes) claves: a difu-
sión, a dinamización e 
a creación, sempre cun 
mesmo marco de fondo: 
unha lingua. Os blogs 
poden ser un bo exem-
plo do impacto que 
supón unha tecnoloxía 
como internet na cultu-
ra. Segundo as contas 
de Blogaliza estamos a 
falar de preto de 3000 
blogs en galego, aos 
que habería que sumar 
un importante (se non 
maior) número de blogs 
en castelán escritos 
desde Galicia. Os blogs 
son a parte más visi-

ble dunha emerxente 
cultura dixital, unha 
nova forma de concibir 
a creación e a partici-
pación que se atopa 
baixo os contidos 
xerados polos usua-
rios (User Generated 
Content) cunhas pers-
pectivas de crecemento 
notables. De feito, 
algunha plataforma 
como Flickr (almacén 
de fotografías), por po-
ñer un exemplo, incre-
mentou o seu número 
de usuarios en preto 
dun 50% (segundo a 
consultora Hitwise), 
situación análoga á do-
utras plataformas como 
YouTube ou Fotolog.

Tentar medir o desen-
volvemento dun país 
no que fai referencia 
á sociedade da infor-
mación polo número 
de conexións de ban-
da ancha é un pouco 
temerario. Os indica-
dores cualitativos, é 
dicir, aqueles que fan 
referencia ao uso, son 
posiblemente máis 
axeitados para este fin. 
Non é arriscado dicir 
que un bo (mellor) 
indicador da madu-
rez dunha sociedade 
no que fai referencia 
á apropiación social 
da tecnoloxía (o que 
entendemos por socie-
dade do coñecemento) 
é analizar o nivel de 
contido xerado polo 
usuario, e neste aspec-
to cómpre destacar a 
saúde do galego na 
rede.
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Principais usos da rede en Galicia en comparación coa media do Estado
Fonte: INE, Encuesta de tecnologías de la informacion en los hogares. 2ª Oleada, 2006.

“Hai tres eidos clave para cuantificar 
o impacto da rede na cultura: difu-
sión, dinamización e a creación”

Escenarios 
futuros
Mais isto non chega ata 
aquí. A velocidade do 
que chamamos “con-
verxencia dixital”, que 
implica a converxencia 
de dispositivos, accesos, 
servizos, aplicacións e 
contidos, é moito máis 
elevada do que aquí 
podemos describir. Nun 
contexto como o expos-
to, cunha sociedade, 
como a galega, cun 
maior e mellor acceso 
á rede e cun uso que 
podemos definir como 
“maduro” e complexo 
(non só empregamos 
o máis común da rede, 

senón que emprega-
mos aspectos como a 
eSaude ou a eAdminis-
tración), ¿cales son as 
pautas e tendencias de 
e cara ao futuro?

Sen dúbida ningunha 
o número de galegos e 
galegas que empregan 
a rede continuará a súa 
progresión ata un límite 
difícil de determinar. 
Debido ás especificida-
des da nosa pirámide 
poboacional, eufemis-
mo para “envellece-
mento social”, é com-
plexo que os maiores 
de 60 anos suban ao 
carro da rede… e este 
será, posiblemente, o 
noso límite, xa que de 

xeito directo ou indirec-
to a rede vehiculará, 
moito máis do que o 
fai agora, o ocio e o 
traballo na nosa socie-
dade, obrigando cada 
vez a un maior número 
de persoas a empregar 
internet.

Falar de futuro (ou pen-
sar no futuro) é falar de 
ubicuidade, de conti-
dos, de problemas con 
propiedade intelectual 
e DRM, da explosión 

do vídeo, da dixitali-
zación dos recordos, 
da desaparición dos 
soportes físicos… pero 
sobre todo é falar de 
persoas, porque detrás 
de tanta tecnoloxía 
está unha sociedade 
que aproveita e adapta 
a tecnoloxía (en forma 
de liñas de conver-
xencia) integrándoa 
na súa vida cotiá. E, 
como mantén Benedetti, 
“lento, pero viene… el 
futuro”.
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O galego xoga o seu futuro en todas as partes e tamén na rede. A fenda dixi-
tal diminúe a presenza de galegofalantes na internet e impide a proliferación 
de máis contidos no nosos idioma. As novas tecnoloxías fornecen novas pezas 
que antes non tiñamos, ábrennos máis posibilidades e promoven a cultura e a 
formación da cidadanía. A nosa fala atopa na rede un viveiro de intelixencia, 
creatividade e ilusión. Todo o que precisamos. Iso, e mudar as regras do xogo. 
Se a lingua é unha construción colectiva, a era dixital é un reto de primeira 
magnitude onte todos e todas xogamos a nosa identidade.

Fonte: Blog dos Aduaneiros Sem Fronteiras
http://www.aduaneirossemfronteiras.org/blog

Autor: El Niño de la Guía,
autor do desaparecido blog A Aranheira.
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“Na rede de redes habitan hoxe o 
trivial co excelente”
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A E‑MPRESA CULTURAL : : Xan Bouzada

O reto da industria
A cultura galega atopa na rede un recurso ineludible
para a súa proxección de futuro 

O que chamamos futuro é un presente 
que emerxe. A web, rede de redes, 
foi tomando corpo, na súa calidade 
de metáfora vir tual do novo tempo, 
ao abeiro de todos aqueles recursos e 
ferramentas que a tecnoloxía deu en ir 
poñendo ao seu dispor.

A rede de redes estase a constituír nun-
ha ferramenta ancilar e retroalimenta-
dora ao servizo do constatado proceso 
de globalización cultural. A conciencia 
dese fluxo tomou corpo primeiro na 
cerna das industrias transnacionais ao 
se decataren de que a súa estratexia 
non era outra que a de erixirse en 
vectores dun mundo-rede. A máxima: 
pensar global, actuar local viría a se 
constituír no corolario estratéxico dun-
ha tal percepción vertical e instrumen-
tal dese mesmo proceso. 

Desde os momentos teóricos fundado-
res da tese dos social networks a me-
diados do pasado século, sempre se 
soubo que o sentido das redes residía 
na substancia dos seus nós. En con-
gruencia con iso, as culturas, confron-
tadas tamén ao desafío globalizador, 
tomaron azos nesa constatación na 
procura dunha alternativa á contra dos 
ostensibles riscos de manipulación e 
homoxeneización. Desde esa preocu-
pación afirmarase que o seu desafío 
propio e xenuíno non habería ser outro 
que o de se inspirar na lóxica derivada 
dunha aposta polo pensar local, actuar 
global. Lonxe do sentido instrumental 
dun actor-rede, que como coidaba 
Bruno Latour non era senón substan-
cia de poder, a estratexia das culturas 
nace dunha proposta alimentada polas 
arelas e o sentido da resistencia. Resis-
tencia e afirmación cultural camiñan da 
man na cerna dilemática da emerxente 
sociedade global.

En vir tude diso o desafío para estas 
culturas e os seus múltiples actores 
creadores, produtores e difusores con-
crétase na esixencia dobre de sobor-
dar os límites estreitos da tendencia 
defensiva e autorreferencial á que 
recorreran, ante o envite disolvente 
dos estados-nación decimonónicos, coa 
súa secuela defensiva de primordia-
lismo identitarista. O século compele 
á esixencia de asumir o desafío de 
abrirse a un novo xeito de producir o 
mundo como realidade simultaneamen-
te xeral e particular, coma un proceso 
tensionado entre a inexorabilidade da 
globalización e a eclosión do crisol 
multicultural.

Babel cultural en rede
Na rede de redes habitan hoxe o trivial co 
excelente. O usuario acode a ela na pro-
cura alternativa do expresivo e do instru-
mental, o perentorio e o lúdico. Quizais 
sexa por iso que a web concita hoxe na súa 
Babel unha crisálida de emocións. As arelas 
dos que procuran sentidos, memoria, refe-
rentes, contidos, cabo daqueles outros que 
se achegan ás súas beiras na procura de 
resolver problemas concretos.

No fluxo das visitas que recorren á rede 
na procura de contidos socioculturais, con 
frecuencia estas veñen motivadas tanto 
polas memorias feridas de distancia (diás-
poricas) como polas olladas do outro que 
se achega na procura do descubrimento 
(arela de coñecemento, turismo…). As 
migracións, o turismo de cultura, as mesti-
zaxes e crioulismos de todo xénero propi-
cian olladas de signo e vocación múltiple: 
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dobres, complexas, 
de esguello...; olladas 
que nos achegan as 
fontes que preservan e 
producen as solucións 
culturais orixinais. 
Unhas respostas que 
na sociedade do sé-
culo XXI están sempre 
peneiradas polo cribo 
do diálogo global. O 
século XXI confirma 
a aqueles que tendo 
coidado os alentos da 
memoria e os seus can-
dores son capaces de 
arrogar o desafío de 
repensarse en tensión 
coa diversidade. En 
virtude disto, o xenuí-
no devén, xa inexora-
blemente, en parceiro 
do diverso e multicultu-
ral. Por outra banda, 
a rede na súa condi-
ción de reservorio e 
escaparate de formas 
múltiples de expresión: 
textos, imaxes, sons, 
vese chamada a exer-
cer coma o gran bazar 
da cultura, aberto 
decote e accesible en 
calquera lugar e hora 
da terra-mundo. 

A rede como
defensa da cultura
Se para unha cultu-
ra coma a galega a 
rede está chamada a 
exercer de contexto 
de diálogo e marco de 
vencellamento, para as 
nosas industrias cultu-
rais, en particular, a 
web constitúe unha pla-
taforma de produción e 
de difusión tacticamen-
te irrenunciable.
Se entendemos que 
as industrias culturais 
como tales poden selo 
en sentidos diversos: a 
cultura en calidade de 
continente ou de conti-
do. En todos os casos 
a acepción evoca a 
compoñente económica 
da cultura; unha acep-
ción que resulta máis 
abarcante e explicativa 
que a de simples indus-
trias. Como continente 
a cultura é relevante en 
toda aquela industria 
que xira arredor do de-
seño e da moda. Sendo 
certo que cada vez 
son máis os sectores 
da industria que se ven 
seducidos por este tipo 
de servidume. Na súa 
calidade de contido, a 
cultura é determinante 

“As visitas que recorren á rede veñen 
motivadas tanto polas memorias feridas 
de distancia como polas olladas que se 
achegan á procura do descubrimento” 

[Bio] Xan Bouzada
 
 Xan Bouzada Fernández (Lugo, 1951) é un soció-
logo especializado na realidade cultural galega. Un tema 
sobre o que publicou numerosos libros como Escola, cultura 
e vida comunitaria nun concello galego: Moaña, A situación 
socio-cultural dos concellos galegos e O desenvolvemento co-
munitario local. Na actualidade é profesor do Departamento  
Socioloxía da Universidade de Vigo.

nalgunhas actividades 
económicas de impac-
to crecente entre nós, 
tal e como acontece 
no caso do turismo. 
Na dobre acepción de 
continente e contido, a 
cultura é protagónica 
naquelas que de xeito 
máis convencional de-
finimos como industrias 

da comunicación e da 
cultura: o sector do 
libro, os medios de co-
municación, a imaxe, a 
producción musical; así 
como en moitos secto-
res socioprofesionais 
tradicionais como o 
dos creadores artísti-
cos ou o mesmo das 
artes populares. Por 
outra banda, a socie-
dade da información 
reflectiu nos últimos 
anos a acometida 
dunha miríade de no-

vos emprendementos 
profesionais (deseño, 
publicidade, negocios 
de ocio creativo, etc.) 
nos que a pegada da 
competencia cultural é 
tan visible coma incon-
testable.

Para todos eles, a rede 
é un recurso ineludible 

na aposta pola 
resistencia afirmadora 
e a proxección de 
futuro daquelas 
culturas que coma a 
nosa, ao abeiro dun 
mesto e rico legado, 
están a ser capaces 
de poñer en valor 
o seu patrimonio 
reinventándoo, 
producíndoo e 
difundíndoo a través 
das súas industrias 
e emprendementos 
culturais.

A E‑MPRESA CULTURAL : : Xan Bouzada
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A reflexión sobre o 
futuro da literatura 
en formato papel é 
para uns unha herexía 
mentres que para 
outros é un abano infi-
nito de posibilidades. 
En todo caso, o que 

parece inexorable é o avan-
ce das novas tecnoloxías nos 
hábitos da lectura, da escritura 
e da edición. Moisés Barcia, 
reputado tradutor, evidenciou 
con Rinoceronte Editora que 
existen posibilidades pouco 
exploradas ata o momento por 
este sector.

Que papel desempeña a inter-
net actualmente no sector da 
literatura e das industrias da 
edición no noso país?
No eido do libro, como en 
calquera outro, o que non está 
en internet non existe. Ter pre-
senza na rede non significa xa 
potenciar a visibilidade, senón 
unha premisa básica, un punto 

de partida para calquera acti-
vidade económica, cultural ou 
comercial. O sector da edición, 
ao traballar con información 
susceptible de ser dixitalizada 
e transmitida pola rede, é un 
dos de maior potencialidade. 
Na web de Rinoceronte Edi-
tora, por exemplo, pódense 
descargar os nosos libros en 
versión dixital e mercar a edi-
ción en papel na nosa tenda 
en liña. Coido que esa debería 
ser a dirección.
 
En que aspecto considera que 
a rede presenta un papel máis 
destacado?
A función básica da rede é 
a mera confirmación da exis-
tencia de algo, pois calquera 
iniciativa que non dispoña 
dunha páxina web, hoxe, no 
século XXI, non existe. A tenda 
en liña, a descarga de contidos 
dixitalizados, a posibilidade de 
que os lectores-usuarios poidan 
deixar as súas opinións, a exis-

tencia dun catálogo permanen-
temente accesible... son algúns 
dos aspectos máis destacados.

Podería facer unha prospec-
ción de mercado. Como pode 
afectar a rede ao sector edito-
rial dentro de cinco anos?
Dende o seu nacemento, hai 
case dous anos, Rinoceronte 
Editora contou con páxina 
web, blog e tenda en liña. Na-
quela altura aínda había edito-
ras importantes que non tiñan 
presenza na rede e aínda hoxe 
quedan algunhas. Eu calculo 
que en cinco anos todas as 
editoras galegas contarán coa 
súa web e ofrecerán distribu-
ción dos seus produtos a través 
dela. Probablemente tamén 
se perda o medo a ofrecer 
descargas, aínda que sexan 
parciais, dos libros editados 
por elas. Hai que ter en conta 
que é a única forma de que un 
internauta poida “follear” un 
libro dixital antes de mercalo.

A literatura
Moisés Barcia “En cinco anos todas as editoras galegas
contarán coa súa web e ofrecerán distribución dos seus produtos a través dela”

O futuro escríbese
en clave dixital
A revolución cultural do futuro pasa polo pre-
sente, pola forma en que as empresas da nosa 
industria cultural son capaces de asumir as 
oportunidades e os desafíos que o novo contor-
no tecnolóxico establece dentro do chamado 
mercado global. Cada unha das partes implica-
das de cada sector comprende e asume os retos 
e o papel que lle tocou vivir neste contexto de 
vertixinosos e profundos cambios. Deles depen-
de, en parte, a relevancia da nosa cultura e por 
iso falamos coas voces máis representativas de 
cada un dos sectores para que nos comenten o 
que se aproxima. Por Cristina Mouriño

[Bio] Cristina Mouriño 
 Naceu en Lalín no 1977. Licenciada 
en Ciencias da Información e en Comunica-
ción Audiovisual pola Universidade de San-
tiago de Compostela, onde realiza a súa tese 
de doutoramento. Desde o ano 2000 traballa 
en Culturagalega.org, o portal de internet do 
Consello da Cultura Galega, onde se encarga 
da actualización informativa do soportal de 
audiovisual (AVG). 
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A E‑MPRESA CULTURAL : : Cristina Mouriño



18

Fóra de sitio : : Nube de Palabras

18

A emerxencia da tecnoloxía 
dixital produciu un incremento 
de producións de traballos no 
audiovisual galego de máis do 
50%.  Un auxe creativo que 
implica novas posibilidades de 
distribución e financiamento. 
Pancho Casal, director de Con-
tinental Producciones, apunta 
cambios importantes para este 
novo panorama.

Cal é o papel que desempeña 
a internet no presente no sector 
audiovisual?
Hoxe en día, é unha ventá de 
posta no mercado dos produtos, 
pero nestes momentos non é 
un produto rendible en si mes-
mo. Teño claro que nun prazo 
moi curto, de dous anos como 
máximo, será nunha fiestra de 
explotación fantástica. Neste 
momento o proxecto máis impor-
tante no que estamos a traballar 
en Continental Producciones 
está relacionado co desenvolve-
mento de proxectos de internet 
e televisión. A cultura actual de 
que na rede todo é gratis muda-
rá. Haberá portais que seguirán 
con esta fórmula a cambio de ter 
que ver publicidade e de cubrir 
formularios e mecanismos de ins-

crición, pero canda eles haberá 
plataformas de pago por abono 
mensual e de pago por visión. É 
xustamente aí cara a onde nos 
queremos dirixir.

Por onde pensa que van chegar 
os cambios, polo desenvolve-
mento a nivel creativo, pola 
creación de novos modelos de 
distribución ou polo consumo?
A realidade vai ser moi diferen-
te do que é neste momento: o 
portal ou a televisión por inter-
net serán os principais medios 
de explotación. Ao resto de 
sistemas de distribución de con-
tidos audiovisuais convencionais 
quédalles pouco tempo. No caso 
do cine, este ano recadouse un 
17% menos que no último ano, e 
falo de cifras globais que inclúen 
tamén o cine americano. É unha 
realidade inexorable. Penso que 
os cines se reconverterán para 
comezar a retransmitir eventos 
e espectáculos. Tamén desapa-
recerá o DVD a nivel masivo, 
agora ben, seguirá habendo o 
coleccionista que quererá ter 
o exemplar, coa súa cuberta. 
Na nosa distribuidora, Cameo, 

constatamos que a venda para 
agasallos e coleccionistas é 
moi forte. Entón, dentro deste 
panorama, o consumo de pelí-
culas vai pasar á descarga por 
internet. Hoxe hai dous portais 
Filmotech (creado por EGEDA, 
que agrupa os produtores) e 
Filming (que presentaremos nós 
no prazo dun mes) onde a xente 
poderá descargar películas a 

prezos moi asequibles (2.90 a 
película de estrea e 1.40 a de 
catálogo). 

Podería facer unha prospección 
de mercado. Cal pensa que é 
o papel que a internet xogará 
para o sector audiovisual galego 
dentro de cinco anos?
No futuro cambiará o sistema de 
financiamento dunha produción. 
Actualmente o produtor asume 
en solitario o risco económico 
do desenvolvemento do proxec-
to, como a compra de dereitos 
de novelas ou a elaboración do 
guión; de tal xeito que, se non 
o compra ninguén, o produtor 
perde todos os cartos investidos. 
Pola contra, se unha televisión 
compra o proxecto, cobre os 
gastos pero tamén queda cos 
dereitos. Aínda que a serie non 
funcione ben o produtor non 
perde todos os cartos. O cam-
bio está en que as cadeas de 
venda por internet e os portais 
de descarga non poderán pagar 
os custos de desenvolvemento: 
Pasaremos entón a falar dunha 
explotación compartida, de tal 
xeito que o portal ofrecerá un 

mínimo garantido pola exclusiva 
e logo unha porcentaxe pola 
descarga. Este novo modelo 
implica que haberá que ter 
empresas máis fortes, cun maior 
músculo financeiro, porque a 
amortización dos produtos será 
a medio prazo. Galicia vai ter 
un futuro negro no novo audio-
visual se as empresas non nos 
reforzamos neste eido. 

O cine 
Pancho Casal : “Mudará a cultura de que todo é gratis por plataformas 
de pagamento por abono e pago por visión”

A E‑MPRESA CULTURAL : : Cristina Mouriño

“Galicia vai ter un futuro negro no novo audiovisual 
se as empresas non nos reforzamos neste eido”
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A banda 
deseñada 
galega 
vive o 
momento 
máis doce 
da súa his-
toria, que 

se concreta nunha eclosión do 
número de autores, na proxec-
ción exterior -antes só imaxi-
nada- e no maior número de 
publicacións da súa historia. 
Entre os nomes que fixeron 
isto posible destaca Henrique 
Torreiro, coordinador das 
Xornadas de Banda Deseñada 
de Ourense e un dos maiores 
teóricos do sector. 

Que lle achega a rede á ban-
da deseñada galega actual? 
Parece claro que achega 
unha maior posibilidade de 
contacto entre os diferentes 
intervenientes en todo o 
proceso: permite o traballo 
en equipo de varias persoas 
sen dependencia do lugar 
físico en que se encontre 
cada unha delas e a inme-
diatez no intercambio de 
experiencias (respecto de 
calquera cuestión técnica 
ou artística, salvando mes-
mo a tradicional soidade 
do creador de BD ante a 
súa mesa de traballo). Mais 
tamén o contacto cos edi-
tores (con vistas a ofrecer 
os traballos e tamén unha 
vez comezada a relación 
profesional), cos lectores e, 
no caso da autoedición (que 
seguirá sendo, como ata o 
de agora, a mellor forma de 
prepararse para poder edi-
tar profesionalmente), con 
impresores, distribuidores e 
mesmo compradores. 

En que aspecto considera que 
a rede presenta un papel máis 
destacado, como canle de 
distribución e venda?, como 
soporte para a aparición de 
novos formatos como libro 
electrónico, libro cun compo-
ñente multimedia…? Por onde 
pode ir o futuro? 
Sobre todo é vantaxosa como 
soporte de distribución: para 
as edicións independentes, 
os fanzines, a rede conseguiu 
a opción das publicacións 
dixitais, en formato web ou 
en arquivos tipo pdf, o que 
abarata ata o límite os custos 
de edición e permite unha di-
fusión inestimablemente maior; 
isto non significa que vaia 
facer desaparecer o formato 
impreso en papel. Para unha 
revista autoeditada o prezo 
de venda serve para a recu-
peración do investido na súa 
reprodución, non ten ánimo de 
lucro; a distribución en forma-
to dixital elimina ese custo e 
unha barreira para achegarse 
ao público lector. Para os pro-
dutos «profesionais», se real-
mente pode haber un formato 
de libro dixital que ofreza 
unha comodidade (en todos 
os sentidos) comparablemente 
á da edición en papel, ben-
vido sexa (creo que terá que 
lembrar moito á edición en 

papel para que poida pensar 
en substituíla); por outra parte, 
está claro que os contidos 
multimedia achegan cousas 
moi útiles, aínda que no caso 
específico dos cómics servirían 
antes para engadir «extras» 

ao produto (unha entrevista 
ao autor, por exemplo) que 
para facer evolucionar o me-
dio (unha BD con animación, 
por pormos un caso, deixaría 
de ser unha BD para pasar a 
ser outra cousa diferente, nin 
mellor nin peor). Claramente, 
a rede permite unha maior 
coordinación entre promotores 
culturais, editores, autores, 
distribuidores... Tamén permite 
«inventar» novos produtos, 
pero ante todo deixa vía máis 
libre aínda aos formatos tradi-
cionais, aos cales lles queda 
aínda moito, moito por dicir.

Podería facer unha prospec-
ción de mercado. Como pode 
afectar a rede á banda dese-
ñada dentro de cinco anos?
Non me vexo capacitado 
para facer predicións, sobre 
todo tendo en conta a velo-
cidade dos cambios; eu diría 
que pode axudar a encontrar 
ese público que por unha ou 
outra razón descoñece o que 
lle pode ofrecer a BD. Mais 
tampouco debemos esque-
cer que o feito de estarmos 
en contacto con millares de 
posibilidades non ten por 
que significar que finalmente 
optemos sequera por algunha 
delas; o aumento de posibi-
lidades de comunicación na 

nosa sociedade (unha auténti-
ca revolución, innegable) non 
fixo senón aumentar a ho-
moxeneización cada vez máis 
brutal das canles masivas, os 
produtos que recibe a gran 
maioría da poboación.

A banda deseñada
Henrique Torreiro: “A rede pode axudar a encontrar ese público que 
por unha ou outra razón descoñece o que lle pode ofrecer a BD”

“a rede conseguiu a opción das publicacións
dixitais, en formato web ou en arquivos tipo pdf”

A E‑MPRESA CULTURAL : : Cristina Mouriño
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En plena 
reformu-
lación do 
modelo 
de tele-
visión 
pública, a 
Televisión 

de Galicia é un dos principais 
piares do sector audiovisual 
galego. Suso Iglesias, director 
xerente, ten o reto de recon-
ducir a cadea no novo marco 
xurídico e tecnolóxico. 

Como ve o futuro da televi-
sión pública galega tendo 
en conta o novo modelo de 
televisión que se aproxima?
O futuro da televisión vén 
marcado por tres feitos fun-
damentais: en primeiro lugar, 
polo incremento da oferta, 
que se materializa no proce-
so coñecido como fragmenta-
ción de audiencias; as novas 
cadeas (temáticas e xeralistas 
en aberto) sumaban 7 puntos 
de share en 2005 en Gali-
cia; en 2007 suman case 21, 
o triplo de hai menos de 2 
anos. En segundo lugar, pola 
maior capacidade de deci-
sión do individuo, que pode 
cada vez máis escoller o que 
quere ver e en que momento 
(VOD, internet). E, por último, 
o incremento de canles de 
emisión, de modos de ver 
a televisión, en definitiva, 
en particular o nomadismo 
(móbiles, reprodutores portá-
tiles, PDA) pero tamén, e xa 
actualmente, internet. Neste 
contexto, a TVG deberá 
garantir o seu posicionamento 
baseándose no elemento de 
proximidade e apoiándose 
na identificación da socieda-
de coa súa televisión. Deberá 
tamén diversificar o seu 

perfil de audiencia, proceso 
en que estamos actualmente 
inmersos, e deberá ter pre-
senza nos novos modelos de 
negocio.

Podería facer unha pros-
pección de mercado, como 
estará a TVG dentro de cinco 
anos? 
Non cabe dúbida de que o 
proceso de fragmentación de 
audiencias continuará, e cabe 
pensar que en pouco tempo 
teremos liderados arredor do 
15% de share. Nese contex-
to, a TVG debe manter o seu 
posicionamento en relación 
ás demais xeralistas (o cal 
non significa manter o share 
actual, 14,9% en 2007). 
Aspiramos a que a TVG sexa 
a TV de todos, que non sexa 
marxinalizada por determina-
dos segmentos sociais, que se 
desprenda de estereotipos. A 
nivel tecnolóxico, a aposta ac-
tual é forte pola vertente web, 
que é a nova canle que maior 

repercusión ten e terá no curto 
prazo. A presenza nas novas 
canles é estratéxica para a ca-
dea, e iso inclúe os móbiles (hai 
que precisar que actualmente 
pódese acceder á TVG con 
PDA conectadas a internet). 
A TVG ofrece na rede a 
produción propia, como tivo 
lugar esta decisión?, ¿ten pre-
visto desenvolver máis inicia-
tivas neste sentido a curto ou 
medio prazo?

De cara a tomar posicións 
no novo contexto, cada 
vez máis próximo, a TVG 
incorporou en setembro 
de 2006 a súa produción 
propia a unha ampla oferta 
de televisión á carta a 
través da súa web (www.
crtvg.es). As cadeas de 
TV terán que dar o paso, 
máis tarde ou máis cedo, 
se queren formar parte 
dun mercado en forte 
expansión. Para a TVG, o 
interese vai máis alá dunha 
estratexia comercial. Trátase 
de utilizar unha canle como 
internet para achegarse a 
un público diferente, facilitar 
o contacto cun telespectador 
menos próximo á emisión 
convencional, para poder 
transmitirlle os múltiples 
cambios que se produciron 
na grella ao longo do último 
ano. E por outra banda, 
a TVG debe aproveitar 
todos os vehículos ao seu 
alcance para maximizar a 

difusión dos nosos contidos 
culturais e divulgativos. O 
proxecto a curto e medio 
prazo é completar a oferta 
de TV á carta en internet, 
ao tempo que se desenvolve 
a vertente cultural da 
nosa web, con contidos 
producidos polos propios 
programas. A TVG conta 
cun amplísimo arquivo 
cultural que queremos poñer 
en valor a través da rede.

A televisión

“Aspiramos a que a TVG sexa a TV de todos, 
que non sexa marxinalizada por determinados 
segmentos sociais”
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Suso Iglesias: “A curto e medio prazo a TVG completaráa
súa oferta de televisión á carta en internet”
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O sector musical goza dun-
ha saúde magnífica a nivel 
creativo, pero a súa materia 
pendente segue a ser a estru-
turación empresarial. José M. 
Aldea é director executivo de 
Ouvirmos, unha editora que 
recupera música galega tra-
dicional e antiga con novos 
formatos.

Cal é o papel que desempe-
ña a internet no presente?
Persoalmente non falaría só 
da internet senón de novas 
tecnoloxías. Certo é que a 
rede é o principal expoñente, 
é o máis visible, mais non 
se pode comprender a súa 
dimensión sen asociala a 
conceptos como MP3, P2P, 
TV en liña, radio en liña. 
Para a creación a chegada 
das novas tecnoloxías su-
pón a real democratización 
dos modos de produción e 
creación. Nunca foi tan fácil 
compoñer, editar e mesmo 
masterizar sen saíres da túa 
casa. Nunca foi tan fácil 
facer accesible a túa música 
-gratis ou cobrando- para mi-
les de persoas. Nunca como 
consumidores tivemos acceso 
a tantos e tan específicos 
produtos. Aínda que tamén 
é de xustiza recoñecer que 
os grandes éxitos na rede 
teñen moito de márketing e 

de planificación empresarial 
e case nunca son espontá-
neos, aínda que nós crea-
mos que si. 

Por onde pensa que van 
chegar os cambios ao sector 
musical?
O formato dixital substituirá 
por completo o disco físico, 
que ficará tan só como feti-
che dos máis incondicionais 
fans. A cota de mercado do 
disco físico baixa en todo o 
mundo e en todos os merca-
dos, mentres as descargas 
legais e ilegais de música 
soben, superando todas as 
previsións. Un novo cambio 
será a consolidación para a 
industria dun novo cliente, 
o prescritor musical, aque-
la persoa que selecciona a 
música ambiental que escoi-
tamos nas diferentes horas 
da nosa vida, nas emisións 
radiofónicas, nos transportes 
públicos, nas salas de espera 
dos aeroportos,…

Cal é o rol de artistas e crea-
dores ante este panorama en 
transformación?
Tanto os creadores como a 
industria musical temos que 
desenvolver e aplicar os 
mecanismos que permitan 
percibir a xusta remunera-

ción pola difusión do noso 
traballo e dos nosos produ-
tos. O cliente paga e pagará 
indirectamente polo consumo 
de música, presente na súa 
vida e en todas as horas 
do día. O gran reto para a 

industria musical e os crea-
dores é posicionarnos diante 
das entidades que recadan 
esas importantes sumas de 
diñeiro e conseguir o que 
en xustiza nos pertence por 
crear e difundir esa música. 
Canto do que se recada na 
Galiza en dereitos musicais 
retorna á sociedade galega 
(xa sexa aos creadores ou 
á industria)? As cifras que 
estamos comezando a coñe-
cer sitúan a industria musical 
galega diante dunha realida-
de importante. A sociedade 
galega paga millóns de euros 
polos dereitos da música que 
escoita e unha pequenísima 
e mínima porcentaxe volta 
ao país como pago xusto a 
creadores e industria. 

Como pensa que será o 
sector, en relación coa rede, 
dentro de cinco anos?
En Galicia en cinco anos, 
ou moito me equivoco, ou 
aínda non estará socializado 
o uso e consumo pola rede. 
En todo caso, a distribución 
musical vía música ambiente 
ou descargas en liña será o 
futuro, ben sexa desde o teu 
computador, ben sexa desde 
o teu teléfono móbil –ter-
minal persoal. E isto xerará 
moito diñeiro, seremos capa-

ces de habilitar as ferramen-
tas para que iso reverta na 
sociedade galega? O futuro 
da industria e dos que quei-
ran vivir da súa creatividade 
depende de que encontremos 
solución a esa pregunta.

A música
José M. Aldea: “O cliente paga e pagará indirectamente
polo consumo de música”

“Nunca foi tan fácil compoñer, editar e mes-
mo masterizar sen saíres da túa casa”

A E‑MPRESA CULTURAL : : Cristina Mouriño
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Conectad@s coa música
 “Crear unha empresa dedicada á produción de discos, en plena reconversión do 
sector, é un suicidio total. Por iso é un milagre que hoxe exista Falcatruada”. Así 
define Sergio Lago Varela a existencia de Falcatruada [www.falcatruada.com], 
empresa da que é socio e cofundador xunto a Lucía Rolle Boado e Óscar Donsión 
Martínez. Falcatruada constitúe hoxe unha sólida estrutura empresarial de apoio 

grazas ás novas posibilidades de internet

Óscar, Lucía e Sergio arrodeados de música 

e pósteres no seu lugar de traballo,

na céntrica rúa coruñesa Antonio Pereira, 1.

O selo discográfico galego Falcatruada
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Conectad@s coa música
á música en Galicia. E máis ca no milagre, as claves do éxito radican na constante 
diversificación e readaptación a un mercado cambiante e, sobre todo, no eficaz 
aproveitamento das posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías.

grazas ás novas posibilidades de internet

avanza cara á súa internacionalización
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s inicios de Falcatruada datan de 2003. Foi entón cando Sergio Lago, 
disposto a botarlles unha man a varios colegas músicos que querían gravar 
unha maqueta, constatou a escaseza de empresas capaces de ofrecer un 
servizo integral e unha cobertura total das necesidades das/os artistas, evi-
tando así o traumático e encarecido proceso de ter que acudir a distintos 
provedores carentes, por riba, de especialización no eido musical.

Malia a reconversión que sufría o sector da música naquel entón, coa 
revolución do dixital, os socios de Falcatruada souberon ver a existencia 
dun mercado musical en Galicia que a maioría dos selos discográficos non 
estaba a identificar nin explotar, ao limitarse en moitos casos a cubrir os 
custos de produción do disco con subvencións públicas e cun número limita-

do de vendas a distintas entidades. “Decatámonos de que había un mercado galego da música. Cando 
o comparamos co que acontecía no mercado independente fóra de aquí, vimos que a relación entre 
poboación/venda de discos/ingresos por concertos era moi alta”, apunta Sergio.

O
Comezaron a pór en 
práctica a súa intención 
inicial de crear unha 
plataforma de servizos 
para grupos musicais 
que fose á vez estrutura 
de apoio aos músicos 
emerxentes en Galicia. 
Sabían que a cada vez 
maior democratización 
no acceso aos contidos 
musicais mudara as can-
les de distribución, algo 
que, lonxe de ser unha 
ameaza, supuña toda 
unha oportunidade 
para eliminar as noutro-
ra dificultades loxísticas 
de posicionamento 
da música nas tendas. 
Porén, para asegurar 
o éxito seguían sendo 
esenciais os procesos 
de promoción, e aí 
foi onde Falcatruada 
se mostrou disposta a 
traballar marcando a 
diferenza. Para iso, op-
taron por centrar a pro-
moción de todo o que 

facían os seus grupos 
na súa web, ata o pun-
to de que o sitio acabou 
por converterse nun 
referente das últimas 
tendencias musicais en 
Galicia e nunha fiable 
axenda de concertos e 
convocatorias. 

Consonte a empresa 
foi medrando e inter-
net foi evolucionando, 
Falcatruada ampliou o 
seu campo de traballo 
ás producións discográ-
ficas de grupos máis 
consolidados e, de xei-
to simultáneo incremen-
táronse os recursos aos 
que o público podía ter 
acceso a través da páxi-
na. Entre eles, a sección 
de novas para seguir a 
actualidade do sector, 
kits de prensa de cada 
grupo, fotografías, 
discografías, ligazóns 
ás webs oficiais, descar-
gas dixitais de vídeos 

e temas promocionais, 
radiologs ou vídeos 
de youtube: “desde o 
verán, cando hai un 
concerto dos nosos gru-
pos imos gravalo, logo 
editámolo, colgámolo 
en YouTube e incluímos 
ese vídeo nos mailings e 
notas de prensa que en-
viamos”, conta Sergio. 
Esta estratexia goza 
dunha dinámica propia 
de expansión, ao per-
mitir que a xente copie 
o código do vídeo e o 
colgue nos seus blogs, o 
envíe a outras persoas, 
o sindique ou o compar-
ta en diferentes comuni-
dades virtuais”. 

ÉXITO  ASEGURADO

Xa que logo, @s falca-
trueir@s maximizan a 
proxección do que fan 
integrando de xeito 
natural cada nova fe-
rramenta que xorde na 
rede. internet convérte-
se así nunha poderosa 
ferramenta coa que 
dar a coñecer os seus 
servizos a artistas e 
empresas, coa que 
facer promoción dos 
seus grupos e coa que 
facer todo un importan-
te labor de distribución 
da música galega no 
mundo. E todo isto cun 
mínimo investimento.

CONECTAD@S COA MÚSICA : : Olga Castro

“A traxectoria de Falcatruada vén 
marcada pola versatilidade e adapta-
ción constante ás novas necesidades 
dun sector en evolución”
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Retos
Desde o convencemento de que 
o dixital é o modelo de nego-
cio para venda de música que 
perdurará, entenden que o reto 
fica no posicionamento en todas 
as canles posibles. “O dixital é 
un modelo que ten varias posi-
bilidades e que non se sabe moi 
ben cal vai establecerse, entón 
hai que estar en todas elas para 
que, no momento en que unha se 
normalice, xa a teñamos aberta 
e poidamos asegurar o éxito”, 
explica Sergio. Posicionar a 
música en todas estas canles 
implica que os seus temas se 
poidan mercar por descarga 
directa en i-Tunes ou MyS-
pace, por subscrición en 
Rhapsody ou Napster, ou 
por streaming. Pero tamén, 
que se poidan descargar e 
comprar para TDT, vi-
deoconsolas ou teléfonos 
móbiles, pois para Sergio 
o futuro das empresas 
baseadas na venda de 
música está xustamente 
nestes sistemas pechados 
e controlables: “non creo 
nos modelos relacionados 
co ordenador e basea-
dos na estrutura actual 
de internet. E si creo que 
os móbiles, por exemplo, 
son a gran esperanza de 
calquera destas empresas, 
porque funcionan como un 
circuíto pechado e controla-
do polas operadoras, median-
te o que se pode descargar 
música para consumo propio e 
compartila cun número reducido 
de colegas mediante bluetooth 
ou MMS, pero non de xeito ma-
sivo nin gratuíto”. De feito, o ano 
pasado en Xapón facturáronse 
máis cartos por descarga de músi-
ca en móbiles que por compra de 
discos. 
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CONECTAD@S COA MÚSICA : : Olga Castro

Con todo, en Falcatruada entenden que para 
os selos discográficos o modelo de negocio 
do futuro non estará ligado á venda de mú-
sica dun xeito tan predominante como na 
actualidade. E nese sentido asumen como 
retos a difusión da música, coa conseguinte 
xestión correcta dos dereitos dela derivados, 
a especialización e, sobre todo, a explotación 
na rede de proxectos globais e de carreiras 
musicais que vaian máis aló da venda de 
discos e que inclúen tamén directos, gravados, 
merchandising, etc. Isto conduce ao grande 
obxectivo: a internacionalización dos seus pro-
dutos. “A medio prazo identificamos un teito 
no mercado galego. Para podermos superalo 
e medrar é necesario ampliar o espectro en 
que traballamos. Para isto volve ser fundamen-
tal internet, unha rede que permitirá non só 
vender, senón tamén xestionar concertos dos 
nosos artistas en calquera parte do mundo 
sen intermediarios (por exemplo mediante 
o correo electrónico) e cuns custos loxísticos 
mínimos”, conclúe. 

 Non hai apócema máxica. A clave de 
Falcatruada é ser dabondo versátiles, para 
adaptarse a un sector en constante reconfi-
guración, e dabondo visionarios, para saber 
aproveitar ao máximo as posibilidades da 
rede nun presente a piques xa de ser futuro.

Trastenda, o punto de venda da música galega en 
internet, supera as 31 000 visitas mensuais.
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CONECTAD@S COA MÚSICA : : Olga Castro

As outras marcas
A evolución constante do sector esixiu un toque de improvisación e unha adapta-
ción constante ás novas necesidades. Así, arredor da empresa matriz Falcatruada, 
marca que usan para as súas producións como selo discográfico, foron xurdindo 
outros proxectos innovadores e independentes, malia que co nexo común da 
música. Viu a luz o proxecto Autoedita [www.autoedita.com], unha das primeiras 
iniciativas empresariais en todo o estado en ofrecer a artistas servizos de duplica-
ción de discos en calquera formato e que, co tempo, abarcou tamén o audiovisual 
e o deseño gráfico, ata chegar a ofrecer solucións integrais a artistas. Tamén 
como proxecto independente, a tenda web Trastenda [www.trastenda.com] na-
ceu co obxectivo de facerlle fronte a un problema de distribución da música que 
Falcatruada producía. Porén, pouco tardaron en constatar a necesidade dun sitio 
web que reunise todos os estilos de música galega e a puxese á disposición do 
público dentro e fóra de Galicia, e así foi como Trastenda sufriu unha viraxe na 
que radica o seu éxito: hoxe é  unha relevante fonte de ingresos e as súas visitas 
superan as 31 000 ao mes.

Desde o web do selo falcatruada.com pódese acceder 
aos outros proxectos empresariais do grupo.

[BIO]  Olga Castro Vázquez

 Licenciouse en Ciencias da Comunica-
ción pola USC (2002) e en Tradución e Inter-
pretación pola Uvigo (2004), onde obtivo o 
DEA e prepara a súa tese de doutoramento 
sobre tradución, feminismos e cambio social, 
dentro do Feminario de Investigación Feminis-
mos e Resistencias. Combina a investigación 
coa docencia, con tarefas de tradución, co 
labor de xornalista e co traballo como vo-
luntaria na oenegué galega Implicadas no 
desenvolvemento. 
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cidadánO
domes
es ti

Se atendemos a toda a información xerada nos medios sobre o que está 
a facer a web 2.0 por Galicia, poderemos comprobar de xeito doado como 
hai unha serie de termos que se repiten case sen excepción: “coordinar”, 
“reaccionar”, “reconstruír” e “cohesionar”. Se a estes catro verbos lles 
engadimos “participar”, é probable que xa teñamos feita unha boa parte 
da definición da web 2.0 e dos seus principais elementos. Polo menos, 
enxergariamos as vantaxes inmediatas para a nosa sociedade,
que é unha boa maneira de entrar en materia.
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[BIO] Fernando Sarasquete
 
 Licenciado en Historia da Arte Con-
temporánea e Máster en Medios de Comuni-
cación de La Voz de Galicia, traballa actual-
mente como redactor xefe do Grupo Código 
Cero, dende o que participa na coordinación 
da páxina web www.codigocero.com e mais 
da revista mensual do mesmo nome, nas que 
se informa polo miúdo e na nosa lingua de 
todo tipo de temas relacionados con Galicia 
na sociedade do coñecemento.

A web 2.0 ten 
o seu xermolo nun-

ha catástrofe, concreta-
mente nun estoupido, o da 

burbulla das puntocom, que puido 
ser “oído” ao longo dos primeiros anos 

do século XXI. A web 2.0, a diferenza da 1.0, 
interesa moito aos analistas, sobre todo porque pon 
moitos máis elementos en xogo e porque é o pro-
pio internauta de a pé o que poderiamos chamar 
a peza chave da engrenaxe. Na 1.0 os usuarios 
limitabámonos a ver. Non actuabamos. Daquela, o 
informativo era máis importante ca o comunicativo. 
Asemade, a web 1.0 imitaba o modelo editorial tra-
dicional. Antes, se precisabas unha información ti-
ñas que chamar á porta dos medios de toda a vida. 

Agora, podes petar na porta dos teus amigos.

A web 2.0 é unha web en beta. Está aínda aber-
ta, en desenvolvemento. Esa é se cadra unha das 
súas principais características e dos recursos en liña 
xurdidos ao seu acubillo: a etiqueta “beta”. Segun-
do indica o analista galego Andrés Maneiro no seu 
blog O bazar de Nes, son moitos os fenómenos no-
vos de comunicación que achegou a nova orde de 
internet ao longo dos seus cinco anos de “vida”, e o 
que nos deparan os vindeiros cinco anos pasa con 
toda seguridade por un incremento dos seus efectos 

a nivel global e local.
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Estreitando ligazóns
co barrio, a vila e o mundo

A web 2.0 e as súas vantaxes para a nosa terra 
pódense agrupar en dous grandes eixes. Por unha 
banda, temos o estritamente global. A nova orde de 
internet pode axudarnos a tomar parte nalgunha das 
grandes iniciativas sociais do planeta (campañas de 
todo tipo de organizacións contra o cambio climático 
ou os dereitos humanos, cadeas humanas no virtual) 
e mesmo contribúe a que as nosas empresas adqui-
ran certos nichos de mercado que lles estaban veda-
dos e poidan competir con grandes multinacionais, 
como Blusens (empresa que distribúe material tec-
nolóxico dixital para o lecer dende Santiago), unha 
especie de caso paradigmático que (todo sexa dito) 
vén apoiado por un bo labor de promoción.

Mais a web 2.0 non se limita a achegar o mundo 
enteiro á nosa casa (e viceversa). Ou mellor dito: 
achéganos todos os mundos, incluído o da aldea, a 
vila, a cidade ou o país en que vivamos, e fornéce-
nos das ferramentas precisas para comunicarnos máis 
e mellor con eses espazos e os seus habitantes. Ou 
sexa, tamén se pode tirar partido da nova orde de in-
ternet nos eidos local e hiperlocal, e poñendo (agora 
de xeito máis claro ca nunca) en xogo os cinco piares 
en que se apoia: coordinar, reaccionar, reconstruír, 
cohesionar e participar.

Exemplos disto hai moitos na rede galega: as bitá-
coras que están a pór en marcha os representantes 
políticos con motivo das vindeiras eleccións muni-
cipais, os espazos que como Chuza! peneiran a 
(sobre)información grazas á acción directa dos seus 
usuarios (e non a través da dun xefe editorial único), 
as iniciativas como Galicia Encantada ou
Escoitar.org que documentan unha boa parte da cul-
tura (no caso da primeira) e da paisaxe sonora (no 
caso da segunda) da nosa terra que se está a perder 
de xeito irremediable...

Os internautas de hoxe non son os mesmos ca os de hai sete anos.
O usuario 2.0 non acepta todo o que se lle conta. Olla de esguello 
os datos corporativos, a publicidade que chega de xeito intrusivo 
e a falta de creatividade e sinxeleza. Non adoita ter misericordia 
coas propostas pouco accesibles e non se decata moito dos cambios 
da nova internet porque el vai cambiando con ela, coma os amigos 
que se fan maiores ao mesmo tempo.

Blogs en galego: 
grandes expectativas 
para os vindeiros
cinco anos

A web 2.0 xira arredor dos 
blogs. Estes espazos de 
comunicación persoais (que 
acaban de cumprir dez anos 
de “vida”) son se cadra 
a súa parte máis visible, 
malia que tamén teñen unha 
fonda pegada os wikis e 
as redes sociais. Os blogs, 
como moitos dos grandes 
inventos da historia, teñen 
unha orixe ben humilde. 
Xurdiron como un xeito de 
pór orde sobre unha serie 
de informacións vincula-
das a correos electrónicos. 
É dicir: apareceron polas 
mesmas razóns polas que 
apareceron as táboas de 
anuncios. Logo foron ga-
ñando en complexidade, ata 
converterse na que proba-
blemente sexa a revolución 
cultural máis importante do 
noso tempo.

Galicia (que conta xa con 
arredor de 4000 bitácoras 
escritas en galego) semella 
atoparse hoxe nun período 
de transición: deixa atrás o 
afianzamento dunha comu-
nidade blogueira ben cohe-
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sionada coñecida como 
Blogomillo e afronta xa 
o que se podería chamar 
unha vizosa fragmenta-
ción. Este proceso inclúe 
retos: afondar en temas 
que non se trataran ata 
o de agora e nas liñas 
estratéxicas vinculadas 
co comercial. Por exem-
plo: do Blogomillo están 
a medrar pólas como a 
do Fodemillo (cadernos 

sobre erotismo) ou a dos 
Blogogastrónomos. Así, 
dun tratamento xeral da 
información están a saír 
blogs específicos, co que 
se lles abre aos internau-
tas galegos un mundo de 
posibilidades. Mesmo 
posibilidades comerciais, 
como se pode ver na 
recente posta en marcha 

de Trebellos, un caderno 
que aborda con vocación 
comercial temáticas rela-
cionadas co tecnolóxico: 
os gadgets.

Asemade, estanse a 
consolidar outros vieiros 
como, por exemplo, os 
blogs que xiran arre-
dor da vida pública das 
nosas vilas e cidades. 
E semella haber dous 
grandes grupos: os que 
son xestionados polos 
veciños (e que poden 
contar coa participación 
dos políticos, que os 
empregan tamén para 
tomar o pulso da opinión 
pública) e os que son 
mantidos polos propios 
representantes da vida 
política. Entre os pri-
meiros podemos atopar 
os Cadernos Cidadáns 
(www.cidadans.net) ou 
exemplos ben salienta-
bles como o Blog do Ba-
rrio dos Rosales (www.
barriodelosrosales.es), 

que serve de punto de 
encontro e de ferramenta 
de primeira orde para a 
solución de problemas 
sociais. Neste senso, non 
se pode deixar no tinteiro 
a capacidade de cohesión 
de www.infobrion.com 
no concello coruñés de 
Brión.
Ademais, con toda pro-
babilidade asistiremos 
ao longo dos vindeiros 
anos ao afianzamento 
definitivo na nosa terra 
dos blogs de denuncia 
e mobilización, situa-
dos a medio camiño 
entre a bitácora e a 
rede social (como por 
exemplo www.mandati.
wordpress.com), nos 
que se dea conta das 
realidades que máis 
preocupan á nosa co-
munidade internauta.

“O usuario 2.0 non 
acepta todo
o que se lle conta”

Blogaliza alberga unha gran comunidade de blogs galegos
(www.blogaliza.org)
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A información, máis doada con 
Flickr, Del.iciou.us, YouTube...

Todo internauta colleulle medo 
algunha vez a información que 
non para de medrar. Ademais, a 
tendencia dunha chea de usuarios 
é a de crer que unha boa parte 
das cousas importantes que están 
a pasar en liña non acontecerán 
nunca no sitio propio. A web 2.0, 
coas súas virtudes e defectos, ten 
algunha que outra solución para isto. 
E faino poñendo en xogo ferramentas 
onde se comparte a información 
con todo o mundo e, o que é tamén 
importante, se clasifica. Flickr faino 
coas fotografías,Del.icio.us cos 
enderezos favoritos, YouTube cos 
vídeos e Chuza! (un exemplo cen 
por cen galego), Digg e Menéame 
coas novas. A todos estes servizos 
se lles está a sacar especial partido 
na nosa terra en cuestións vinculadas 
aos movementos cidadáns e á cultura 
libre. Por exemplo: na catástrofe dos 
lumes do pasado verán habilitáronse 
en Flickr e YouTube completos 
espazos de denuncia con fotos, 
vídeos e comentarios. Foi o gran de 
area da sociedade internauta na 
loita contra a devastación incendiaria 
e unha consecuencia da marea 
solidaria do Prestige, que agora se 
procura a si mesma na rede.

Por outra banda, tamén é verdade 
que en Galicia se están a recoller 
certas ideas destes servizos para 
poñer en marcha iniciativas que as 
mesturan e lles dan un aire galego, 
de xeito que benefician a presenza 
da nosa lingua e cultura. Un exemplo 
é a Fotoblogoteca, un sistema para 
crear 
fotoblogs posto en marcha hai pouco 
por Abertal e que opera en parte 
como un Flickr autóctono.  

Os wikis tamén son “fillos” da web 
2.0. Trátase de obradoiros da rede 
e lugares de intercambio de ideas. 
Na internet galega hai exemplos moi 
activos, como a Galipedia, o wiki de 
mancomun.org, Can de Palleiro, a 
CiberIrmandade da Fala, Galpón, etc.   
Cómpre tamén falar brevemente 
doutro xeito de facilitar o acceso á 
información. Son os RSS, ferramentas 
que permiten que esteamos ao tanto, 
de xeito automático, das cousas que 
pasan na rede, sen que teñamos que 
ir buscar os datos (eles veñen a nós). 
Trátase dun formato de texto estándar 
e público e o seu xeito de “traballar” 
chámase sindicación. Ou sexa: son 
como pequenos avisos dende unha 
casa onde non te atopas e á que non 
tes por que ir se non é preciso, pero 
da que che gusta estar informado. 

Galicia foi incorporando RSS 
paseniño e foron os medios 
que xurdiron na rede mesma os 
máis adiantados. Hoxe en día, a 
etiqueta laranxa que os identifica 
aparece nunha chea de espazos 
galegos e podemos subscribirnos, 
premendo nela, a Vieiros, ás novas 
da Xunta, á programación da 
TVG, á información en internet do 
Consello da Cultura Galega, da 
Asociación de Usuarios de GNIX, 
do Portal Galego da Lingua, etc. Así 
mesmo, aparece nos espazos web 
dos medios de comunicación máis 
importantes do país.

Flickr reúne o maior banco de imaxes
na web sobre Galicia (www.flickr.com)
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Desde os últimos tres anos os datos dunha significa-
tiva parte das webs que visitamos están fisicamente 
noutras webs. Parece unha reviravolta de conceptos 
pero expresa unha realidade crecente no mundo da 
información en internet: a de que hai entidades que 
ofrecen grandes bancos de información ou grandes 
depósitos de datos e outras que se dedican a explo-
talos segundo a súa conveniencia, sen pagar un peso 
por iso. É a filosofía mash-up, que está arrasando na 
web e todas as partes implicadas están encantadas.

A web 2.0 non é só para os usuarios, senón tamén 
unha grande oportunidade para empresas e entida-
des. Un exemplo coñecido: Google presentou o 5 de 
abril o Google MyMaps, a evolución do seu espec-
tacular servizo xeográfico, que combina capas de 
información de servizos (restaurantes, hoteis, nego-
cios...), fotografías satélite e cálculos de rutas, entre 
outras posibilidades. O Google MyMaps permite 
aos usuarios crear o seu propio mapa con anotacións 
personalizadas. Este servizo foi publicado despois 
de máis de dous anos de evolución, pero Google non 
parou nese tempo. Aprendeu de centos de usuarios 
que desenvolveron aplicacións de terceira parte 
sobre a API dos mapas de Google e, con eses expe-
rimentos, deseñou a súa propia proposta. Ou sexa, 
sacou o laboratorio de I+D fóra da casa.

API? Aplicacións de terceira parte? Nestas palabras 
crípticas está a clave dos mash-ups: a compañía que 
ten os datos (Google, Yahoo...) abre as portas da súa 
casa e inventa unha linguaxe que permite persona-
lizar a forma en que os usuarios extraen a informa-
ción do corazón dos bancos de datos e os presentan 
noutra parte. Esa interface de programación é a API. 

Google Maps permite o etiquetado persoal de localizacións 
xeográficas (maps.google.com)

 A web 2.0 non é só para os usua-
rios, senón tamén unha gran oportuni-
dade para empresas e entidades
“

“

Territorio Mash-up: datos compartidos



A programación que ti escribes por en-
riba, e que fai que poidas visualizar ese 
banco de datos orixinal na túa páxina, 
como se fose teu, é a aplicación da tercei-
ra parte, a forma que tes de personalizar 
ese banco de datos externo. Faise cos 
mapas de Google, como xa sabemos, 
pero tamén cos vídeos, coas fotografías, 
con bancos de datos de servizos, con di-
rectorios, coa información metereolóxica, 
con música, etc. Aínda que non hai cifras 
exactas do éxito dos mash-ups, un atópaos 
en cada recanto.

A clave está nunha nova lóxica de traballo 
empresarial das empresas dedicadas á 
información e á cultura que Vinton Cerf, un 
dos pais de internet, explica moi ben: “Hai 
xente creativa ao longo do mundo, centos 
de millóns de persoas, e eles van pensar 

en cousas que facer coa nosa plataforma 
básica que a nós nin se nos ocorren. Así 
que os mash-ups son un xeito fantástico de 
permitir á xente que atope novos xeitos 
de aplicar as infraestruturas básicas que 
propagamos”. Na cesión de determina-
dos dereitos de explotación, a empresa 
do banco de datos garante a duplicación 
da súa información en múltiples puntos, 
en numerosas webs e cun exército de 
descoñecidos programadores, usuarios e 
empresas que traballan para mellorar o 
acceso a ese contido para adaptalo aos 
seus fins particulares. Dúas entidades que 
se descoñecían inicialmente acaban pode-
rosamente implicadas É unha nova lóxica 
de negocio, con múltiples posibilidades 
para as pequenas empresas de contidos 
galegas, que poden atopar socios multina-
cionais dispostos a ofrecer moito.
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 A internet gale-
ga semella atoparse 
nun período de tran-
sición: deixa atrás o 
afianzamento dunha 
comunidade bloguei-
ra cohesionada, o 
Blogomillo, e afronta 
unha vizosa fragmen-
tación

“

“
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[BIO] Manuel Gago
 
 Nado en Palmeira, (Ribeira) no ano 1976. 
É xornalista e director de culturagalega.org, 
o portal de divulgación do Consello da 
Cultura Galega, ademais de profesor de 
ciberxornalismo na Facultade de CC. da 
Comunicación da Universidade de Santiago 
de Compostela. 
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FÓRA DE SITIO : : Carlos Neira

Fonte: (http://www.aduaneirossemfronteiras.org/flash/generador.swf).
Autor: Berto Yáñez, coautor do citado blog e creador do portal comunitario de noticias Chuza!
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A literatura galega evoluciona afrontando unha nova 
época, en que os vellos referentes pasan a un segundo 
plano, e cuestionándose a si mesma. Quizá esa sexa a 
mellor proba de que segue viva. Este xerador automático 
de poesía recibiu algunhas críticas desde os estamentos 
tradicionais do mundo das letras galegas, pero serviu para 
pór fronte ao espello un estilo de facer poesía que non 
sempre logra comunicar alén dos dobremente –por xénero 
e por idioma- reducidos círculos de consumo deste xénero 
escrito. O xerador (aplicación web que permite crear 
composicións poéticas de forma aleatoria a partir dun 
corpus de versos de poesía galega contemporánea)
é unha pequena mostra da progresiva penetración da nosa 
lingua nas novas tecnoloxías, onde comeza a contar cun 
corpus e cun volume de recursos que fortalecen a súa 
posición en comparación con outros idiomas. 

Gerador automáticade poesia galega
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a  r e d e  c ”
As posibilidades das novas tecnoloxías están a 
revolucionar o traballo dos grupos culturais de base

As novas tecnoloxías da información e da comunicación 

ameazan con mudar completamente o xeito en que se 

desenvolve o traballo dos diferentes colectivos 

culturais de base. Unha das achegas máis evidentes que 

fai á rede é a posibilidade de difundir as actividades 

das diferentes propostas culturais do país. As páxinas 

artesanais primeiro e despois os blogs e as webs 

profesionais outórganlles unha visibilidade inédita 

a iniciativas que ata hai pouco estaban condenadas 

a se dar a coñecer de xeito local mediante carteis e 

folletos. Ao mesmo tempo, o correo electrónico facilitou 

en gran medida o contacto cos medios de comunicación e, 

conseguintemente, a publicidade destas propostas.
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a  r e d e  c ”
Fenda e posibilidades
De calquera xeito, a difusión destas tecnoloxías non é en absoluto uniforme. 
Segundo explica Carlos Santiago, activo membro da Burla Negra e de Arrede-
mo, “tamén no movemento cultural de base está moi presente a fenda dixital. 
Hai colectivos e proxectos cun contacto moi próximo coas novas tecnoloxías e 
outros que non se achegaron, pero é evidente que permiten practicamente unha 
revolución no xeito de actuar e de participar social e culturalmente”. Como 
valor engadido a estas tecnoloxías, Elvira Riveiro sinala que “a rede é tamén un 
espazo de liberdade cun valor impresionante. Os medios de comunicación están 
sempre dominados por grupos de poder, e en internet podes amosar outros 
xeitos de pensar”.

Novos produtos culturais
A capacidade de edición en liña deu forma en moitos casos a auténticas pu-
blicacións, con deseños e contidos específicos, e permitiu novos xeitos para 
propostas convencionais. “Temos as Ediciós da Rotonda, o proxecto de cadáver 
exquisito que lanzou Igor Lugrís á rede, os blogs, a propia bitácora das Redes 
ou a súa páxina de opinión”, enumera Elvira Riveiro. A estes pódenselles sumar 
outros exemplos coma Escoitar.org, Aduaneirossemfronteiras.org ou A Reguei-
fa Plataforma. “Para nós é un xeito de facer cousas non diferentes ás que se 
facían, pero si facelas dun xeito diferente, darlles unha volta e que cheguen a 
todo o mundo”, completa Riveiro. Pola súa banda, Carlos Santiago confía aber-
tamente nas posibilidades que abre a tecnoloxía. “Mesmo no tipo de proxec-
tos que podes abordar, dáse unha democratización dos medios de produción 
artística. Na literatura, no audiovisual ou no ámbito escénico abríronse campos 
inmensos. Desde o meu punto de vista, as institucións oficiais deberían promocio-
nar o achegamento destes colectivos ás novas tecnoloxías. É un xeito de resca-
tar o movemento asociativo do seu adormecemento e da súa desestruturación”, 
asevera. 

Cristalización
No caso da Burla Negra, a cousa aínda foi alén dos produtos para a rede e 
deu no desenvolvemento da plataforma Arredemo, un proxecto integramente 
virtual. “Chegou un momento onde se viu que cumpría actualizar o movemento 
arredor do Prestige e abranguer outros ámbitos socioculturais, e Arredemo foi a 
resposta a iso. Esta plataforma posibilitou ademais que se desenvolvese Hai que 
botalos”, lembra Sechu Sende. Deste xeito vemos como a rede actuou ata certo 
punto como medio que cristalizou e deu continuidade ao que era unha iniciativa 
de protesta máis ou menos puntual.

Exemplos colectivos
Desde as Redes Escarlata, Elvira Riveiro apunta a importancia que tivo a rede 
para este colectivo. “Nos primeiros momentos non había un vencello tan forte 
con internet, pero a rede serviu para atraer xente que non coñecía o grupo 
fundador, e actuou como unha canle de difusión espectacular”, asegura. 
Outro dos exemplos máis evidentes neste campo foi a Burla Negra. Desde 
esta organización, Sechu Sende explica ata que punto a experiencia foi 
influída por internet. “Foi absolutamente imprescindible desde o comezo. Nun 
momento en que era importante a relación entre as persoas, internet facilitou 
ese contacto e permitiu falar e compartir historias”, explica.

	 Elvira	Riveiro:										Os	medios	de	comunicación	están	sem-
pre	dominados	por	grupos	de	poder,	e	en	internet	podes	amosar	
outros	xeitos	de	pensar“

“



A nova militancia
Non cabe dúbida, neste sentido, de que a posibili-
dade dunha comunicación “en diferido” mediante 
correo electrónico e foros está a favorecer novas 
dinámicas de participación. “A rede é un espa-
zo de encontro para persoas que non se poden 
atopar na realidade, é unha especie de asemblea 
virtual”, resume Riveiro. “No aspecto organizativo 
pode manterse unha comunidade social a través 
da rede. Dese xeito compártese un espazo común 
e logo vese esa participación de xeito público nos 
momentos de acción colectiva”, reflexiona Santia-
go. Sende, pola súa banda, tamén ve modifica-
cións na militancia grazas á rede. “Ata hai pouco, 
a idea do activista era a de alguén que estaba 
na rúa. Nos últimos tempos, tamén hai cidadáns 
anónimos que poden participar na transformación 
social desde a súa casa mediante internet. É máis 
sinxelo crear e compartir información, e sobre 
todo, ter o concepto de comunidade “. Neste 
sentido as posibilidades superan a coordinación e 
comunicación e chegan xa ás apostas de creación 
colectiva ou elaboración conxunta de materiais. O 
intercambio de vídeo, música, ou programas infor-
máticos revélanse vitais en proxectos coma os de 
Alg-a, Sinsal ou os diferentes grupos de usuarios 
de Linux que poboan a nosa xeografía.
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Redistribución cultural
Ao afondarmos nestas ideas, vemos como a rede 
pode mesmo dar nunha vindeira mudanza na 
propia distribución xeográfica da cultura no país, 
unha cuestión na que coinciden todas as persoas 
consultadas. “Na Burla a idea era como dar o 
paso para tirar a cultura duns núcleos nos que 
había moita actividade, como Compostela. Co 
tempo demostrouse que había unha descentra-
lización de xente que se comunicaba e que as 
propias periferias tiñan esa necesidade de con-
seguir presenza na rede”, lembra Sende. Tamén 
Elvira Riveiro apunta que ese é un dos obxectivos 
da organización á que pertence, xa que as Redes 
Escarlata queren “traballar á marxe das canles 
máis establecidas, descentralizar tamén a cultura 
e os movementos sociais; cómpre levar a acción e 
a cultura fóra do centro, cara a periferia”. 

A teoría dos electróns
Nesa reorganización espacial da actividade cul-
tural incide, máis polo extenso, Carlos Santiago. 
Por unha banda, este activista destaca a aparición 
dunha “Galicia virtual” a partir das comunidades 
en rede, en certo xeito máis marcada ou orga-
nizada que a súa contrapartida real: “Mentres 
o país continúa desestruturado, o espazo virtual 
permite unha territorialización. É evidente que 
a apropiación do espazo virtual galego é unha 
conquista, e iso ten un efecto estruturador brutal 
que é moi revolucionario dentro da propia cultura 
galega”. Ao tempo a rede provoca movementos 
de descentralización coma os xa comentados, o 
que el chama a “Teoría dos Electróns”: “Consis-
te en que pasamos dun modelo cultural que eu 
chamaba nuclear ou protónico a un electrónico. 
Isto quere dicir que a cultura xa non está patrimo-
nializada por un núcleo ou unha elite, senón que 
hai moita máis actividade nos electróns”, explica. 
“Ademais eses electróns manteñen órbitas varia-
das. Hai tendencias centrípetas, que poden levar 
a algúns a se incorporar ao núcleo, e outras cen-
trífugas, que os afastan, polo que poden escapar 
da órbita e buscar novos núcleos”. Como resumo 
desta nova situación da cultura, para Santiago 
“descentralízase a propia acción cultural, con 
tendencias opostas, e fai posible acción na órbita 
e non só por parte dunha elite”.

Arquivo
Outra posibilidade, a miúdo pouco considerada, 
que achegou a rede a estas propostas de base foi 
outorgarlles unha capacidade de arquivo nada 
desdeñable. O baixo custo do almacenamento en 
liña permite dispor de rexistros cada vez máis com-
pletos das diferentes programacións, actividades, 
manifestos ou mesmo fotografías e vídeos. E aínda 
é posible revisar os propios procesos de toma de 
decisións ao se empregaren canles xa habituais 
coma os foros ou o correo electrónico, segundo 
apuntan desde a propia Burla Negra. “Como 
arquivo realmente permite conservar un anaco de 
memoria histórica. Pódense recuperar cousas que 
durante aquel proceso se vivían de xeito moi ins-
tantáneo e sen case reflexión, pero aínda non está 
todo aí”.

Carlos	Santiago:									Mentres	o	país	continúa	desestruturado,
o	espazo	virtual	permite	unha	territorialización““



41

A REDE “C” : : Xermán Hermida

Coordinación
Non debemos desbotar 
entón que internet estea 
en boa medida detrás 
das diferentes coordina-
doras que estamos a ver 
nacer nos últimos anos. 
Como exemplos, abon-
da con citar a de Radios 
Libres, a de Centros 
Sociais, a de Salas de 
Concertos, de Roteiros, 
a de Xogos Populares 
ou de Memoria Históri-
ca. De certo non imos 
tardar moito en atopar 
aínda novas formas de 
organización cultural 
e aproveitamentos das 
novas tecnoloxías que 
polo momento non da-
mos imaxinado.

Fonte: As Redes Escarlata (www.redesescarlata.org)

Fonte:	A Regueifa Plataforma (www.aregueifa.net)

[BIO]	Xermán	Hermida	Castro
 
 É licenciado en Xornalismo pola 
Facultade de Ciencias da Comunicación de 
Santiago de Compostela. Desde o 2000 
traballa como redactor en culturagalega.
org, portal en internet do Consello da 
Cultura Galega. Está o de encargarse 
da actualización informativa do soportal 
sobre Banda Deseñada. Ademais é 
membro da Asociación BD Banda, onde fai parte dos consellos 
de redacción da revista e mais da colección homónima de 
álbums. Na actualidade cursa a licenciatura de Antropoloxía 
pola UNED.
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ENREDANDO COA FANTASÍA : : Galicia encantada

Galicia Encantada, como calquera outro proxecto, 
nace da necesidade de comunicar, de procurar o 
contacto entre dúas beiras illadas dun mesmo río, 
sen barco nin ponte axeitada que permitise unha 
aperta. Falamos, claro está, dun patrimonio se-
miesquecido, marxinal, desvalorizado, case clan-
destino, seguramente porque nos vén do pasado e 
porque a sociedade galega actual, como toda so-
ciedade moderna, ten tendencia a non mirar atrás. 
E isto é así, entre outras moitas razóns, porque ese 
patrimonio se transmitiu fundamentalmente por 
vía oral, porque provén de devanceiros aos que 
sempre consideramos intelectualmente inferiores 
a nós e porque a enorme capacidade de persuasión 
dos medios de comunicación actuais discrimi-
na negativamente todo o que non é mercado ou 
propaganda. Por outra parte é innegable que estar 
na rede é unha das mellores maneiras de estar 
no mundo, así que os que compartimos a mesma 

cultura, os que pretendemos estudala e divulgala para 
facela visible e accesible non podemos virarlle as cos-
tas a un medio que posibilita que os galegos de Aus-
tralia e os de Lugo, por exemplo, poidan relacionarse 
en tempo real.

O proxecto Galicia Encantada, Enciclopedia da 
fantasía popular de Galicia (http://www.galiciaencan-
tada.com), promovido por quen subscribe e co ase-
soramento técnico de Manuel Fernández Prado, está 
operativo na internet desde marzo de 2005. O prin-
cipal obxectivo desta proposta consiste en aproveitar 
as inmensas posibilidades da rede para achegar a 
calquera interesado, sexa cal sexa o punto xeográfico 
onde se atope, a máxima información posible arredor 
do patrimonio inmaterial galego. Ao mesmo tempo, e 
á inversa, esta mesma vía permite a quen así o desexe 
estar en disposición de incorporar a esta base de datos 
todos aqueles documentos do tradicional galego que 
calquera colaborador, desde o recuncho máis insos-
peitado, teña a ben achegar. Cremos contribuír así a 
unha maior difusión da nosa identidade e a unha posta 
en valor dos nosos referentes culturais, non para que 
sobrevivan como mostras arqueolóxicas do pasado se-
nón como alicerces do futuro; sabendo de onde vimos, 
mellor transitaremos polos camiños do futuro. 

Enredando
coa fantasía :
Galicia encantada
Galicia Encantada é un dos proxectos máis interesantes da web galega, 
centrada na recompilación, difusión e investigación da nosa rica tradi-
ción oral a través da rede. Antonio Reigosa valora estes dous anos de 
encantamento dixital. 
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Prestamos especial atención ás manifesta-
cións de carácter local, ás novas e particula-
ridades dos seres míticos que habitan a nosa 
xeografía: castros, mámoas, fontes, penedos, 
covas, illas..., o que aos poucos vai ir permi-
tindo elaborar o corpus da fantasía popular 
de Galicia. Desde o local ao universal para 
non perder as referencias neste mundo glo-
balizado e totalizador.
Entendemos que merece a pena poñer en 
valor a literatura de tradición oral, a pri-
meira literatura que existiu, e amosar as 
posibilidades educativas e formativas deste 
patrimonio. Por iso, a modo de preceptos 
ou obrigas esixibles a este proxecto, propo-
ñemos actividades axeitadas para coñecelo 
e gozalo, concienciamos os máis novos 
para que nun futuro tomen interese polo seu 
estudo, investigación e difusión como parte 
que é dun sistema literario antigo e univer-
sal. Tratamos de incentivar o coñecemento 
do medio e dos seus habitantes, evidenciar 
o valor das tradicións e o das persoas maio-
res que as coñecen, amosar o proveito da 
conversa e o da necesidade de saber escoitar 
e contar. Todo isto, ademais, pode axudar 
a integrar os procedentes doutras culturas, 
compartindo os seus contos e os nosos que, 
ao cabo, son os mesmos. En resumo, que-
remos facer visible un patrimonio e canda 
el a idea de que se pode gozar contando e 
escoitando; escribindo coa boca e lendo cos 
oídos, para que, finalmente, facendo uso das 
TIC, os máis novos poidan navegar entre 
dous mundos aparentemente incompatibles: 
o da tradición e o da modernidade. Os pode-
res públicos con responsabilidades educati-
vas deberían contribuír decididamente a este 
entendemento interxeneracional.
A web organízase en seccións e/ou catego-
rías atendendo a enunciados como a morte, 
a medicina, os ritos, a fauna ou a flora, a 
literatura, a mitoloxía relixiosa, o lume, o 
calendario popular, as lendas urbanas, a 
toponimia, etc. Paseniño incorpóranse arti-
gos á Revista de Investigación (ISSN 1887-
2859), propostas didácticas (Didáctica da 
fantasía), referencias de publicacións e ata 
unha área re-creativa, onde atopan acomodo 
as creacións de autor que revisan e actuali-
zan o discurso da tradición.

O valor máis importante acada-
do ata o de agora pola web é, sen 
dúbida, o importante número de 
colaboradores, moitos deles escola-
res, que achegaron traballos de seu 
para que todos os compartamos. 
Eterno agradecemento a todos eles 
polos textos e polas fotos enviadas 
e, sobre todo, a Noemí López polas 
fermosísimas ilustracións que poñen 
cara aos seres da nosa tradición.
Por último, lembrámoslle ao viaxei-
ro polas páxinas de Galicia Encan-
tada que pode contribuír ao seu 
crecemento a través do formulario 
“Envía unha lenda”. Dende calquera 
punto xeográfico, de Galicia ou do 
resto do mundo, quen así o desexe 
pode achegar “fantasías” a esta 
“lareira virtual”, á calor dun patri-
monio común.

[BIO] Antonio Reigosa

	 Nado	 en	 Zoñán,	 (Mon-
doñedo)	no	ano	1958.	Respon-
sable	de	Comunicación	e	TIC	do	
Museo	Provincial	de	Lugo.	Escri-
tor,	 investigador	 e	 divulgador	
da	literatura	oral	e	da	mitoloxía	
popular	galega.	Cofundador	de	
Chaira,	Grupo	de	Investigación	
Etnográfica (Lugo, 1992), creador e coordinador 
de	contidos	de	Galicia Encantada, Enciclopedia da 
fantasía popular de Galicia	(www.galiciaencanta-
da.com)	e	das	revistas	orais	O	pazo das musas	e	A 
voz dos carraos.	Publicou	numerosos	libros	sobre	
literatura	e	tradición	oral.	

A web Galicia Encantada

ENREDANDO COA FANTASÍA : : Galicia encantada
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Un dos ámbitos que máis se 
viron afectados por esta nova 
realidade foi a propiedade 
intelectual. Pero que é realmen-
te a propiedade intelectual? 
Ata o século XV un só podía ser 
propietario de algo material: 
como unha cadeira, unha casa, 
un cabalo, etc. É por iso que 
este ámbito se denomina tamén 
propiedade “inmaterial”, por-
que a gran novidade é que se 
aplica sobre bens intanxibles: 
as ideas materializadas nunha 
creación (con independencia 
da titularidade ou non do ben 
físico sobre o que se sustenta). 
De feito, dise que Van Gogh 
pintaba sobre lenzos que non 
eran seus e ninguén dúbida 
sobre quen é o titular orixinal 
da súa obra.

Podemos clasificar dous tipos 
de propiedades inmateriais: 
por unha parte, a industrial, 
vinculada principalmente sobre 
as invencións e as marcas. A 
característica principal desta 
propiedade é que só xorde 
polo rexistro dos devanditos ele-
mentos perante oficinas compe-

tentes, como a Oficina de Paten-
tes e Marcas en España. Pola 
outra, intelectual ou de dereitos 
de autor: está máis próxima ao 
ámbito creativo e académico e 
rexe sobre as obras literarias, 
artísticas ou científicas. A dife-
renza das patentes ou das mar-
cas, esta propiedade recoñece 
o autor polo só feito da súa 
creación, sen máis requisitos 
burocráticos (agás, se se desexa, 
para garantir a súa proba fron-
te a terceiros).

Centrándonos xa neste último 
tipo de propiedade inmaterial, 
cabe preguntarnos: cales son os 
dereitos concretos atribuídos a 
un autor sobre a súa obra? Pois 
ben, podemos falar, igualmen-
te, de dous tipos de dereitos: 
os morais e os patrimoniais. Se 
os primeiros son irrenunciables 
para o autor (non poden ser ce-
didos nin transmitidos), os patri-
moniais erixíronse no auténtico 
cabalo de batalla dos intereses 
económicos pasados, presentes 
e futuros das obras xa que os 
devanditos dereitos son plena-
mente transmisibles e regulables 

polo autor. El é o único e supre-
mo soberano, de acordo coa 
lei, sobre a súa obra e o que se 
poida ou non facer con ela.

Non obstante, a realidade é 
moi distinta: os autores que 
desexan que a súa obra se pu-
blique e chegue ao gran públi-
co, así como obter un beneficio 
económico diso, necesitan de 
empresas especializadas que 
realicen o devandito labor. É 
por iso que o autor deseguida 
ten que desprenderse de todos 
ou de parte dos seus dereitos 
patrimoniais a través do con-
trato inicial que asina con estas 
empresas.

Referímonos, por exemplo, ao 
contrato que firma un escritor 
coa súa editorial, un músico coa 
súa discográfica ou un actor 
coa súa produtora audiovisual. 
É a partir deste momento cando 
o autor pasa a un segundo pla-
no e os verdadeiros posuidores 
dos seus dereitos patrimoniais 
son este tipo de empresas, que 
son auténticos poderes económi-
cos na nosa sociedade.

A propiedAde intelectuAl
Ante o reto dA internet

A lexislación deberá adaptarse aos cambios sociais e 
tecnolóxicos poñendo a súa énfase no autor, soberano nos 
dereitos sobre as súas obras

Ben é sabido que nos tocou vivir unha auténtica revolución, 
como no seu día foi a “revolución industrial”. As tecnoloxías de 
telecomunicación sumáronse á informática
e deron lugar á telemática e ás redes de ordenadores,
cuxo máximo expoñente é a rede Internet. 
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No entanto, esta situación está empezan-
do a cambiar co xurdimento de internet 
e das tecnoloxías que a sustentan: hoxe 
en día, xa non é necesario chegar a un 
acordo cunha empresa deste tipo para que 
unha obra acade unha máxima difusión. 
En internet pódese lograr unha difusión 
aínda maior que polos medios tradicionais, 
grazas a dous elementos verdadeiramente 
revolucionarios a partir da invención da 
imprenta: a facilidade da reprodución das 
obras (en poucos minutos ou segundos 

pódense obter centos ou miles de copias en 
formato dixital) e a transmisión das devan-
ditas copias ata a outra beira do mundo, 
practicamente en tempo real.

Estes dous elementos propios das novas 
tecnoloxías revolucionan completamente o 
actual status quo e a maneira de entender 
a propiedade intelectual. Dalgún modo, 
os dereitos volven á súa orixe: ao autor, 
pero hai que adoptar novos mecanismos de 
protección destes.

A facilidade da reprodución e da transmisión destas revolucionan 
completamente o actual status quo e a maneira de entender a 
propiedade intelectual“

“

Un marco xurídico
en continua adaptación
Con carácter xeral, a Lei de propiedade inte-
lectual declara todos os dereitos reservados 
salvo que o autor os autorice expresamente 
ou a lei dispense da devandita autorización. 
Este é o caso da “copia privada”, que su-
puxo un dos cabalos de batalla na definición 
da nova normativa de dereitos de autor. A 
copia privada, que vén contemplada no noso 
Dereito no artigo 31 da Lei de propiedade 
intelectual, significa que toda persoa pode 
realizar legalmente unha copia de calquera 
obra xa divulgada, sen autorización do au-
tor, sempre que a devandita copia sexa utili-
zada no ámbito privado e non sexa obxecto 
dun uso colectivo nin lucrativo.

Para compensar ao autor por todas as 
copias privadas que se realicen sen a súa au-
torización, establécese unha compensación 
equitativa que supón o famoso “canon” ou 
sobreprezo aplicado tanto a determinados 
soportes de gravación (sexa CD ou DVD vir-
xes) como a aparellos de reprodución (como 
gravadoras de vídeo ou de CD, fotocopiado-
ras, etc.). Este canon determínano de forma 
negociada os fabricantes e os devanditos 
dispositivos e as Entidades Xestoras de Derei-

tos de Propiedade Intelectual, que represen-
tan colectivamente aos autores, produtores, 
editores e demais suxeitos posuidores dos 
devanditos dereitos, e que serán as percepto-
ras do famoso “canon”, que deberán distri-
buír entre os devanditos suxeitos de modo 
proporcional.

Se ben tanto a copia privada como o canon 
compensatorio non son figuras novas (xa se 
aplicaba cos famosos VHS, coas fotocopia-
doras e coas cintas magnetofónicas), o cer-
to é que saíron á palestra debido á propia 
realidade de internet.

A partir da aparición destas tecnoloxías 
díxosenos que descargar e gravar contidos 
de internet a través de redes P2P (como no 
seu día Napster ou calquera outro programa 
actual de intercambio de ficheiros de punto 
a punto a través da Rede) é sempre ilegal e 
isto non era así, polo menos ata a recente 
reforma legal de 2006. De feito, ninguén se 
sentía na ilegalidade cando gravabamos nos 
nosos vídeo-reprodutores da casa a película 
do venres pola noite da televisión e o feito, 
polo menos ata antes da última reforma, era 
xuridicamente o mesmo: é dicir, unha copia 
privada amparada pola Lei.
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Que cambiou entón?
A enorme capacidade de tratamento e acceso á 
información que supón internet e o xurdimento de 
tecnoloxías que nos permiten acceder a unha gran 
cantidade de obras, coa ameaza real de que esa 
práctica “marxinal” ou limitada que era a copia 
privada se convertese nunha práctica moito máis 
estendida e afectase directamente ás vendas de 
obras orixinais.

Debido a iso, limitouse a excepción referida á 
copia privada e nesta última reforma esíxese que 
a devandita copia se debe realizar “a partir de 
obras ás que se acceda legalmente”. Isto parece 
deixar fóra as redes P2P, malia que aínda debe 
ser definido e interpretado pola xurisprudencia 
para avaliar exactamente o seu alcance.

Certo é que as novas tecnoloxías redefiniron a 
nosa forma de acceder e compartir as obras pro-
texidas polos dereitos de autor. Isto é unha reali-
dade e é imparable. O verdadeiro desafío, tanto 
para a lei como para a sociedade en si, é saber 
adaptarse a elas e velas tamén como unha oportu-
nidade e non soamente como unha ameaza.

Novas figuras xurídicas
Novos sistemas de xestión e licenza de dereitos 
de autor ábrense camiño: coñecidos son os move-

mentos de “soporte lóxico libre” ou de “copyleft”, 
cuxo máximo expoñente son as licencias tipo 
“Creative Commons”, que están tendo moito éxito 
na rede para promover autores descoñecidos que 
deciden ceder parte dos seus dereitos para que 
se poidan reproducir e comunicar publicamente 
as súas obras a través da rede, en determinadas 
condicións e reservando para si o dereito de auto-
rizar usos lucrativos destas, previo pagamento dos 
oportunos dereitos. Outras fórmulas como tendas 
en liña, de fácil acceso e accesibles con produtos 
de calidade, como por exemplo a tenda de iTunes 
de Apple, están demostrando que é posible ter 
éxitos de vendas de obras con dereitos protexidos 
a través de internet.

Sen dúbida, nos próximos 10 anos asistiremos a 
unha auténtica revolución no modo actual de en-
tender a propiedade intelectual, cun maior prota-
gonismo do autor, auténtico soberano dos dereitos 
sobre as súas obras, e, quizais, á materialización 
real do dereito universal ao acceso á cultura 
global cun novo sistema xusto e equitativo de 
defensa dos dereitos de autor e da súa axeitada 
compensación, xa sexa directa ou indirecta, aos 
seus lexítimos titulares nesta nova sociedade da 
información. Unha idea utópica? Talvez menos do 
que podemos pensar hoxe en día. O tempo será o 
que nolo ha dicir.

A copia privada garante que poidamos realizar legalmente unha 
copia sempre que sexa utilizada no ámbito privado e non sexa 
obxecto de uso colectivo nin lucrativo “

“
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Anotacións
sobre ou marco xurídico

Nos últimos anos houbo un bo 
número de normas e iniciativas 
internacionais para actualizar os 
dereitos de propiedade inte-
lectual e adaptalos aos últimos 
cambios tecnolóxicos. Entre elas, 
destaca a Directiva 2001/29/CE, 
do 22 de maio de 2001, sobre 
Dereitos de Autor e Dereitos 
Afíns na Sociedade da Informa-
ción, que harmoniza esta norma-
tiva a nivel da Unión Europea.
 
A devandita Directiva foi recente-
mente trasladada ao Dereito es-
pañol mediante a Lei 23/2006, 
do 7 de xullo, pola que se modi-
fica o texto refundido da Lei de 
propiedade intelectual, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 
1/1996, do 12 de abril. Nesta 
normativa faise unha redefinición 
e actualización dos dereitos de 
autor e, incluso, créase un novo: 
o dereito de posta a disposición. 
Este configúrase como unha 

nova modalidade do dereito de 
comunicación pública: supón o 
dereito do autor a autorizar ou 
prohibir a “posta a disposición 
do público de obras, por pro-
cedementos con ou sen fíos, de 
tal forma que calquera persoa 
poida acceder a elas a partir do 
lugar e no momento que elixa”. 
Sen dúbida, un dereito feito á 
medida de internet, onde as 
obras non se “emiten” ou “trans-
miten” activamente, senón que 
se poñen a disposición do públi-
co para que este acceda a elas 
e as descargue no seu ordena-
dor para o seu gozo.

Descargar e gravar contidos de inter-
net a través de redes P2P era legal 
ata a reforma legal de 2006“

“

[BIO] Vitor Salgado

 Avogado e socio do bufete Pintos 
& Salgado, despacho creado en 1998 
que ten o mérito de ser o primeiro da 
súa categoría en Galicia especializado 
en Dereito Informático. Unha área 
en que Salgado realizou a súa tese 
de doutoramento na Universidade da 
Coruña, onde imparte clase actualmente.
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	 Se	cadra,	a	revolución	creativa	máis	impactante	de	todos,	os	arquivos	
de	vídeo	difundidos	de	xeito	masivo	a	través	da	rede	e	dos	aparatos	móbiles	
e	portátiles	que	se	teñen	popularizado	nos	últimos	anos	“
“

1. Arousa Vice. Película Flash de nbek.org+Panchez para Aduaneiros Sem Fronteiras (http://www.youtube.com/watch?v=AVHNdhyOxLU).

2.	Toda a vida escapado. Dobraxe cómica dun vídeo de Bin Laden, realizada por dorfun (http://www.youtube.com/watch?v=hRyxGjWHQes).

3. Da Galiza vaite xa! Vídeo musical gravado pola compañía de teatro Berrobambán parodiando a promoción do Xacobeo e criticando o 
desemprego (http://www.youtube.com/watch?v=OvkqCl60W2k).

4. Abdul, vente para Europa. Recital poético de Antón Reixa no Festival de Solidariedade cos traballadores de ASTANO en 1985, editado en 
DVD polo Concello de Fene (http://www.youtube.com/watch?v=8FqnRQyUmuc).

5.	Comuuuuuuuuuunicado #10, gravado pola Vía Anti-Colonial Activa (VA-CA) reivindicando a figura Andrés do Barro como icona pop gale-
ga por antonomasia (http://www.youtube.com/watch?v=zBjEKKHdmI0).

6.	Empanada de ameixa. Curtametraxe de porno lixeiro e mariñán rodada en Carnota para Canle Nius, coa participación de Miguel de Lira 
(http://www.youtube.com/watch?v=snKyGMtyXxs).

7.. Os recibos, episodio piloto da comedia de situación Machinhos, rodada ao abeiro da Escola de Imaxe e Son da Coruña en 1997-98, e 
publicada na rede por A Regueifa.net (http://www.aregueifa.net/machinhos.htm).

1

2

7

5

3

4

Fotogramas en bits

6
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En pouco menos de 2 anos 
a internet galega rexistrou 
a organización de máis de 
10 concursos ou certames 

fotográficos que tiñan como 
obxectivo principal retratar 
o caos do urbanismo e da 

ordenación do territorio no 
noso país. A difícil conviven-

cia entre o vello e o novo 
produciu verdadeiras aberra-

cións que fortalecen aquel 
tópico que eufemisticamente 
di que somos unha terra de 

contrastes. A difusión masiva 
da fotografía dixital e dos 
trebellos móbiles provocou 

que moitas persoas saísen á 
rúa para facer fotografía de 

denuncia ou desde o humor e 
a ironía. Despois do éxito na 

rede os medios tradicionais 
reproduciron as convocato-

rias, o que contribuíu a crear 
un estado de opinión pública 

arredor deste tema.

Rurbanismo
galaico

Fonte: Rurbanismo galaico, fotografía presentada para o 2º 
Concurso de Fotografía Anecdótica Galega organizado na rede 

pola Obra Social do blog 
Aduaneiros Sem Fronteiras

(http://obrasocial.aduaneirossemfronteiras.org/concurso-
fotografia-anecdotica-2/fotos/rurbanismo-galaico/).

Autor: Xerardo Pereiro
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Uvas
e beizóns
no messenger
Manuel Bragado e Marcos Valcárcel chatean sobre
o hipertexto e a xeración Nós

Os blogueiros Manuel Bragado e Marcos Valcárcel, chateando no messenger. Foto: Lores.

Culturalistas! En tempos era unha acusación grave. 
A Manolo Bragado e a Marcos Valcárcel empeza-
ron a chamárllelo cando compartiron militancia en 
ERGA no Santiago dos 70 (alí gañou Brétemas o 
seu alcume). Desencantáronse do activismo políti-
co antes ou despois pero nunca deixaron de parti-
cipar en todas as frontes de intervención cultural. 
Nas asociacións, nos cineclubs, nas sociedades 
locais (Bragado no Náutico de Vigo e Valcárcel 
no Liceo de Ourense), nos periódicos (Bragado 

no Faro e Valcárcel en La Región e Galicia Hoxe) 
e, agora, nos blogs, que abrazaron co entusias-
mo dos conversos. Son dos poucos veteranos do 
debate cultural que saíron a medirse na rede coa 
xa bautizada como xeración Songoku, maioría 
absoluta no blogomillo. Con eles incorporaron a 
tradición e o canon, un ton “elegante e comedi-
do”, di Valcárcel, e lectores e comentaristas do 
seu tempo. Menos frivolidade, máis Xeración Nós 
e unha media de idade máis alta.

[BIO] Belén Regueira

 Teño 29 anos. Son da Coruña pero 
vivo en Santiago. Tiven o meu primero 
traballo con nómina no programa musical 
Chambo. Despois de pasar por uns cantos 
espazos informativos e de entretemento da 
TVG agora dirixo o Extrarradio da Radio 
Galega. Non teño blog.

Nova pel 
para a 
vella 
cerimonia



51

UVAS E BEIZÓNS : : Belén Regueira

belén: Ola! Estades 
listos os dous?
manolo: Si. Ola, Mar-
cos, que tal vai en 
Serenou?
marcos: Ola. A tre-
boada de antonte foi 
tremenda, na casa 
quedamos sen ascen-
sor, sen televisión e sen 
conexión de internet. 
Arranxáronma hoxe, 
tiven que cambiar o 
router.

belén: Empezamos pois. 
Para que vos serve o 
blog?
manolo: O blog 
mudoume a vida e inte-
greino como forma de 
expresión. Para min é 
un espazo de interven-
ción política e creati-
va. Xa non concibo o 
meu traballo sen el e, 
ademais, é un arquivo 
magnífico. É magnífico 
para crear comunidade, 
eu sinto que lles debo 
moito aos blogueiros. 
marcos: Hoxe por hoxe 
xa me sentiría incómodo 
sen o blog ou sen poder 
conectarme con eses 
amigos/as. A graza do 
soporte está na interac-
tividade. Outra vantaxe, 
coa miña mentalidade 

de historiador (cultural), 
é poder gravar e arqui-
var todo o que encontro 
de interese. Pesaríame 
moito que desaparece-
sen textos e traballos 
importantes co paso do 
tempo. 
belén: Pero escribides 
de distinta maneira 
para o blog que para 
outros soportes?

manolo: Claro. No blog 
enriquécese a textuali-
dade e hai máis posibili-
dades de expresión.
marcos: Para escribir 
calquera texto, en 
calquera lugar, xornal, 
blog ou libro, o primei-
ro é romper o pudor, e 
non é doado. Quen che 
di que o que ti queres 
contar ten algún intere-
se? O blog confírmache 
que si. É outro xeito de 
conversa, ás veces máis 
reflexiva, ás veces máis 
improvisada: a xente 
escribe con liberdade e 
quizais sen conciencia 
de que o escrito pode 

ser gardado e impreso. 
manolo: Con todo, non 
creo que nos blogs se 
produzan auténticas 
conversas. Para min é 
un soporte máis para 
compartir ca para 
conversar. Máis que 
conversas son debates. 
A expulsión de Valadés 
do BNG de Vigo foi, 
para min, un exemplo 

moi significativo.
marcos: A min cónstame 
que no meu blog hai 
participantes naciona-
listas, socialistas, algún 
“popular” e moitos 
ex dos dous primeiros 
campos. E debatemos 
con total cordialidade. 
É difícil encontrar ese 
clima de tolerancia e 
de crítica e autocrítica 
noutros medios.
manolo: Tamén é un 
pouco de “cotilleo”, 
a rexouba non podía 
faltar.
marcos: As posibilida-
des son infinitas. Imaxi-
nades o que faría un 

Leonardo con esta tec-
noloxía? Ou mesmo o 
noso Padre Sarmiento. 
belén: Ou a xente da 
Xeración Nós...
manolo: Non imaxino 
a Otero escribindo tan 
rápido como o estamos 
facendo nós agora. 
Aínda que xenio para a 
metáfora non lle falta-
ba. Con todo, a xente 
de Nós era xente do 
seu tempo. Seguro que 
estarían a bordo coma 
toliños.
marcos: E Otero non sei 
se escribiría tan rápido, 
porque ademais nunca 
corrixía, pero falando 
no messenger gañába-
nos a todos nós, que eu 
aínda lle escoitei varias 
conferencias. Ía falar a 
todo tipo de foros.
manolo: Falaba, fala-
ba, e con afouteza. 
Nós.com.
marcos: Eu lémbrome 
moitas veces de Casares 
e do que lle encantaban 
todo tipo de trebelliños 
electrónicos. Supoño 
que o que máis sente 
aló onde ande é non 
poder estrealos todos. 
manolo: Si. Casares 
sería hoxe blogueiro. 
Foi a primeira persoa 

Nos seus máis de dous anos como blogueiro, Bra-
gado converteuse nun membro activo e respecta-
do da comunidade virtual, que tunea a súa bitá-
cora e se adapta ás novas tendencias na rede. O 
que naceu como un caderno virtual sobre Xerais 
e a edición converteuse nunha plataforma desde 
a que opinar sobre o Celta, as liortas no BNG 
(que o tentou como candidato para Vigo), o 
canon bibliotecario ou o sistema cultural galego. 
Valcárcel, que acaba de retirar o L de novato, xa 
saboreou o seu poder de convocatoria promoven-
do unha notoria homenaxe blogueira a Casares.

Mestre en excedencia un e profesor de instituto o 
outro, comparten vocación didáctica e bonhomía. 

Lonxe do espírito polemizador e irreverente do-
utros blogs, Bragado e Valcárcel apoian, aplau-
den, saúdan con mirada amable canta iniciativa 
cultural agroma e deixan a controversia para os 
comentarios políticos. O seu afán parabenizador 
xa foi parodiado pola rede social chuza creando 
un beizonómetro, unha “medida de prosperidade 
da cultura galega” baseada no número de veces 
que Brétemas abenzoa cada semana. Pero os que 
os seguen son, sobre todo, os seus compañeiros 
de viaxe. Valcárcel felicítase de ter construído un 
blog “xeracional”, no que pode compartir expe-
riencias cos seus coetáneos. Iso fixeron Brétemas 
e Marcos de Auria unha noite do mes de abril a 
través do messenger.

“Hai máis blogueiros do noso tempo do 
que cremos”
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que coñecín que tiña 
unha “pedeá”. Utili-
zábaa para escribir 
os artigos cun teclado 
despregable. E recordo 
que o primeiro chat en 
que participou Ferrín 
en Vieiros foi na miña 
casa. El falaba e eu 
escribía. Moi pavero.
marcos: Si, quizais á 
xeración de Ferrín e 
Alonso Montero xa lles 
pillou un pouco tarde 
todo isto. É unha mágoa. 
belén: xa que falamos 
de xeracións, sentídes-
vos parte do blogomi-
llo? como vos recibiron 
os novos, que nisto son 
os veteranos? 
manolo: Cando apa-
receu o meu blog, 
orballo e maría aposta-
ban canto durariamos 
jaureguizar e mais eu, 
que empezamos o mes-

mo día. Non sabían o 
teimudos que somos.
Foron sempre moi 
agarimeiras e eu estou 
en débeda con elas. 
Síntome parte do 
blogomillo e sempre 

participei o mellor que 
puiden, pero quizais 
poida existir unha certa 
diferenza xeracional 
ou de idade.
marcos: Home, eu sínto-
me dos máis carrozas 
do blogomillo porque 
o son por idade. E dos 
máis novos porque 

só levo un ano e uns 
meses: aprendín de 
Bragado, de Dpaso e 
de moitos máis. É todo 
un pacto co demo para 
rexuvenecer e abrir 
novas esperanzas…

belén: por que credes 
que non hai máis xente 
da vosa xeración escri-
bindo blogs? 
marcos: Da nosa xe-
ración hai poucos 
escribindo blogs, aínda 
que moitos entran e 
participan ou colabo-
ran. Quizais, non sei, 

estean moi ocupados 
con outras cousas. Ou 
non teñan a paixón de 
comunicar e debater 
que a nós nos move. 
Ou teñan vidas moi 
tranquilas e felices. 
O de teimudos tamén 
conta moito. 
manolo: Hai máis blo-
gueiros do noso tempo 
do que cremos. Aínda 
que a maioría, creo, 
teñen menos de 35. Do 
mundo cultural menos. 
O caso de Cabrafana-
da ou Dpaso ou Blan-
co Valdés (o editor) 
son significativos. Hai, 
ademais, blogueiros 
maiores que agachan 
a súa identidade e non 
debo desvelar.
marcos: Eu o que me 
pregunto ás veces é 
que farei dentro duns 
anos, ademais de ler e 

[BIO] Marcos Valcárcel

 Nacín en Ourense en 1958. Son historiador. Dou clase 
de galego no IES A Carballeira desde hai 23 anos. Militei en 
Esquerda Galega e no BNG. Chorei como unha magdalena 
vendo “Capitáns intrépidos”. Fixen a mili en Sevilla, o ano 
do golpe. Investigo e escribo sobre prensa, galeguismo e a 
historia cultural da miña cidade.  Non teño teléfono móbil. Leo 
7 periódicos ao día e colecciono recortes de xornais. Teño unha 
filla adolescente. Hai algo máis de un ano abrín o meu blog, ao 
que chamei As uvas na solaina en homenaxe a Vicente Risco.

“Para min a rede é tan seria como ir 
dar unha conferencia ao Consello da 
Cultura Galega” 
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[BIO] Manuel Bragado

 Teño 47 anos. Nacín no barrio do cura de 
Vigo. Meu pai fíxome socio do Celta de neno. Estudei 
Pedagoxía e convertinme no primeiro parvulista home 
de Galicia. Tamén fun o primeiro vigués en comprar un 
iPod, (para a miña filla). Moitos dos meus post nacen das 
anotacións da libreta que levo a todas as partes. Desde 
1994 dirixo Edicións Xerais de Galicia. Fumo moito, 
como case todos os editores. En xaneiro de 2005 abrín 
o blog Brétemas. Notas sobre o traballo da edición. 

ver películas, e viaxar 
se podo, se non teño 
un blog ou xornais 
onde me acollan coas 
miñas humildes opi-
nións. Non me vexo 
como un xubilado a 
pasear pola alameda. 
E podo facer constar, 
pero sen dar máis 

datos, que moitas 
persoas desa xeración 
“máis maior”, mesmo 
con tribunas amplas na 
prensa, están moi pero 
que moi pendentes dos 
nosos debates culturais 
nos blogs...
manolo: Si, esas per-
soas das que fala Mar-

cos, con importantes 
responsabilidades, len 
os nosos blogs.
belén: sentídesvos 
influentes, entón?
manolo: En absoluto. 
marcos: Non, eu non 
pretendo sentirme 
influente. Pero si penso 
ás veces na responsa-

bilidade de escribir no 
blog, sabendo que tes 
bastantes lectores e 
algúns moi marcados 
cualitativa ou intelec-
tualmente: iso trae a 
esixencia dun mínimo 
rigor e a necesidade de 
fuxir da frivolización.
manolo: A responsa-

bilidade é a mesma 
que se publicas nun 
medio impreso. Pensar 
que publicar na rede é 
algo intranscendente é 
outra das inxenuidades 
que existen sobre as 
tecnoloxías.
marcos: Iso mesmo é 
o que quería dicir eu. 
Para min a rede é tan 
seria como dar unha 
conferencia no Conse-
llo da Cultura Galega, 
para entendérmonos, 
e que non se moleste 
Villares. 
belén: que é máis 
endogámico, o blogo-
millo ou o noso sistema 
cultural?
marcos: É máis en-
dogámico o mundo 
cultural, porque alí 
xogan máis intereses 
económicos e políticos. 
No blogomillo hai máis 

pluralidade, non hai 
subvencións, cadaquén 
dá de si o que pode sen 
maiores pretensións. 
manolo: O blogomi-
llo é tan endogámico 
como o é o noso mun-
do cultural e político. 
Mágoa que desapro-
veitemos a posibili-
dade de participar 
noutros debates intere-
santes que se dan nos 
blogs españois, portu-
gueses ou brasileiros. 

belén: aquí o deixa-
mos. Grazas aos dous 
por participardes no 
experimento.
marcos: Si, xa é tarde, 
e mañá non creo que 
os meus alumnos/as 
crean que estiven 
conectado ao Messen-
ger. Miraríanme con 
malos ollos.

“Quizais á xeración de Ferrín e Alonso 
Montero xa lles pillou tarde todo isto”
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Ben é sabido que nos tocou vivir unha auténtica revolución, 
como no seu día foi a “revolución industrial”. As tecnoloxías de 
telecomunicación sumáronse á informática
e deron lugar á telemática e ás redes de ordenadores,
cuxo máximo expoñente é a rede Internet. 
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