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introducion e estrutura do libro

E nisto, en 2010, apareceu Wikileaks. Liberou 250.000 documentos das guerras de
Afganistán e Irak. Despois virían case o dobre de cables da diplomacia norteamericana. Entrábamos no tempo das megafiltracións a cargo de xentes de a pé. Algo
que, técnicamente, antes resultaba imposíbel e cun alcance difícil de entender.
Entregaban esos archivos ós principais medios do mundo. A cambio de nada. Aínda
peor, os xornalistas cobraban as novas mentras os «soplóns» pagaban un alto prezo:
acoso, cárcere e exilio.
A Prensa logrou facernos pensar que todo aquelo ía contra nós. Non nos decatáramos de que os hackers nos estaban convocando a formar xuntos o Cuarto Poder
en Rede. Chamábannos a movilizar corpos, algoritmos e ordenadores para controlar
aos que gobernan, lexislan e xulgan. Querían mostrar a nosa capacidade para facelo,
demostrando que era posíbel. Pero cando acabaron contando que nos espiaban a
todos en todas partes, o soño de una democracia dixital converteuse nun pesadelo.
Este ensaio, aínda que non o pareza, é una acendida defensa do xornalismo. Non
do que existe agora, senón do que ven. As críticas que aquí se verten parten dunha
chamada á acción, que é ao que se adica o primeiro capítulo. Esa chamada aplícase a
quen escribe e a quen nos le. Para deixar claro desde onde o fago, insisto que non me
levo demasiado ben cos ordenadores nin cos hackers (piratas informáticos). De cativo
nin sequera xogaba ao comecocos. E os meus amigos sempre foron máis de libros e
de quedar para hablar deles. A primeira vez que accedín a Facebook desconcerteime:
as miñas «amizades» utilizábano para verse despois e facer cousas xuntos. Debe ser
que a miña «sociofobia»1 non ten nada que ver coa internet. As miñas dificultades
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para relacionarme e implicarme socialmente maniféstanse en que non son parte de
ningún círculo whatsapp (guachap). Para min, internet é máis un espazo de traballo
que de socialización. Non son un nativo, senón un traballador dixital.
A maioría dos hacktivistas (hackers que participan en movilizacións e protestas)
resúltanme demasiado frikis (ou raros); e eu a eles. Con excepcións, claro. Confesarei, por outra banda, que téñolles una profunda admiración. Como a outros tantos
xornalistas, ós que levo criticando toda a miña vida. Como a moitos compañeiros de
universidade, xa sexan alumnos ou mestres. O fago intentando asumir a miña parte
de responsabilidade, ata onde me deixa a consciencia e o pudor.
Recoñezamos que WikiLeaks nos puxo no noso sitio. Mostrounos soterrados
varios metros baixo a terra. Dende logo, non á súa altura, a dos piratas antibelicistas
que acabaron retratándonos en mans dos vixilantes. De seguir así, os profesionais e
profesores de xornalismo seríamos cadáveres. Ou peor, zombies que arrastraban o
seu pasado por un escenario apocalíptico. De 2008 a 2012, desapareceron case 200
medios e perdéronse 8.000 empregos, con 27.443 xornalistas en paro, oito veces máis
que antes da crise. Tras drásticos ERE en todos os grupos xornalísticos,2 os graduados en Comunicación tiñan menos futuro laboral cos do título de Linguas Clásicas.
En certo modo era así. Os xornalistas empregaban unha linguaxe, un código para
relacionarse coa sociedade que caducara. Incomprensíbel para entender o mundo.
E irrelevante para os que querían cambialo. Daban misa, oficiaban o rito democrático de costas á cidadanía, como os curas antes do Concilio Vaticano II. WikiLeaks
demostrou que había que transformar os medios, para retomar os seus fins. O xornalismo non daba conta da realidade. Ao contrario, creaba unha ficción paralela.
Blindaba aos actores sociais máis fortes y desprotexía ós máis febles. Estes últimos
non figuraban, nin tan sequera, como víctimas. As súas mortes eran consecuencias
«colaterais» de «operacións humanitarias». Filtracións posteriores demostrarían que
tamén se libraba una guerra contra as nosas liberdades civís. Que internet deixara
de ser unha ferramenta de emancipación para converterse nunha plataforma de
control. Coa vixilancia masiva, os intereses estatais e corporativos dábanse a man;
e, aproveitando, unha aperta de oso que asfixiaba a democracia.
Os hacktivistas cuestionaron de raíz o sistema político e informativo do século
XX. E mostraron a perversión dos ideais polos que deberíamos traballar. Propó-

1. Referencia ó libro Sociofobia, de César Rendueles. Madrid, Capitán Swing. 2013. Un libro magnífico, do que
discrepo e moito. Tanto que, sen decatarme, dialoguei bastante con nos derradeiros meses mentras remataba este.
2. http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2013-11151-empleos-perdidos-y-284-medios-cerrados-desde-2008
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ñennos participar nunha esfera pública acorde coa nosa capacidade para actuar
como suxeitos comunicativos e políticos de pleno dereito. A crise dos medios non
responde a un problema de demanda —nunca se consumiu nin comentou tanta
información como agora— senon de oferta. Non nos interesan as novas de pago,
porque non valen o que custan. Non sirven os nosos intereses, non nos representan.
Precisamos representantes que non nos dicten, senon que nos axuden, primero, a
recoñecer e expresar os nosos intereses individuais. Despois, a concilialos. E, para
rematar, a formulalos en clave colectiva. Esa é a tarefa do xornalismo, mergullado
no ben común, como defendemos no primeiro capítulo. Por iso, nunca se precisaron
tantos xornalistas. Porque son infinitas as comunidades que os precisan para cobrar
presencia na esfera pública.
Mellor dar por morto canto antes ao modelo de negocio que non remata de
agonizar. A industria mediática só quere captar a nosa atención - aumentar a cota
de audiencia - para venderlla ós publicitarios. Os anunciantes fóronse a internet,
porque este medio identifica e chega mellor ó perfil dos consumidores. Entre 2007 e
2012, os ingresos por publicidade caeron para todos os medios un 42% e un 60% na
prensa escrita.3 Isto demostra que os xornalistas abandoaran os fins que afirmaban
servir. Apenas eran mediadores publicitarios. Informar ó público convertérase nalgo
secundario e mantelo quieto, ante o televisor, era o principal obxetivo. En canto
poidemos atopar novas gratuítas e contrastalas na Rede, acabouse o negocio: un
20% menos de lectores españois de prensa en seis anos e un 62% de internautas que
só len as novas en internet (50% en Europa).4
Os medios antepuxeron os seus intereses ó servicio cidadá que decían desempeñar. A cambio dunha cobertura favorable, os centros de poder proporcionáronlles
axudas legais e publicidade institucional. E a nós queríannos sentados. Anclados no
papel de espectadores que só abandoaban as pantallas ou acuden ao quiosco para
consumir estilos de vida e slogans electorais. Dúas vías para exercer unha cidadanía
de baixa intensidade: consumir marcas e votar siglas.
Para manter a nosa atención, o xornalismo convencional ofrece novas tinguidas
de espectáculo e intereses espurios, en gran medida, inconfesábeis. Por iso usan un
código pechado, linguaxes e procedementos que deixan fora ó ciudadán. Por iso, en
lugar de nutrir o debate público, intoxícano ata afogarnos. A saturación de mensaxes

3. ‘Resumen Estudio Inversiones InfoAdex 2012’ http://www.infoadex.es/Resumen_Estudio_Inversiones_InfoAdex_2012.pdf
4. La sociedad de la Información en España. Fundación Telefónica. (2011) http://www.fundaciontelefonica.
com/2012/01/25/17_01_2014_esp_6370-3063/ (2013) http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/
publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=261
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e a imposibilidade de contrastalos, impídenos discriminar o relevante. De feito o
fluxo abafante de novas non contrastadas funciona como a censura máis implacábel.
O corto ciclo de atención electoral e dos mercados impide percibir os problemas de
fondo. Esquecemos que non os resolveremos votando de forma intermitente ou indo
de rebaixas. Tampouco clicando compulsivamente e firmando campañas dixitais.
Nadamos nunha suposta abundancia de opcións políticas e informativas. En
realidade, afundimos tan só no intento de procesalas. Son demasiadas e, no fondo,
demasiado parecidas. Os asuntos que alcanzan máxima difusión soen coincidir co
máis adulterado e trivial. O podredoiro sensacionalista —o escándalo de News of
the World e do grupo Murdoch— coincidiu co desafío de WikiLeaks. Quedou claro
que precisamos alguén que obvie a banalidade e denuncie o engano. Precisamos
profesionais con identidade propia, códigos morais e técnicos, que lles distingan
dos propagandistas políticos e corporativos. Queremos redactores e guionistas de
noticias que traballen con datos incontestábeis e plantexen debates con argumentos lóxicos, abertos á sociedade. Precisamos profesionais que saiban alimentar e
tamén nutrirse do debate social que mantemos nas redes dixitais e de carne e oso.
Traballadores dotados de novas ferramentas e destrezas, que as poñan ó servizo dos
nosos intereses. Non son outros que os seus, como profesionais e como cidadáns.
Non existen activistas previos que influiran tanto na axenda informativa cun
alcance tan global. Nin con un proxecto de transformación tan completo do sistema
comunicativo (e político). WikiLeaks, Manning e Snowden convócannos a construir
algo novo aquí e agora, a nivel local e global. Brindáronnos un prototipo do Cuarto
Poder en Rede, plagado de acertos e erros, como non podía ser doutro xeito. Frente
ó poder dos gobernos, os parlamentos e os tribunais, fráguase o contrapoder da
Sociedad Civil Transnacional. A duras penas (sufríndoas) e con limitacións (das que
hai moito que aprender) queremos construir unha esfera pública onde o público sexa
o inicio do que arranca todo e o final que lle da senso. Porque os cidadáns, cos seus
dispositivos dixitais, liberan información, procésana e debátena cunha autonomía
aínda non recoñecida. Movilízanse e coas súas protestas aplican sancións políticas
inesperadas, con rapidez e alcance impredecibeis. O hacktivismo é á Prensa, o que
as cibermultitudes á política. Ou, en España, o que o 15M ó réxime político-informativo da Transición.
O Cuarto Poder en Rede exerce de contrapoder: controla ós outros tres. A súa
expresión informativa de maior trascendencia, até o momento, é WikiLeaks. E a súa
manifestación política, as revoltas ou (r)evolucións na rede que surxen en todo o
mundo. Aínda non pasaran un ano das filtracións de Irak, cando se iniciou a primavera árabe de 2011. Comezaba un ciclo de protesta global, co 15M xogando un papel
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clave, servindo de referencia e ponte. Anos despois, as cibermultitudes seguen auto-convocándose nas prazas de Exipto, Turquía, Brasil... autodenominándose o 99%
da poboación. Ese mismo porcentaxe expresa as súas limitacións: non se pode representar ao 99% sen caer no populismo, porque a política consiste en repartir custos e
beneficios. O 1% tamén forma parte do 99%. Pero críticas a una beira (das que, dende
logo, non están exentos outros actores) as poboacións esixen que os que gobernan,
dictan e aplican as leis se abran á transparencia e á participación. Son dous obxetivos
que as tecnoloxías dixitais potencian ou, polo menos, fan máis factibles que antes.
Como sempre ocurriu durante os cambios culturais profundos, o sistema de
representación está en crise. Os xornalistas convencionais non nos representan
porque, antes que representantes, pedimos que sexan os nosos delegados. As
asambleas (internet fainas posibeis, dentro e fora das pantallas) esixen delegados,
que transmitan consensos ou acordos maioritarios sen modificalos. Agora podemos
comunicarnos cos xornalistas de ti a ti e, por iso mesmo, no lugar de renunciar a eles
deberíamos recoñecelos, convertelos en imprescindíbeis. Precísano os que teñen
menos recursos para facerse oír e non poden impoñerse pola forza.
WikiLeaks, como o prototipo que é, evolucionou. Pasou de presentarse como «a
CIA do pobo», uns espías sen estado, a perfilarse como unha organización mediática
con produccións propias (desde videoclips a documentais). Ao contrario que moitos
flipados da internet, Assange recoñece que hai que sair das pantallas (ou, mellor dito,
empregalas) para intervenir no mercado da información e incluso nas eleccións. Son
as dúas tarefas que usan os revolucionarios: crean novos medios de comunicación e
novas formas de facer política. O hacker converteuse nun modelo para o reporteiro
de investigación. E o hacktivista, en exemplo do militante ou político. Antes de que
se banalice esta linguaxe tan atractiva, merece a pena sinalar o cambio radical que
estos actores promoven. Unha mudanza que vai ás raíces e apunta moi alto. Non é
sinxelo de entender á primeira e, menos aínda, predecir os resultados. Aféctanos a
todos, aínda que dun modo distinto. De aí a estructura circular do libro.
Cada un dos capítulos pode lerse de forma independente. Repito argumentos e
repaso feitos para aportar evidencias, paso a paso e para o profano. Con elas construiremos certas teses sobre temáticas que eu mesmo descoñecía ata fai pouco.
Internet entrou nas nosas vidas e ninguén sabe como foi. A súa penetración foi tan
sutil como rápida e intensa. Navegamos a milleiros de bites por segundo, pero non
sabemos hacia onde, e descoñecemos os buques que nos levan. Estamos pagando
pasaxes moi altos, sen saber a quen, nin o destino final. Este libro aspira a servir de
bitácora, que é como se traduce blog no galego, dunha viaxe onde cada quen poida
escoller a súa tripulación e o porto onde recalar.
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O capítulo primeiro, xa se dixo, define a comunicación como ben común e convócanos a xeralo entre todos. Explica a verdadeira función das filtracións e o problema
intrínseco que conleva xestionar o segredo dos datos dixitais. Tamén aclara a ética e
o proxecto político que move ós hacktivistas.
O segundo capítulo inutiliza o arsenal de mentiras, desmentindo a campaña de
acoso e derribo desatada contra WikiLeaks. Con esta excusa, repasamos algúns dos
debates centrais sobre internet. O ataque ós hackers como terroristas desvela o grao
de militarización que se impuxo na Rede. A acusación de delincuentes, rebátese percorrendo a privatización e mercantilización do espazo público dixital. Por último, a
acusación de espías inimigos cae polo seu peso ante a fusión do espionaxe estatal e
corporativo que revelou Snowden.
O terceiro capítulo realiza unha lectura da traxectoria de WikiLeaks e do seu líder,
ligándoos ás ideoloxías da Modernidade, á esquerda e ós movementos sociais. Esta
interpretación non ten por qué ser a única, nin a máis acertada. De feito, os hackers
son tamén contratados por corporacións, gobernos e exércitos de todo signo. Por iso,
básome en conversacións dos hackers cos seus compañeiros de andanzas, con empresarios de Google, colaboradores do Departamento de Estado de EUA e académicos.
Fago unha mestura desas conversas, facendo referencia ás transcripcións completas.
Intento deixar claro que os hackers nos interpelan a todos, con independencia da
nosa ideoloxía. E, en definitiva, poño en práctica o xornalismo que defendo: de código
aberto (que abre todas as súas fontes) e libre (que remestura outras voces e demanda
ser reusado). Este capítulo tamén recolle os cambios nas políticas da internet que
provocou Snowden. Sobre os que publicamos de forma colaborativa na bitácora que
abrimos no diario Público co mesmo nome que este libro.
O cuarto capítulo concreta a función do xornalismo de código libre como parte
do 4º Poder na Rede. Presenta a WikiLeaks como un buque quebraxeos, que abriu
fisuras nunha Prensa conxelada, incapaz de exercer de contrapoder. A crónica de
viaxe é, de xeito forzoso, incompleta. Mentras escribo asáltanme novas ou repercusións da súa actividade. Ademais a proposta hacker, tomada en toda a súa amplitude,
resulta inabarcábel.
O capítulo quinto, reúne conclusións que non poden selo: fala do xornalismo
postindustrial que está emerxendo. E afirma que non é outro que o xornalismo de
toda a vida, pero tomado en serio como contribución ó ben común. Sinalo algunhas
iniciativas que están hackeando, abrindo o código do sistema político-informativo
que agora padecemos. E apunto as oportunidades que se abren coa recente alianza
entre filántropos da industria dixital e xornalistas con coraxe. O Cuarto Poder en
Rede é unha realidade para os que están invirtindo nel grandes sumas. E para os
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que o combaten, poñendo en risco as nosas liberdades. O propósito destas páxinas
é mostralo ós que máis poideran desenvolvelo e contribuiran a facelo realidade.
O quebraxeos WikiLeaks levounos a terras descoñecidas. Nelas poderemos crear
asentamentos basados na autodeterminación persoal e colectiva. Ó estilo dos bucaneros que contaban con portos e illas onde refuxiarse. WikiLeaks chamou a defender
internet como territorio comunal. Deberíamos ser capaces de (auto)xestionalo para
manter a súa autonomía. Está nas nosas mans lexislar e empregar a Rede para garantizar a súa (sempre relativa) independencia do poder político e económico. Se
non está censurada, nin monetarizada, nin espiada, poderemos controlalos. Só así
será posíbel tomar o que é noso, porque colaboramos en xeralo. Recuperar o que
nos arrebataron os que nos (des)gobernan. E mantelos dereitos.
Quedan excluidos os piratas corsarios. En séculos anteriores actuaban a soldo
da primeira multinacional (a Compañía das Indias) e de reis elexidos por designo
divino. Agora cobran das corporacións e da NSA. A nosa pelexa, a da sociedade civil
na rede, non acaba despois de asegurarnos un salario nin aceptando as regalías da
corte. Tampouco como emprendedores dixitais convertidos en marcas personais e
precarizados de por vida.
A historia que contamos, admitámolo xa, tamén podería lerse como un gran
fracaso. Pero resulta tan grandioso que merece a pena contalo. Porque a felicidade
non ten historia.5 A pelexa ten como vitoria o manterse viva. Nada do que consigamos
será abondo. Porque nunca teremos suficiente libertade nin democracia. O gozo que
sentimos cando os nosos soños foron o pesadelo dos que se crían intocabeis debería
darnos longo alento.
Pode que o mellor xa pasara. Os hacktivistas perseguiron demasiados obxetivos
ao mesmo tempo. Sofren acoso, teñen moitos frentes abertos... E cometeron erros e
contradicións. Pero a súa pegada podería ser a dunha relación que, por habela desexado tanto, non soubemos recoñecer o seu valor cando a tivemos diante. Puidemos
facer máis polos hackers. Deslumbráronnos e non soubemos corresponder. Pero sen
eles xamáis houbésemos coñecido a paixón, que, máis tarde, se transformaría nun
compromiso sólido coa democracia. Encoméndome, entón, a santa Clarise Lispector
e deboro a súa xaculatoria: «Será preciso a coraxe para facer o que vou facer: decir.
E arriscarme á enorme sorpresa que sentirei coa pobreza da cousa dita».

5. Estas dúas frases fan una mestura do arranque da conversa entre Jean-Luc Godard e Gerge Daney, en Histoire(s) du cinéma.
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os personaxes*

Julian Assange. Dirixe WikiLeaks desde a súa aparición pública en 2006. Recibiu
o premio do Índice de Censura de The Economist (2008); o galardón Novos Medios
que concede Amnistía Internacional (2009); a Medalla de Ouro da Fundación pola
Paz de Sidney, o Premio Walkley de Xornalismo e o Martha Gellhorn (2011). Foi
partícipe da lista de correo electrónico dos criptopunks, que desenvolveron a tecnoloxía do anonimato e encriptación que farían de WikiLeaks unha plataforma de
información non censurábel e ós seus informantes non rastrexables. Entre as suas
achegas informáticas destaca o sistema de encriptamento Rubberhose e o código
orixinal de WikiLeaks. Escribiu con Sulette Dreyfus Underground, unha historia do
movemento hacker internacional. O Comisionado da onu para os Dereitos Humanos
expresou a súa preocupación pola «ciberguerra» contra WikiLeaks nunha declaración conxunta coa Organización de Estados Americanos. Esixiu que os estados e as
empresas dixitais que se enfrentaron a WikiLeaks respetasen os principios legais.
Debido á persecución xudicial por abusos sexuais, orquestada polos EUA, no verán
de 2012 refuxiouse na embaixada ecuatoriana en Londres, na que aínda permanece
á hora de escribir estas liñas.

*. As mellores fontes de actualización de estes perfís son:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange.
- http://www.bradleymanning.org/.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden.
- http://edward-snowden.net/.
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Chelsea Elisabeth Manning (antes, Bradley Edward). Infante da Mariña dos
EUA que con 22 anos foi arrestada en Irak en maio de 2010, pasou os primeiros once
meses en total aillamento. Este trato foi calificado como tortura polas principais
organizacións de Dereitos Humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch)
e polo Relator Especial da onu sobre a Tortura, que o considerou «cruel, inhumano
e degradante».
A soldado Manning confesou a un hacker do FBI que relatara documentos sobre Irak, Afganistán e as embaixadas norteamericanas. Afirmou sentir a obriga de
expoñer as violacións de dereitos humanos que o público descoñecía. Só ao final do
seu proceso e para rebaixar a súa condena, aceptou arrepentirse de filtrar a maior
cantidade de documentos, coñecida até a data.
Un tribunal militar xulgou a Manning no verán de 2013, eliminando o asunto
crucial dos crimes de guerra. Negóuselle que —segundo o dereito internacional—
tiña a obriga legal e moral de denuncialos. Tribunais internacionais sentenciaron
posteriormente que algúns daqueles feitos foron crimes de lesa humanidade. Durante
o xuízo excluíronse todos os documentos desclasificados que detallaban erros letais,
delitos e torturas das tropas aliadas. Non houbo transcripcións oficiais, pasando de
ser un proceso público a outro inquisitorial. Só os instructores coñecían o proceso
que se lle abrira a Manning e as probas recopiladas. De xeito que non se recoñeceu
a igualdade entre as partes, nin os dereitos civís asociados a un xuízo xusto.
A soldado Manning foi condenada a 35 anos de cárcere. O fiscal solicitara catro
veces máis, por dúas ducias de delitos incluíndo espionaxe. Non prosperou a acusación de «axuda ao inimigo» que comportaría a cadea perpetua. Cando recibiu a súa
sentenza, Manning xa fora nominada tres veces ó Premio Nobel da Paz. Solicitou
que durante o seu encerro lle administrasen un tratamento hormonal para cambiar
de xénero. Cando cumpla un terzo da súa condena poderá saír, tras pasar oito ou
nove anos encerrada, sendo, a fin, unha trintañeira libre.
Edward Joseph Snowden. Naceu en 1983, desvelou en xuño de 2013 que a
Axencia de Seguridade Nacional estadounidense —nsa, polas súas siglas en inglés— accedía a rexistros telefónicos e da internet de millóns de usuarios nos EUA
e en todo o mundo. The Guardian e The Washington Post, The New York Times e Der
Spiegel revelaron os programas de espionaxe masivo do goberno estadounidense.
O chamado prism, permitía á nsa e ó fbi acceder ós servidores de Microsoft, Google,
Apple, PalTalk, aol, YouTube, Skype, Yahoo e Facebook de xeito ilimitado. Obtiña
información persoal dos usuarios, monitoreaba correos electrónicos e o tráfico da
Internet. Outro programa rastrexaba e rexistraba datos de chamadas telefónicas, co
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apoio das redes satelitais, incluidas as comerciais. Snowden revelou que era a fonte
das filtracións, mentras se escondía en Hong Kong. O aillamento forzoso de Manning
convenceuno da imposibilidade de encabezar unha campaña civil no seu país. Cando compareceu, fixoo con apoio legal de WikiLeaks e a comunidade hacker global.
Os EUA comezaron a súa persecución acusándoo de espionaxe, furto e uso ilegal
de bens gubernamentais. Apoiaronse na loita antiterrorista e solicitaron a Hong
Kong a extradición. O ex-técnico da nsa partiu cara a Rusia e iniciou contactos co
goberno ecuatoriano, o cal, entre presións e interceptacións das súas comunicacións
internas non puido darlle asilo. Snowden solicitou asilo a máis de 20 democracias
que rexeitaron recibilo. A maioría colaboraban na espionaxe das axencias norteamericanas ou a consentían. O conflicto dos EUA con Evo Morales por este asunto da
conta das implicacións diplomáticas e o nivel de presión estadounidense. O avión
do presidente boliviano, procedente de Rusia, foi retido no aeroporto de Viena, con
sospeitas de transportar a Snowden. Ademais negóuselle aterrizar en chan francés,
italiano ou español. Tres países latinoamericanos do alba —tratado económico ó
marxen dos EUA— ofreceron asilo ó ex-agente da nsa. O Mercosur solidarizouse
con Nicaragua, Venezuela e Bolivia, reivindicando o dereito de asilo político. Algo
que tamén esixiron parlamentarios da UE, Alemania e Brasil; sen efectos prácticos
á hora de publicar este texto.
O presidente ruso, Putin, mentras o retiña no aeroporto moscovita, impuxo a
Snowden a condición de non realizar «actividades hostís» en contra dos seus «socios
estadounidenses». Finalmente o 16 de xullo de 2013, Snowden aceptounas e pediu
asilo a Rusia. Un ano despois, en xullo de 2014, Putin ampliou ese asilo por outros
tres anos, até 2017. As súas filtracións corroboraron que a captura masiva de datos
dixitais, de calquer usuario e desde calquer sitio, dispositivo ou programa, é unha
práctica normalizada. E que os cruces de estes datos coas transacións das tarxetas
de pago son una realidade.2 O goberno de Obama xustificouse na Guerra Global
contra o Terror. A nsa está arraigada no programa Echelon, co cal os EUA e o Reino
Unido compartiron as súas estruturas de espionaxe segredo, extendidas ós países
coñecidos como The Five Eyes (os cinco ollos), que inclúen Canadá, Australia e Nova
Zelanda. Snowden foi nominado ó Premio Nobel da Paz en 2014.

2. http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-exclusive-nsa-spies-on-international-bank-transactions-a-922276.html.
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i. sobre heroes, tumbas e o arboredo perdido

Convocamos a constituír o Cuarto Poder en Rede. A viabilidade do xornalismo como
oficio e negocio están en xogo; pero, en realidade, falamos do futuro da democracia.
A esfera pública, alí onde decidimos os nosos representantes e metas colectivas, é
agora dixital e pode fomentar novos xeitos de democracia. Ou de totalitarismo. A
nosa esperanza reside en recuperar a comunicación como un ben común; é decir,
resultado da colaboración entre os xornalistas e as comunidades ás que serven.
Deberían facelo de dous xeitos. Primeiro, xerando de forma mancomunada, cos individuos e colectivos máis dinámicos, un contrapoder. Trátase de afirmar o control e a
supremacía da sociedade civil sobre os seus representantes. Segundo, axudándonos
a compoñer narracións sociais que nos recoñezan como actores políticos e comunicativos de pleno dereito. Mostrándonos capaces de debater e decidir o noso destino.
Para castigar a corrupción e o engano non bastan a tecnoloxía nin os modelos
de negocio dixitais. Estas son as dúas obsesións que acaparan o debate. Pero de nada
serven os novos formatos e medios se non nos deixan decidir, en pé de igualdade
cos poderosos, quenes somos e cara onde queremos ir. O xornalista debería recoñecer, dunha vez por todas, que agora comparte protagonismo e visibilidade cuns
cidadáns que poden producir novas. A súa capacidade para liberar datos convírteos
en aliados imprescindíbeis. Respecto ós empresarios, polo seu propio ben, mellor
que entendan, canto antes, que xa non basta con vender a nosa atención (as cotas
de audiencia) ós publicitarios para facer negocio. Ese negocio xa non é deles, senón
tamén noso. Podemos intervir no producto, o seu procesamento e difusión, xerando
atención social; por exemplo, nas redes sociais.
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No lugar de maximizar beneficios económicos (soldos e cotizacións bursátiles)
os amos da comunicación deberían entender as novas, a información, como un ben
común. Sobrevivirán si se aseguran ingresos suficientes para soster medios independentes. Lograrano se rentabilizan o que non ten un retorno económico inmediato,
pero confírelles credibilidade; que é a base da súa actividade. Para iso, terán que
aliarse cos sectores cidadáns máis capaces e valentes, tal e como fixo o xornalismo
en épocas de cambios sociais drásticos. Non precisan heroes nin líderes carismáticos,
pero si individuos comprometidos, con destrezas técnicas e valores éticos sólidos.
Cidadáns que son capaces de exercer a sanción política e tomar a palabra. Preparados
para narrar a súa propia historia en tempo real. E, non menos importante, dispostos
a pagar por iso, porque o código libre non é gratis, hai que traballalo e costealo.
Sobran as tumbas onde entoar ladaíñas e recrearnos na nostalxia por un pasado
que (por sorte) no vai voltar.
Estamos en crise e, por tanto, en tránsito. Non é sinxelo ver cara a onde. O 1%
da poboación vólvese cada vez máis opaca e non cesa na súa ansia de privatizar o
que debería ser patrimonio común de todos e todas. Debemos ampliar a definición
de cidadanía dixital, para incorporar ós que se preocupan de crear un espazo de
debate aberto, botando fora a mentira e a incompetencia. Os hackers aportan novas
ferramentas e recursos comunicativos de código libre. Son modificábeis e están
dispoñíbeis sen apenas restriccións. Aínda importa máis a súa ética que as súas
capacidades tecnolóxicas. Porque coas ferramentas dixitais podemos destruír os
segredos de estado, pero tamén a nosa privacidade.
Sobran as propostas pechadas sobre como debe ser a esfera pública dixital. Será
democrática se permite que xurda a sorpresa, o inesperado. Todo o contrario á posta
en escena do poder e os panexíricos que caracterizan as ditaduras dos Mercados
ou o Estado. Podemos reinventar o xornalismo, aplicando o ensaio e o erro, con
valores firmes e de altura para non perder o horizonte. Invocando metáforas que
os acerquen o nivel do chan. O sol e o bosque comunal aportan dúas imaxes que
se complementan. Lembran a importancia da luz como fonte de transparencia e
hixiene democrática. Evocan o 4º Poder na Rede como un bosque de información
mancomunada que temos que sembrar e gardar.

HACKERS E CIDADÁNS DIXITAIS
Un marine de 22 anos, entonces chamado Bradley Manning, expuxo en 2010 as
patrañas que sosteñen o Novo Desorde Mundial. Denunciou, primero, as masacres
do Pentágono e, despois, ás embaixadas de ee uu, que impoñen un neocolonialismo
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contrario á legalidade internacional. Mostrou a cara oculta do poder. «A luz do sol é
o mellor desinfectante». Trátase dunha receita médica ancestral, coa que os nosos
vellos se automedican, incluso tras atopar un buraco na capa de ozono. E tamén
é unha frase emblema da liberdade de expresión.1 Encabezados por Manning, os

Vello tomando o sol (ou Democracia, todos os días ó sol) © Mariano Fortuny.
1. Louis D. Brandeis, xuíz do Tribunal Supremo de ee uu, destacado pola súa defensa da liberdade de expresión: http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Brandeis A súa expresión orixinal foi: «Sunlight is said to be the best
of disinfectants; electric light the most efficient policeman.» (1933) É dicir, «Dise que a luz do sol é o mellor
desinfectante; a luz eléctrica, o policía máis eficaz».
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hackers puxeron a maior potencia mundial baixo os focos. E botaron unha semente
na terra ermua do xornalismo corporativo. Na semente xa está a árbore, dixo Gandhi.
É unha espécime descomunal, ata agora descoñecida.
Recoñecerao o que crea que, en determinadas ocasións, participar no debate
público non é unha opción senón algo obrigado. Un deber que non pode impoñerse
ós demais. E que por iso, ante todo, ten natureza ética. Nas «sociedades da información ou do coñecemento» moitos traballadores xestionan bases de datos. Ademais
dispoñen da tecnoloxía para facelas públicas e que a cidadanía as procese e xulgue
por si mesma. Moi poucos son conscientes do poder que isto lles confire.
Fálase de cidadanía dixital reducíndoa a votar ou pagar os impostos desde o
fogar. A ficción da «república da miña casa» limita o uso da tecnoloxía ós roles
pasivos que permitiron consolidar centros de poder cuxos erros e delitos seguen
impunes. Non pensamos en facer uso das computadoras para liberar información,
sancionalos e así facernos máis conscientes e libres. Porque este é o primeiro paso
dun debate realmente público e pegado á realidade. Da información que compartimos
e contrastamos dependen as nosas decisións colectivas. Non sabernos lexitimados
para xerar información por nós mesmos é o primeiro obstáculo para entender o
alcance de Wikileaks.
Adicamos a primeira entrada no blog ProPolis2 ó principal protagonista desta
historia, «un dos nosos». Sen o paso que deu, nada do que veu despois acontecería.
Escribía J.L. Valhondo: «Queren pintar a Bradley Manning na prensa de referencia
como a un desequilibrado con soños de gloria… Meteu un CD virxe cun rótulo que
decía Lady Gaga e púxose a descargar os datos mentras cantaba unha canción da
susodita». Críamos que este era o seu único «delito»: tararear a Lady Gaga, no lugar
de, por exemplo, os temas de M.I.A. Ela houbese aportado mellor fondo musical.
Comparte con Assange o compromiso político... e a grandilocuencia.*
Comezamos a dar cera con WikiLeaks en Propolis, entendéndoa como unha
impugnación en toda regra ó sistema comunicativo, ata quedarnos casi sós. Defender a esta organización representa para moitos unha exhibición de infantilismo.
Algo propio de exaltados que aínda creen en superheroes ou soñan con selo. Pero
crímos ser testigos de algo importante. Desexáramos, con certa grandilocuencia,

2. http://propolis-colmena.blogspot.com/.
* Filla dun guerrilleiro tamil (Sri Lanka non queda tan lonxe de Australia), M.I.A. politizou as pistas de baile, como
WikiLeaks os cibercafés. Poden escoitala na oscarizada Salaam Bombay. Non ten perda, é o mellor da película.
Tamén puxo música ós títulos de crédito das entrevistas que Assange sostivo con intelectuais e activistas. En
novembro de 2013 M.I.A. abriu a súa xira cunha alocución de Assange en directo. Ambos souberon subverter
os códigos da cultura popular e izarse como iconos dunha rebeldía global.
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acompañar un tsunami xeracional: os nativos dixitais ían rescatar o xornalismo.
Todo comezaba cun soldado homosexual que antepuxo o seu sentido da honra ós
galóns. Rechazou o guión que lle escribiran. En él, América salvaba a democracia.
Decidiu protagonizar outro.
Os productores do filme bélico no que nos meteran, iban ser espidos polas novas
«esixencias de guión». Manning sinalaba co dedo as inmundicias do emperador e os
seus cónsules. Era unha versión do conto de Andersen co que acostumamos a comezar
as clases. O rei, créndose protexido por un traxe invisíbel, vese exposto ás risas da
vila. E un neno é o primeiro en soltar a gargallada. «O xornalismo é un conto», así
titulou Manuel Rivas unha recopilación das súas reportaxes.
Que a Prensa alimente narracións sociais non nega a súa veracidade. Precisamos relatos cos que poidamos soñar o que poderíamos construir ó espertar. E, sobre
todo, que non provoquen pesadelos. Ó contrario, que nos quiten o medo. WikiLeaks
representa unha das fábulas dixitais máis estimulantes. E acabou advertíndonos
do horror que virá se non facemos algo para detelo. Unha internet, baixo control
estatal-corporativo, propiciará (como pouco) un autoritarismo amábel ou (como
moito) novos xeitos totalitarios de goberno e explotación.
A insumisión dixital do cidadán Manning impide que o cinismo e o nihilismo
secuestren a nosa capacidade de traballar cos medios tecnolóxicos ó noso alcance.
O seu castigo recórdanos ó lonxe que acabamos das democracias que venceron e
xulgaron ó nazifascismo en Nüremberg. Entón sostúvose que un soldado non deixa
nunca de ser un cidadán. E que ten o dereito e a obriga de tomar unha «lección
moral», aínda que desobedeza ós seus superiores. O seu encadeamento desde maio
de 2010 manifiesta o retroceso civilizatorio que vivimos. O tribunal que no verán
de 2013 solicitaba para el máis de cen anos de cárcere, pretendía que envellecese
entre os barrotes.
Estas son as palabras de Manning nun chat e polas que foi condeado:
Se tivese mans libres sobre redes clasificadas… e vise cousas incríbeis, cousas
horríbeis… cousas que pertencen ó dominio público, pero que estaban almacenadas nun cuarto escuro en Washington DC … Que farías?... Deus sabe o
que pasará agora. Oxalá haxa unha discusión mundial, debates e reformas…
Quero que a xente vexa a verdade… porque sen información non podes tomar
decisións informadas como público.
Manning contestou ós que creen que non é máis que un cativo desequilibrado:
«I prefer a painful truth over any blissful fantasy» (prefiro unha verdade dolorosa a
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unha alegre quimera). É a elección oposta á das audiencias máis conformistas. Nós
profesamos devoción por absurdas fantasías, para evitarnos dores de cabeza. Crémonos
actores soberanos ante os folletos nos que se converteron os medios de comunicación.
Os anuncios corporativos e os slogans electorais disfrázanse de novas que ocultan a
nosa indixencia. Unha pobreza que, por desgraza, é triple: económica, moral e política.
A Prensa difunde un falso igualitarismo consumista que tapa a precariedade,
as diferenzas de clase e o empobrecemento. Non podemos acceder ó que nos ofrecen. Pero desexámolo. E somos presa dunha indixencia moral, un individualismo
posesivo que ademais fomentan. Os medios ofrécennos telo todo, sen limitacións,
e sen compartir. Lóxico, así multiplican a demanda. Non queren que se distribúa
o coñecemento que eles privatizan e convertamos a información nun ben común, compartíndoa. Indiferentes a todo o que non sexan patróns de consumo,
quérennos consumindo ata morrer. Mentras a publicidade indúcenos a desdeñar
os insostíbeis costos, sociais e ecolóxicos, da nosa ambición. E, por último, os
xornalistas déixannos políticamente indefensos. Presentan un único modelo de
desenvolvemento, disfrazado de siglas e idearios que se din diferentes. Pero que
cando toman o poder resultan intercambiábeis. Desculpen o panfleto. Poido aceptar
matices ou críticas ó tono.
Preguntaránse, ¿podemos facer outra cousa? Parécelles se lembramos de onde
vimos? A Prensa explotou uns prexuízos que restan valor ó xesto de Manning e
quítannos as ganas de imitarlle.

Non sinales. Non te sinales. Non te signifiques.
Desde a infancia escoitamos esta triple prohibición, que nos anula como cidadáns. É propia
das ditaduras. «Non sinales co dedo». Porque «darás a nota» e, ademais, «só criticas para facerte
notar». Avísante que che van cortar o dedo acusador. Que farías mellor pasando desapercibido e
embelecendo a quen manda. Que estarías mais guapo calado ou cantándolle loanzas, no lugar
das corenta. Porque «quen te creíches que eres?» Son tres mandamentos do catecismo dunha
vida adulta sen significado, nin persoal nin colectivo. «Non te signifiques».
«E a ti que se che perdeu aí?» preguntan cando ves dunha asamblea ou unha manifestación.
Para precisar, acto seguido, de quen deberías ocuparte. «Mellor farías mirando de ti mesmo».
«Mentras perdes o tempo, os demais van ó seu e rinse de ti.» Dinche que deixes de facer o pallaso.
E que fagas contas: «Cres que alguén cho vai agradecer? Que sacas ti de todo iso?»
Quérenche, din, e son conscientes da ira que espertas nos teus superiores. Saben, por experiencia propia, que sufrirás a envexa ou a incomodidade dos que xamais abren a boca. E avisan,
para facerte sentir culpábel, que os danos tamén recaerán sobre eles: «Se sigues así, todos
pagaremos as consecuencias. Coma sempre».
Teñen medo. Non só ó que poida pasar se non calas. Tamén a quedar en evidencia.

// 026

Con estes mimbres teceuse a imaxe pública que estigmatiza ós hacktivistas. Xa se
sabe: Denuncian ós demais, sentíndose superiores. Fano para acaparar protagonismo.
E, ademais, non conseguen nada, nin conseguirán; excepto empeorar as cousas. Son
a excusa perfecta para que os que mandan golpeen máis forte.
Esta é a incultura política que nos rodea. Decía a miña avoa que «a mellor palabra
é a que está por decir». Unha expresión propia de quen viviu con prudencia e autocensura. En sintonía cunha Prensa que converteu o parte (os comunicados franquistas)
en liña editorial. E que na Transición blindou consensos, que se sustentaron máis
en silencios impostos que en acordos libres. Agora os medios, sometidos á lóxica
do capital, tamén difunden o medo entre os máis febles. Cren que mostrar a súa
indixencia e axudarlles a tomar a palabra pon en perigo a democracia. Inoran que
estas funcións son imprescindíbeis para que o corpo social cobre protagonismo. E
que constitúan tarefas básicas do xornalismo: que se escoite a rúa e que as institucións funcionen como ágoras, prazas, verdadeiros espazos públicos. En realidade, os
amos da comunicación temen a fin dos seus agonizantes negocios. E os xornalistas
seguen anclados nunhas rutinas profesionais obsoletas que non saben reinventar.
A información converteuse en carnaza de sicofantes: os coros de mentirosos,
que nas traxedias gregas axudaban ó tirano. Fixeron piña para acusar a Manning,
Assange e Snowden de frikis, fatuos… perigosos. Un transexual inestábel, un violador xusticeiro e un espía inimigo. Certo, xentes así son un perigo. Pero non para
a cidadanía. Di Assange:
Só vivimos unha vez. Así que estamos obrigados a empregar ben o tempo que
temos e facer algo que sexa significativo e gratificante. Eu atopo esto significativo e gratificante. É o meu temperamento. Gozo creando sistemas a gran escala,
e gozo axudando á xente vulnerábel.3
E aquí hai alguén que quere significarse. E mantén unha actitude contraria a
quen se cre soberano do sofá e do mando a distancia. Expresa unha ética que atopa
significado vital en debuxar vías de intervención democrática ó grande («a gran
escala») para axudar ós máis vulnerábeis.
«Privacidade para os desposuídos e transparencia para os poderosos». Como
veremos, este é o lema que Manning comparte desde moi novo. Cando era tan só un
adolescente, non ocultou o seu agnosticismo, negándose a asistir ás clases de relixión.

3.http://www.commondreams.org/news/2010/07/26/wikileaks-founder-julian-assange-war-logs-i-enjoy-crushing-bastards
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En canto puido, deixou de ocultar a súa homosexualidade. Manifestouse contra as
leis militares que lle impedían expresar a súa opción sexual cunha orde contraria ós
valores que o convertirían nun soplón: «Don’t ask, don’t tell» (non preguntes, non
digas). Encontrou nos hackers compañeiros que o apreciaban polas súas destrezas
informáticas. Só lles importaba a súa identidade dixital.
Polas súas palabras e actos, Manning constitúe un exemplo de integridade moral.
Como se declamase o Xulio César de Shakespeare, demostra que «cada servo ten en si
mesmo o poder de acabar coa servidume». Xa sentenciara Gramsci, tamén desde as cárceres de Mussolini: «Nunca houbo dominación sen consentimiento». Manning mostra
unha saída, persoal e colectiva, á servidume. A súa desobediencia civil, a insumisión
dixital que encabezou, son froito da coherencia persoal unida ó compromiso social.
En perspectiva histórica, este infante da mariña, este pirata, resulta ser un personaxe clásico; propio dos que lle precederon na loita pola liberdade de expresión.
Encarna unha ética democrática que se debería ensinar nas escolas. Xa non digamos
si se arrogan ser de Ciencias da Comunicación. Nunca poden obligarnos. Pero ó informador páganlle para construír esfera pública: crear condicións e oportunidades
de debate, con datos e argumentos. Calquera, con ganas e conectado a internet, pode
facelo. Aínda que non saiba expresarse con corrección, podería liberar moitos datos.
Ou mellor aínda, como fixo Snowden, colaborar con certos xornalistas, políticos e
asociacións para xestionar e difundir esa información. As coalicións do cuarto poder
son «redes que dan liberdade», como escribiu J. Riechman.
En 2008, cada traballador do planeta xeraba coa súa actividade 12 xigas de información diaria.4 Equivalen a unhas 1000 biblias de 2000 páxinas ou á discografía
completa dos Beatles. E cito datos desfasados. Polo tanto, un «segredo dixital» podería
resultar unha contradición de termos. Segredos en mans de moitos que poden reproducilos e difundilos a todo o mundo? Con tan pouco esforzo e case en tempo real?
A tecnoloxía convírtenos en potenciais medios de comunicación con alcance
masivo. Tomando as debidas precaucións, disfrutamos dun relativo anonimato e
dunha capacidade casi ilimitada de copia e difusión. A cidadanía dixital, consciente
diso, síntese titular do dereito á liberdade de expresión. Implícase en exercelo, achega
recursos e ferramentas para que sexa un dereito universal, ó alcance de todos. Nunca
foi unha exclusiva nin unha prerrogativa de cargos electos ou certos profesionais.
E agora ese dereito universal podería deixar de ser algo teórico, e convertirse en
realidade. Ábrense posibilidades que debemos sopesar.
4. Borja Bergareche. 2011. Wikileaks confidencial, Madrid: Anaya, p. 158. Na miña humilde opinión, o mellor
libro sobre o asunto escrito por un xornalista español.
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Xentes como Assange adicaron moitos anos a desenvolver en Internet un sistema de encriptación de libre aceso, para quen o precisase. Quixeron garantizar que
calquer cibernauta poidese expresarse con total liberdade. O obxectivo era denunciar
ós gobernos ilexítimos e ás corporacións sen escrúpulos. As identidades e o contido
das mensaxes serían inaccesíbeis, excepto para o emisor e o destinatario. Querían
impedir que se castigase a disidencia, brindarlle impunidade e xeralizala. Facíanse
chamar criptopunks. O «No future» dos Sex Pistols atopou neles unha vía de saída
para a rabia. Foron a versión punk e cibernética dos indignados. Tamén no sentido
de que, como o punk, o seu código poidese tocalo todo o mundo, con apenas tres
acordes, apenas uns clics.
Ese ciberactivismo punk desprégano colectivos como Anonymous. Esta coalición difusa e extensa de hackers —moitos, distribuidos e sen nombre— politizouse co protagonismo de WikiLeaks. En 2011 as ciberaccións con «significado
político» supuxeron máis dun terzo do total, na súa maioría atribuídas a Anonymous.5 Foron eles os responsábeis de entregar a WikiLeaks a filtración sobre
a empresa Stratford, exemplo de privatización da ciberespionaxe.6 Por certo,
Anonymous de España tamén liberou as contas secretas do Partido Popular en
2013. A indiferencia dos medios (máis atentos ás filtracións oficiais consentidas
e presentadas como «exclusivas»), impediu que se produxese un cambio nos
xuizos por corrupción. Responsabilidade, claro está, compartida polas (aínda)
febles iniciativas na Rede.
As nosas identidades dixitais cobran status cidadán se exercemos a autonomía
comunicativa, se impulsamos o coñecemento libre e se opoñemos as virtudes cívicas á indecencia oficial. Non é unha proposta sen riscos. Actuando con anonimato
sentímonos máis ceives, pero tamén máis irresponsábeis. Asumilo esixe renovar
a fondo a cultura política e as institucións. Trátase de aproveitar os beneficios e
conxurar os perigos. A maior ameaza non reside no medio internet —que será o que

5. Trátase de ataques de denegación do servizo distribuido (ddos) que provocan a caída de páxinas web por
saturación de peticións. «En decembro de 2010 descargáronse [o programa loic, que permite coordinar estas
accións] case 120.000 persoas. É a data na que Anonymous chamou a filas e lanzou o seu ataque contra as
páxinas de PayPal, Visa, Mastercard e outras en defensa de Wikileaks. Desde entón, a cifra rondou as 30.000
descargas ó mes. Hoxe, cerca dun millón de persoas téñeno instalado esperando un novo obxectivo». Miguel
Ángel Criado. «A tecnoloxía democratiza o ‘hacktivismo’ , Público, 11/02/2012.
6. O 15 de novembro de 2013 Jeremy Hammond, vinculado a Anonymous, foi sentenciado a 10 anos de cadea
máis 3 anos de liberdade supervisada, por realizar ataques cibernéticos a varias axencias gubernamentais e
corporacións, en particular a «Strategic Forcasting Inc.», máis coñecida por «Stratfor», compañía privada de
intelixencia global.
E aquí a súa biografía: http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Hammond.
E a web para a súa liberación: http://freejeremy.net/.
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nós logremos que sexa — nin nos internautas —se fósemos tan indesexábeis, a Rede
sería unha cloaca. O perigo son os que nos gobernan.*
As esferas públicas oficiais relegan ó Cuarto Poder en Rede á periferia, alá
onde apenas pode ter impacto. Ou criminalízano, sen probas e con leis especiais
que vulneran o marco democrático.** Manning foi encarcerado e condeado sen que
existise un rexistro informático da súa filtración, que probase que entregara archivos a WikiLeaks. Ao igual que Snowden, foi perseguido sen que ningunha das súas
revelacións fose desmentida. Actuaron por sentido da responsabilidade, asqueados
polos documentos ós que tiñan aceso e impulsados por unha ética hacker.7 «O mundo
debe coñecelos», dixeron. E fixeron que así fose, aínda que por uns anos parecese
que estragaban o seu futuro persoal. Escribía Snowden pedindo asilo:
Non quero vivir nun mundo no que todo o que digo, todo o que fago, todos
cos que falo, cada expresión de creatividade, de amor ou de amizade sexa rexistrada. Non é algo que esté disposto a apoiar, non é algo que esté disposto a
construir e non é algo co que esté disposto a vivir [...]. Informáronme de que
o meu goberno convertérame en apátrida e queríame encarcerar. O prezo das
miñas palabras foi o meu pasaporte, pero volveríao a pagar: non serei eu quen
ignore o crime en nome do benestar político. Prefiro converterme en apátrida
que perder a miña voz.8

* En España tardáronse case corenta años, tras a morte do ditador, en acordar unha Lei de Transparencia. Por
certo a devandita lei, non acaba de fiscalizar por completo a Casa Real e a Igrexa, como nos países do noso
entorno. É decir, o país aínda non se librou das características propias dunha monarquía pre-ilustrada, basada
na alianza entre Trono e Altar. O anacronismo pretendíase defender con unha Lei de Seguridade Cidadá que
criminalizaba as denuncias, convocatorias e movilizacións dixitais. O propio Consello de Europa expresou a súa
inquietude ante esta iniciativa.
** O confinamento en solitario de Manning durante once meses «constitúe, como mínimo, un trato cruel, inhumano e degradante, que viola o artígo 16 da convención especial contra a tortura [...] Se os efectos relacionados
coa dor e o sufrimiento infrixidos a Manning foran máis graves, poderían constituir tortura». Son declaracións do
relator especial da onu. Tras a súa detención en Irak, Manning foi retido durante tres meses na base Camp Arifjan
en Kuwait, antes de ser trasladado en xullo de 2010 á base do Corpo de Marines en Quantico (Virginia), na que
estivo confinado durante oito meses. Sufriu 23 horas ó día en solitario e foi sometido a prácticas como facerlle
correr espido pola noite no patio. Para imaxinarse nas súas condicións, imaxínense un momento encerrados
durante ese tempo e nesas condicións, nunha celda coa superficie dunha praza de garaxe.
7. Pode consultarse, para empezar, o libro de Pekka Himanen. 2002. La ética hacker y el espíritu de la era de
la información. Barcelona, Destino. Descargable na rede sen problemas. Outro par de referencias clave son:
McKenzie Wark. 2006. Un Manifiesto Hacker, Alpha Decay, Barcelona, que sitúa ós hackers no contexto da
antiglobalización e a loita de clases. Fred Turner. 2006. From counterculture to cyberculture. University of Chicago
Press; que explora as conexións entre hackers e Silicon Valley, permitindo unha lectura crítica moi necesaria.
8. http://www.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/414-batalha-de-ideias/44360-edward-snowden-carta-aberta-ao-povo-brasileiro.html.

// 030

WikiLeaks nunca filtrou documentos falsos, a non ser que os presentase como
tales, para escarmentar ós seus redactores. Tampouco deixou rastro da identidade
das súas fontes, de xeito que ningunha fora condeada. A primeira excepción foi a
soldado Manning. Era preciso darlle un escarmento. Fixera realidade un réxime de
transparencia de feito, que acabaría cas guerras en curso, negando as mentiras que
as xustificaban.

HACKERS E XORNALISTAS EN GUERRA
A finais de agosto de 2010, cando comezamos a seguir a Wikileaks, sentín que
non tiña nada que ensinar e moito por aprender. Propuxen en ProPolis «que durante
a primeira semana deste curso, as Facultades de Comunicación suspendan toda
actividade, excepto o visionado e a tradución do seguinte video de Julian Assange».
Tratábase da súa conferencia na asociación de reporteiros Frontline9 onde explicaba
ós xornalistas como facer uso dunha base de datos cunha selección dos cables sobre
Irak e Afganistán.
Alí asistiuse ó choque de identidades entre hackers e reporteiros. E provocaba
rubor, ata vergoña allea, a escasa receptividade destes hacia Assange. Acusábano,
unha e outra vez, de poñer en risco ós soldados occidentais e ós seus colaboradores.
Demostraban unha sumisión inquebrantábel á razón de Estado, antepoñíana á constatación documentada do despropósito que acarreaban aquelas guerras. Cansinos
até a necidade, manifestaban unha conciencia profesional moi precaria. Indagaban
sobre o personaxe, as súas intencións, os seus financiadores... Enfrente tiñan algo
para eles descoñecido. Uns hacktivistas que sabían quenes eran e o que querían. Ou
eso crían. Eso debería bastar para que mostrasen máis interese polo seu proxecto.
«Non basta decir que tes dereitos, para demostralo tes que usalos», din as Dixie
Chicks, un grupo feminino de country que sufriu a ira antiterrorista pola súa disidencia tras o 11S. Veñen a decir que tes liberdade de expresión se eres capaz de denunciar
en público ó poder ilexítimo. A pesar dos excesos de «xustiza popular» que entraña,
esta actitude nútrese duns sentimentos que nada teñen que ver coa solidariedade
mediática. Tan comercializada, fixeron dela algo tan blandengue, que resulta inocua.
No lugar de ser por caridade ou sentimentalismo, o hacker móvese por compaixón:
padece coas víctimas, síntese unha máis e, por iso, corre os seus mesmos riscos.
Sinte misericordia polos «humillados e os ofendidos», que decía Primo Levi. Parece
que cito o Evanxelio, pero dío Erri DeLuca, un prosista napolitano que loitou no 68
9. http://propolis-colmena.blogspot.com/2010/08/wikileaks-desmiente-la-teoria-de-la.html.
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e pagouno coa cárcere: «Unha xustiza nova arranca da misericordia polo ofendido.
Por iso consegue ser despiadada. A misericordia é implacábel e non se deixa reprimir.
É esencial na formación dun carácter revolucionario». Creo que proporciona calado
a Assange, cando facéndose o punk afirma: «Gozo esmagando bastardos».
Tamén decíallo ós xornalistas en Frontline:
Somos unha organización que protexe seres humanos, non forzas armadas.
Quen está máis indefenso? Os civís de Afganistán ou os soldados occidentais?
Os civís van antes nas nosas preocupacións. […] Sen verdade non poderemos
tomar ningunha decisión significativa. Non podemos ser irrelevantes ante a
marcha da historia e a xustiza. Pero seremos responsábeis por non facer nada.
Hai que intentalo e estar dispostos a cargar coa culpa. Somos unha organización “vitimizábel”, precisamente por ocuparnos dos dereitos das vítimas.
O xornalista é unha muller ou un home, por definición, valente. Conta Assange
que o seu pai adoptivo lle ensinou que para merecer ese adxectivo hai que coidar
das vítimas, non provocalas. Este código ético prohíbe chamar «danos colaterais»
ós resultados do furor guerreiro. Xa non digamos agachar as vítimas para encubrir
ós verdugos, como fixo o Pentágono coas 15.000 mortes das que nunca informou. A
realidade entendida como feitos verídicos, irrefutábel documentalmente, debe ser
exposta. Ou, polo menos, a mentira denunciada. Este é o arranque de toda nova e
política, que non busquen o engano.
A propaganda comercial e electoral contaminaron tanto os formatos informativos que romperon un pacto co público: os feitos son sagrados. Ese é o único evanxelio
dun xornalista. No seu momento, foi a declaración de laicismo e empirismo, que
impulsou a profesión como hoxe a definimos. Fala sen voces divinas. Non busca
verdades últimas nin sacras. Atende ós datos. Ningunha opinión nin xuízo debe
antepoñerse —xa non digamos contradecir— ós feitos, as probas e os testemuños
rexistrados. De aí a importancia de que os xornalistas comecen a aportar os rexistros
de estes datos
WikiLeaks intentaba que a traxedia anónima non resultase «irrelevante ante a
marcha da historia e da xustiza». En Irak entre 2003 e 2009 morreron máis de 100.000
persoas, das que 70.000 foron civís. Aportando as probas deste asasinato en masa
tachado de «humanitario», empuxaba ós activistas ó peso da responsabilidade «por
non facer nada». Invocaban, quizais sen sabelo, a Albert Camus, tamén xornalista:
«Rebélome, logo somos», como se leran Existencia e Responsabilidade. Ademais do
título dun ensaio do filósofo francés, son dúas nocións inseparábeis. Déixannos en
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evidencia ós que afirmamos con normalidade (por enriba en plan crítico) que «a
primeira vítima da guerra é a verdade». Si esto fose certo, un xornalista cabal debería
fixarse o obxectivo de acabar cas guerras.
Todo reporteiro que se precie resulta, nalgún momento, sospeitoso de «alta
traición». Non é que alente a vitoria do inimigo. É que apenas considera ningunha
trincheira como propia. Da visibilidade a todas as vítimas, porque delatan o fracaso
que supón a violencia armada. Non é que sabotee ou chame á deserción. É que non
traballa para ningún exército, nin amigo nin inimigo. Débese só a quenes costean
as guerras cos seus impostos e vidas. Por iso teñen dereito a decidir con qué costes
e a costa de qué principios están dispostos a manter unha guerra. Para constatar a
imposibilidade de facer eses cálculos en España, basta recordar a ignominia cometida
co Yak 42.* A identidade dos soldados falecidos naquel «accidente» dun avión que
volvía de Afganistán nin sequera coincidía cos nomes das súas tumbas.
Non existe xeito de coñecer as baixas e os feridos exactos das «nosas» (hai moitos
extranxeiros enrolados) tropas. Tampouco os danos sufridos polos civís que decían
protexer. Ningún reporteiro español parecía interesado en recabar eses datos nas
bases de WikiLeaks. E o Ministerio non os proporciona, excusándose no silencio
administrativo. Tal como contempla a Lei de Transparencia, se a administración cala
ante un requerimiento de información, non outorga; ó contrario, nega.
Os que acusan ós hackers de traidores á patria deberían explicarnos como
manteñen a súa independencia profesional vestindo uniforme. Por qué defenden
a soberanía nacional e non a dos pobos? WikiLeaks representa unha aposta por
un xornalismo insubornable pola súa fortaleza ética e protocolos de traballo. Na
reunión cos reporteiros, Assange non cesaba de incitalos a traballar con miles de
documentos ata entón segredos. O obxectivo era «mostrar a realidade da guerra».
«Só se aproveitou o 2%, nin sequera o mellor 2%...». Na comparecencia en Frontline,
os xornalistas recibiron todo un abano de ferramentas e propostas que, sin dúbida,
os rebasaron. Non as coñecían e demostraron non saber usalas.*

* O 26 de maio de 2003, o voo ukm 4230 de um Air estrellouse en Turquía cerca do aeroporto de Trebisonda
con 75 persoas a bordo. O pasaxe formábano 62 militares españois, que regresaban a España tras catro meses
e medio de misión en Afganistán Kirguistán. Todos morreron xunto a 12 tripulantes ucranianos, e un cidadán
de orixe bielorruso. Tomado da Wikipedia, que ofrece unha información moi detallada do proceso político e
xudicial posterior: todo un exemplo de historia escrita desde o punto de vista das vítimas http://es.wikipedia.
org/wiki/Accidente_del_Yak-42_en_Turquía
* Recibiron unha guía para ler as bases de datos en formato de video; un mapa localizador de incidentes, co
número de mortes, feridos ou detidos; códigos de búsqueda nos mapas de Google Earth; un programa para
descifrar os acrónimos e as siglas da burocracia bélica; un índice de materias con 66 páxinas; aplicacións para
realizar gráficos temporais con varios formatos… Destacaba, finalmente, a selección dos «1.000 biggest kill
events» para elaborar mapas coas «maiores matanzas» acontecidas entre 2004 e 2009.
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Mentras tanto, a realidade oficial era obra dos xornalistas embedded, empotrados,
no exército. A tradución literal sería «encamados». Esa convivencia (en realidade,
connivencia) entre camaradas de armas e cámaras, materializase en pools (literalmente, «piscinas»). Son grupos de reporteiros que acompañan ás tropas con permiso
do Pentágono elexidos pola súa afinidade. Sometidos á censura previa, transmiten
consignas, orquestan e publicitan fazañas bélicas. Mentras, os free-lance morren
en maior número que nunca. Resulta esclarecedor que a maioría dos reporteiros
que van «por libre» caigan por «lume amigo». É decir, por disparos do seu país ou
exércitos aliados.
Só hai un xeito de informar con liberdade nunha guerra: poñerse do lado das
vítimas, as do propio bando e as do contrario. Esixe sustituir a razón de Estado por
termos máis importantes, que non precisan maiúsculas: historia e xustiza. O xornalismo débese a elas. E cobra pleno sentido se facilita un debate público incluínte.
Se permite á humanidade, no seu conxunto, percibirse como tal; para que tomemos
as decisións máis xustas e informadas, como decía Manning. Falamos agora de
profesionais, que se lle supón que teñen vocación e gozan de privilexios como o
«segredo profesional». Poden calar ante un xuíz o nome das súas fontes, aínda que
dilinquisen, sen ser acusados de encubridores. Para eles, combater a censura e promover a transparencia é algo obrigado: un imperativo profesional e deontolóxico.
En realidade, WikiLeaks propón un código profesional idéntico ó da idade de ouro
do xornalismo moderno. As súas filtracións queren dar voz ós gobernados. Durante
a crise de 1929, os «muck rakers» —de esterco, muck, e anciño, rake— practicaron o
primeiro reporteirismo de investigación. Mergulláronse nas cloacas do poder, aliándose cos movementos progresistas de entón. Máis tarde viría o «novo xornalismo»
que, ligado á contracultura dos sesenta, ampliou os discursos e as realidades que
aparecían nos medios. Os ordenadores son agora os nosos anciños. Serven para
remover o esterco que se acumula baixo o becerro de ouro financeiro. Dan voz ás
novas xeracións, que lle ofrecen ós xornalistas colaborar sen paternalismos.
En última instancia, Manning invítanos a sopesar canta información deberíamos
liberar para acabar coa corrupción da que (xa non podemos negalo) somos cómplices
se non a denunciamos. Esto mesmo debeu pensar o informático bancario Hervé
Falciani, que revelou as 130.000 contas suizas de outros tantos evasores fiscais.10
A súa vinculación ó Partido X español, impulsor dunha democracia expandida na
Rede, amplía o significado do que entendemos por cidadanía dixital. Ademais de
exercer a liberdade de expresión en primeira persoa, emprega os seus coñecementos
10. http://es.wikipedia.org/wiki/Herv%C3%A9_Falciani
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informáticos para actuar de interventor político e fiscalizador do poder económico.
Non contentos, os cidadáns dixitais colaboran para propoñer políticas públicas e
programas electorais. E, no colmo do altruismo, ofrécenos as outras candidaturas.
Noutros termos, desenvolven un código libre radicalmente democrático.
Assange, como veremos, propón hackear o xornalismo coa mesma lóxica. Aínda
que sone raro e moi novo, significa radicalizalo, regresalo ás súas raíces. É unha
invitación a recuperar a ética e retomar as prácticas que o convertiron en profesión.
Para que recupere a súa función de impulso democrático e plataforma de contrapoder. WikiLeaks intentou desenvolver nos medios un novo xeito de traballo: Aberto á
colaboración co público e entre empresas competidoras, con informacións sometidas
ó contraste empírico. Pretendía instalar un novo sistema operativo, novo en canto
ás técnicas, pero non en canto ós valores.
Os muck rakers dos anos trinta son os hackers de agora. Segundo Enric González,11
as mesas de redacción dos anos setenta eran consideradas trincheiras dunha batalla
anti-imperialista. Agora están emplazadas en habitacións ou sótanos desde as que os
nativos dixitais pelexan co mesmo alento e unha actitude non violenta inequívoca.
Propoñen unha versión actualizada do xornalismo de denuncia, cimentado nun pacto
insobornábel, froito das agallas do xornalista e das súas fontes cidadáns. Acorde,
en suma, á tecnoloxía que debería servirnos para resetear, reiniciar, as democracias
do século xxi. Lémbranse de cando no estalido da crise os líderes que a provocaron
prometían «refundar o capitalismo»? Era unha dose de placebo contra a indignación.
Agora podemos conxurarnos para «refundar a democracia», pero con coidado de non
cargarnos os seus pilares.

TECNOLOXÍAS QUE DESTRÚEN SEGREDOS OFICIAIS E RECOPILAN OS NOSOS
Esquezamos por un momento o discurso dos valores. Vexamos si se axustan á
realidade e se a súa aplicación resulta factíbel. Intentemos pensar co maior pragmatismo posíbel, como din facer os que mandan. Manning demostrou que os ordenadores podían destruir os segredos do Estado máis poderoso; Snowden, que ee uu
case acaba coa privacidade e o anonimato en internet. A ambivalencia é inherente á
tecnoloxía, que nunca é neutra, senón todo o contrario. Por exemplo, o átomo serve ó
benestar (escáner médico) e ameaza a humanidade (armas atómicas). As tecnoloxías
dixitais teñen rasgos que negarían a existencia dos segredos oficiais. Obrigan a que
11. Enric González. 2013. Memorias líquidas. Jot Down Books.
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os seus xestores invirtan uns recursos económicos e humanos inxentes, difíciles de
manter. E as filtracións, lonxe de representar unha ameaza para as institucións, son
a súa válvula de escape. Por último, vexamos o inmenso negocio do ciberespionaxe
corporativo e estatal. Percibamos o perigo que implica para os nosos segredos.
O persoal que tiña acceso ós documentos clasificados como «segredos» (recordemos, unha ínfima parte dos liberados por Manning) rondaba entre 1,5 e 2 millóns de
persoas. Catro millóns accedían ó resto da información que era «confidencial», «de
uso limitado» e «desclasificada». Cabe preguntar se unha información en mans de
tanta xente pode considerarse secreta ou tan sequera privada. A todos os involucrados
interesáballes que a guerra continuase. Eran contratistas, empresas de seguridade
e exércitos mercenarios, «ong» paramilitares ou estatais... non só soldados e espías.
Merece a pena preguntarse cales son os motivos que existen para sustraelo do coñecemento público. E resulta difícil non concluir que lles brinda unha gran ventaxa
no debate. Ademais de, por suposto, eximilos de rendir contas. Un marco perfecto
para o negocio da guerra.
Avanzamos en pragmatismo se evaluamos a cantidade de recursos que se destinan, primeiro a clasificar documentos e despois a desclasificalos. En 2010 ee uu
catalogou 760 millóns de páxinas como secretas. Multiplican por máis de doce veces
ás que se engaden cada ano ó maior centro de documentación do mundo: a Biblioteca do Congreso. E representaban un incremento do 40% respecto ó ano anterior.12
Vexamos uns cantos datos máis sobre os onerosos gastos que acarrexa o secretismo.
En 2002, a cantidade de información dixital rexistrada no mundo alcanzou o mesmo
volume que a información analóxica. Cinco anos despois, en 2007, os rexistros dixitais
acumulados case representaban o 94% da información mundial.
Estas magnitudes e estes ritmos de crecemento exponencial cuestionan as
capacidades dunha xestión controlada. E isto é por dúas razóns. A ciberespionaxe,
como sinala Assange, é comparábel ás armas de destrución masiva: «A población
do mundo dóblase cada vinte anos, máis ou menos, pero a capacidade de vixilancia
duplíca cada ano e medio. A curva da espionaxe domina a curva da poboación. Non
hai escapatoria directa». Ademais desta proliferación imparábel dos mecanismos de
monitorización, a información que conseguen pódese reproducir ó infinito. Os datos
dixitais compártense copiándoos, grabándoos nun soporte magnético (disco duro, memorias externas). É decir, os segredos dixitais son filtrábeis pola súa propia natureza.13
12. Bergareche, p. 146.
13. This machine kills secrets. É tamén O título dunha apaixoante historia firmada por Andy Greenberg de
«como os wikileakers, cypherpunks e hacktivistas aspiran a liberar a información mundial». 2013. New York:
Dutton-Penguin. De imprescindíbel lectura.
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O discurso oficial négao, pero os estudios máis rigurosos e recente, sosteñen que:
A historia e a teoría están do lado do filtrador. Unha actitude permisiva foi
o modelo dominante durante moitas décadas ante grandes cambios de orde
social, tecnolóxico, xornalístico e burocrático.14
Vamos, como os que nos toca vivir. As filtracións son funcionais, porque permiten ós gobernos adaptarse a factores externos. Por exemplo, serven para rebaixar
a desconfianza que esperta unha administración con demasiados segredos. Ou
para desmentir unha manipulación mediática, que se agocha na opacidade. Coas
filtracións tamén se afrontan problemas internos como os excesos na clasificación
ou a fragmentación burocrática que dan demasiado poder a determinados actores.
Conclúe o autor que cito, David E. Pozen, que:
As leis anti-filtración non soen aplicarse. Non só pola dificultade de perseguir ós
infractores, senón porque moitos actores institucionais clave teñen interese en
mantener unha cultura permisiva para facer pública certa información clasificada.
No lugar da anarquía, funcionan «controis sociais informales» que complementan a disciplina e os castigos, no lugar de substituílos. Noutras palabras, Manning,
Assange e Snowden foron castigados en público, porque desvelaban datos sen o permiso dos seus superiores. Outros moitos soplóns que lles precederon cumpliron unha
labor inestimábel para os organismos nos que traballaban, contando con permisos
nunca recoñecidos. Ou recibiron o perdón despois. Desatascaban ou modernizaban
unhas burocracias saturadas de segredos que había que baleirar.
A proposta da maioría dos expertos é contraria á adoptada por Obama. Advirten
que a xestión dos segredos oficiais é unha tarefa exclusiva de ninguén. E menos do
Goberno. Para iso defenden a supervisión parlamentaria e xudicial, así como leis que
protexan a filtradores non autorizados. Estas medidas eran inexistentes medio ano
despois das revelacións de Snowden. O ex-analista afirmaba que os directivos da nsa
eran os únicos que non sabían que seguía traballando para a axencia de intelixencia.
O gran segredo sobre as leis contra as filtracións, desvela Pozen, é que nunca
foron usadas para detelas e que a súa aplicación ameaza, non só uns etéreos
14. David E. Pozen. 2013. «The leaky Leviathan: Why the government condemns and condones unlawful disclosures of information». Columbia Public Law Research Paper No. 13-341 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2223703.
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ideais democráticos, senon esixencias burocráticas e prácticas, e non só ós
individuos soplóns senon á institución presidencial.
A tecnoloxía dixital cambiou a natureza do segredo nas nosas sociedades e
os hackers alertáronnos diso. A degradación democrática que comporta a ausencia de regulación fai imperiosa a necesidade de lexislar eses asuntos con máis
pragmatismo. Trataríase de socializar a xestión dos segredos oficiais, impedindo
que se concentre en poucas mans. Constitucionalistas tan reputados como Pozen
esixen comités e leis propias dun Estado de Dereito. Pero os hackers non queren
deixar o asunto exclusivamente en mans dos parlamentarios e os xuíces. O inimigo
non é só a espionaxe, senon que se fusionara cos estudios de mercado. Políticos,
militares e empresarios dixitais cooperan recabando os datos que xeramos ó usar
unha tecnoloxía que tamén destrúe a privacidade. É deber noso protexer os nosos
segredos e combatir os seus.
A finais de 2011, tras os cables bélicos e diplomáticos, WikiLeaks filtrou que
160 compañías privadas encargábanse de interceptar as comunicacións en 25 países.15 Despois liberou máis de cinco millóns de correos electrónicos da compañía
de espionaxe, Stratfor.16 As empresas privadas coma esta desenrolan tres de cada
catro labores de intelixencia en ee uu. Teñen como clientes habituais á cia, o fbi... e
axencias extranxeiras, incluso consideradas hostís. En 2013 Snowden revelou que a
nsa almacenaba os metadatos (identificadores dos emisores e receptores) de todas
as comunicacións dixitais. Contaba coa colaboración dos xigantes empresariais de
Internet. Actuaba tamén coa aquiescencia do goberno de ee uu e do resto do mundo.
Por seguir coa comparación que usamos, cada día a nsa podía reunir tres mil bibliotecas do Congreso. Nestas mensaxes búscanse palabras ou frases clave prefixadas.
Unha vez filtradas, as comunicacións que se debían revisar supoñían (cada día) dous
terzos da Biblioteca del Congreso.
Este descomunal mercado de datos privados era descoñecido para a poboación.
Ignorábano os políticos sen responsabilidades directas. Carece de regulación, polo
menos, pública. Serve tanto ás democracias como ás ditaduras. Fusiona usos comerciais e estatais, civís e militares. Págase cos nosos impostos e concede ás empresas un
gran poder para monitorizar ós seus clientes. Os xigantes da Rede gozan de vantaxes
innegábeis fronte a gobernos e poboacións. Poden esgrimir esa información para
chantaxear ou comprar políticos, impulsar campañas mundiais de intoxicación...
15. http://wikileaks.org/the-spyfiles.html
16. http://wikileaks.org/the-gifiles.html

// 038

Liberar datos, ocultos para a cidadanía que os costea, tan sensibeis ós dereitos
humanos, convertiuse nun obxectivo xornalístico de primeira orde. Pero resulta
moi difícil de aceptar polos que din exercer unha profesión de servizo público, pero
en realidade xestionan información secreta ou privada. Lluís Bassets era xornalista
de El País e prologara un libro do presidente de Stratfor, a empresa de espionaxe
denunciada por WikiLeaks. A súa reacción ilustra ata que punto algúns xornalistas
recoñecen que serven a outros clientes, que non son en absoluto o público. Para
xustificarse precisa denigrar a quen os pon en evidencia:
O xornalismo está moito máis cerca polos seus sistemas de traballo e de comunicación, e incluso polos seus productos, do que fai Friedman [presidente
de Stratfor] que do que fai Assange e WikiLeaks. A idea dunha empresa de
espionaxe privada, en cambio, acomódase á perfección co que fai Assange e a
súa xente. O mundo ó revés, en definitiva. [...] Si Stratfor é unha axencia de espionaxe, entonces, que é WikiLeaks? Unha rama xornalística de Caritas? [sic].
17
(Preguntaba o xornalista)
Antagónico á ética hacker, preocupáballe a privacidade dunha empresa de
espionaxe coa que colaborara facendo o prólogo do libro do seu presidente. Na súa
defensa equiparaba a compañía a un medio de comunicación «polos seus sistemas
de traballo e de comunicación, e incluso polos seus produtos» En que se parece unha
reportaxe dun periódico a un informe, que é segredo, excepto para uns poucos, e
ademais se paga con impostos? A única argumentación posíbel era obviar a resposta
e cuestionar o altruismo de WikiLeaks, calificándoa de «rama xornalística de Caritas».
Xa que esqueceu a til, puido escribir «caretas» e facerlle un guiño a Anonymous. Previo a todo isto, non cabía mencionar, nin de lonxe, que El País se lucrou coa entrega
gratuita dos cables filtrados por Manning. Según Assange (e os xornalistas de The
Guardian que o citan), valían 5000 millóns de dólares18 no mercado negro. Algúns
«informadores», tras facer caixa, entenderon que, para defender ós seus verdadeiros
clientes, había que tumbar o mensaxeiro.
A proposta de WikiLeaks consiste en recabar e publicar datos tan irrefutábeis
que avanzan un modelo que Assange denomina xornalismo científico: ofrece ó lector

17. «Los papeles perdidos de Julian Assange», Lluís Bassets, 28 de febreiro de 2012. http://blogs.elpais.com/
lluis_bassets/2012/02/los-papeles-perdidos-de-julian-assange/comments/page/2/#comments
18. Cifra aportada polos dous xornalistas de The Guardian que traballaron no equipo dos cables diplomáticos,
Luke Harding e David Leigh. 2011. WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy. Londres: Guardian Books.
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as bases informáticas completas que fundamentan as novas. Non está reñido co
xornalismo entendido como narración, porque é imprescindíbel para captar ó público e facer comprensíbel a información. A organización hacker liberou archivos e
desenvolveu aplicacións para convertelos en estadísticas e mapas interactivos. Pero,
sobre todo, animaron a que os redactores escribísen relatos reais e personalizados.
WikiLeaks anticipara como facelo en abril de 2010 co video Collateral Murder (asasinato colateral). Foi filtrado por Manning e mostraba (adxuntando a grabación orixinal)
que os estadounidenses ametrallaran desde un helicóptero a dous colaboradores da
axencia de noticias Reuters, que solicitou esas imaxes. ee uu negoullas amparándose
na lexislación antiterrorista. O helicóptero disparou tamén contra unha furgoneta
que parou a auxilialos. O conductor resultou ser un pai que levaba ós seus fillos ó
colexio. Un reporteiro islandés que máis tarde se convertiría en portavoz de WikiLeaks
escribiu as biografías dos que até o entonces se consideraban «vítimas colaterais».
Por qué apenas se viu o video, sequera nas facultades de xornalismo? Algúns
dos meus alumnos coñecen escenas de Plattoon ou Apocalypsis Now de memoria.
Pero case ninguén (tampouco profesores) coñece Collateral Damage. Proxecteino no
intermedio dunha clase (non as ocupo con proxeccións que poidan verse na casa)
e apenas tres persoas dunhas corenta quixeron velo. Barbaries como Vietnam, que
movilizou ós pais ou tíos dos meus alumnos, parecen ser cousa de películas.
«Esta máquina mata fascistas», levaba escrito Woody Guthrie na súa guitarra.
En 2012 cumplíuse o centenario do seu nacimiento. Morreu desafiunzado, recoñecido como referente por unha lexión de artistas encabezada por Bob Dylan e Bruce
Springsteen. Os ordenadores dos que apoian a WikiLeaks poderían levar o seu lema.
Ou o de Kortatu, «a miña guitarra non dispara, pero sei onde apunto», para destacar
a nonviolencia. Cito estas referencias porque a industria cultural encargóuse de
borralas. Escamoteóusenos a relación entre o hacktivismo, a contracultura e as revolucións populares inspiradas en Vietnam. A finais de 2013, aparecía un libro que
facía pública a identidade dos filtradores que acabaran ca espionaxe e a guerra sucia
do fbi e da cia nos anos setenta. Era o primeiro nexo que a Prensa establecía de forma
moi sutil entre eles e Snowden; para nada con Manning e Assange.19
Pero entre os defensores de WikiLeaks atópase o que aireou os Papeis do
Pentágono (Daniel Ellsberg), o que os convertiu en crítica xeoestratéxica (Noam
Chomsky) e algúns que a aplican ó mellor xornalismo con coraxe (John Pilger). Por
outra parte, fai moito que se demostrou que non foron as cruentas imaxes televisivas
as que puxeron a opinión pública contra a guerra de Vietnam. Perdeu apoio cando
19. http://www.nytimes.com/2014/01/07/us/burglars-who-took-on-fbi-abandon-shadows.html?_r=0.
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xurdiron soplóns entre os mozos oficiais que contactaron cos xornalistas máis críticos
da súa xeración.20 Sen apenas cobertura mediática, aqueles disidentes de Vietnam
concedéronlle a Assange o premio co nome dun ilustre soplón, Samuel Adams.21 A
cnn recoñeceu de pasada que:
As negociacións da retirada das tropas norteamericanas foron forzadas pola
filtración de WikiLeaks dun cable diplomático. Informaba de que civís iraquís,
incluídos nenos, foran matados polas tropas norteamericanas en 2006 e non
nun bombardeo, como informara o exército americano.22
Os hacktivistas recollen o testigo e reactualizan o pacifismo sesentaeoitista.
Cando escoitemos ós criptopunks, estarán curados do hipismo e do Flower Power.
Non pretenden vivir á marxe da política e da economía. Queren traballar contra o
sistema, pero desde dentro. Empréganse en empresas ou administracións como ex-

20. Daniel Hallin, 1986, The «Uncensored War»: The Media and Vietnam. New York: Oxford University Press.
21. Can WikiLeaks Help Save Lives? por Ray McGovern, 16 de agosto, 2010. http://original.antiwar.com/mcgovern/2010/08/15/can-wikileaks-help-save-lives/.
22. cnn. 22 de outubro, 2011. «Obama: Iraq war will be over by year’s end; troops coming home». http://
www.news8000.com/news/Obama-Iraq-war-will-be-over-by-year-s-end-troops-coming-home/-/326/3980988/-/
slottoz/-/index.html.
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pertos en seguridade. E fora do horario laboral, que reducen ó máximo, fan militancia.
Escriben código libre, liberan información sen danar os sistemas nos que entran ou,
se son hacktivistas, aportan pulo e ferramentas informáticas para campañas sociais.
Non son antisistema. Como no 15M, o sistema está contra eles.
A senda iniciada por WikiLeaks deixa bastantes incoherencias e suscita importantes debates. O seu resultado conxunto, como a tecnoloxía que manexan, debe
calificarse de ambivalente. Pero o seu potencial resulta innegábel. Enténdese que non
resulte comprensíbel a primeira vista, pola novidade e a amplitude de obxectivos.
Pero os que descalifican ós hackers, en conxunto ou de partida, mostran demasiadas
carencias: prexuízos, ignorancia e medo ó descoñecido. A maioría da poboación
mostrou vagancia intelectual e cobardía moral. O medo á liberdade e o conformismo
parecen aliarse (e estar alimentados) coa falta de ética dos políticos e xornalistas.
O pavor a perder os seus cargos e postos de traballo, así como os privilexios que
disfrutan, merma aínda máis a súa integridade. Non ven preciso ou crense incapaces
de reconvertirse en profesionales do ben común.

O RETO: VER O BOSQUE
Non propoño que a Prensa adopte a ideoloxía hacker sen cuestionala. Non pode
dar conta de todas as labouras que debe desempeñar un informador. Os hackers
non traen ningunha solución final nin única. Tal cousa non existe. Pero son os pioneros e máximos coñecedores dunha internet que non é a causa dos problemas do
xornalismo, senon a súa condición de supervivencia. A información será transmedia, en rede e na Rede… ou non será. Internet acabará fundindo nun único fluxo ó
resto de medios. Recorrerá todos os dispositivos e pantallas. Será froito do traballo
mancomunado entre xornalistas e públicos conscientes do valor da súa liberdade
de expresión; da necesidade de exercela e costeala: pagándoa e/ou colaborando na
súa xestación, procesamento e difusión.
WikiLeaks sabíao e actuou en consecuencia. Un significado posíbel da palabra
hacker é leñador. E un hacker compórtase como un machado da informática, un
especialista en dar machadazos. Comeza podando a desinformación, eliminando a
mentira oficial con bases de datos incontestábeis, savia que entra nova nas redaccións. Despois de tallar os troncos podridos queda espazo para que xurdan especies
híbridas entre o antigo e o novo xornalismo. Son mestizas porque combinan iniciativa
privada, pública e proxectos mancomunados.
O paso seguinte é desenvolver novas ferramentas e procesos para compartir,
analizar e transmitir a información entre o xornalista e a comunidade á que se debe.
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O resultado final sería un bosque comunal de novas, narracións sociais, denuncias e
saberes compartidos. Todos poden e deberían colaborar no seu mantemento. Para,
ó final, servirse segundo as súas aportacións, capacidades e necesidades. É decir,
sopesando o que contribuíran, co que houbesen podido achegar e o que precisen
para exercer de cidadáns.
Pode sonar iluso, e abofé que o é, se o queremos para pasado mañá e ó cen por
cen. Pero non existen cursos de idiomas nin dietas de tres días. A proposta da información como ben común está cargada do mesmo alento que impulsou a Wikipedia
ou o software libre. Exemplos residuais? A primera converteu en vetusta á Britannica. Ou alguén pensa comprar unha? E en 2009 a Wikipedia acabou coa Encarta, a
enciclopedia de pago de Bill Gates. Algún lector mozo a lembra? Cantos chegaron a
usala? Polo que respecta ó software libre, por favor, atendamos a estas cifras.
En 2003, ibm gañou 2.000 millóns de dólares con servizos asociados a Linux.
É un sistema operativo de código libre. O máis seguro e mellor valorado polas
grandes empresas. A mesma ibm apenas recabou 800 millóns coas súas patentes, a
pesar de ser líder en xeralas. No seu conxunto, dous terzos dos ingresos da industria
de programación informática proveñen dunha relación estábel con comunidades
de produtores e consumidores. Non lles venden programas cerrados , senón que
manteñen e adaptan os de licenza libre. Se lles preocupa que a xente non pague
polas novas, reparen en que só o 6% dos ingresos do New York Times proviñan da
sindicación e o copyright de contidos. A porcentaxe redúcese case á metade (3,6%)
na importante canle de prensa Knight Ridder.23 A crise económica e o escándalo
da espionaxe impulsaron o código libre e aberto. Resulta moito máis barato e non
deixa as portas abertas para que penetren virus e outros axentes, moito máis infectos e infecciosos.
WikiLeaks abre debates inaprazábeis e sorprende o noxo a encaralos polos que
foron os máis beneficiados. Se espabilasen, poderían forxarse un futuro prometedor.
Verémolo con calma. Hai que pensar e ensaiar moito para materializalo. Pero unha
cousa é clara. Un principio inexcusábel para refundar o xornalismo é que manteña
unha relación estable cos clientes. Deberían considerar ó público como o seu único
cliente e tratalo en consecuencia. Dándolle aceso a colaborar en informacións que
máis tarde poida reutilizar e aplicar ó seu contexto. Sen embargo, os empresarios
parecen obnubilados pola devandita «innovación tecnolóxica» e cegados polos
beneficios inmediatos que aínda poden arrapañar. Mentras, o público céntrase
en ditos sobre uns heroes e viláns dos que nada sabe. A sedución cibernética e as
23. Benkler, 2006: 47.
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celebridades impiden ver o bosque. Falta perspectiva. Non no la darán os gurús
nin os mercaderes.
A arboreda perdida
Unha vez máis, WikiLeaks trae unha dobre invitación. Suxire que entre todos
exerzamos un xornalismo de denuncia ou investigación, riguroso e autónomo. Para
merecer eses adxetivos, debe contar coas destrezas dos internautas máis empoderados. Ou con máis poderío, que dirían en Andalucía. E, tras a poda, os hackers chaman
a repoboar unha arboreda do coñecemento, común a toda a humanidade. Con tecnoloxía avanzada e controlada polos usuarios, propoñen recuperar a participación
democrática que nos foi furtada e non sabemos retomar.
Os hackers desenvolven códigos e programas en constante evolución e de libre
aceso. Ensaian prototipos que aplican certos ideais —coñecemento, xustiza, verdade,
colaboración...— a contextos e problemas concretos. Aquí e agora, con distintas solucións adaptadas a entornos cambiantes. Propóñense expandir o coñecemento sobre
a sociedade e distribuilo sen límites. Aportan información a un debate horizontal,
entre iguais. Fan compatíbeis a cooperación e a competencia. Os seus logros non son
patrimonio de ninguén. Entréganos ó dominio público para que sexan empregados
ou consumidos sen outro coste que o derivado de facerse con eles. Ou os liberan con
moi poucas reservas: que os citen, que respeten a integridade da obra... Ninguén pode
lucrarse das súas creacións en réxime exclusivo. Tampouco o Estado monopolizalos.
En cambio, os medios privados equipararon liberdade de prensa e de empresa.
Supeditan o dereito de expresión ó negocio. Publican o que sae máis barato e ofrece
máis réditos económicos e/ou políticos. Pola súa parte, os entes públicos de radiotelevisión confunden medios públicos e estatais; ou, peor aínda, gubernamentais.
Cando non minten por razóns de Estado, fano para apoiar a quen goberna. Nos
casos máis degradados como en España perseguen tres metas: competencia desleal
cos competidores privados, interese nacional e propaganda das administracións
públicas.*
Os hackers defenden que as ferramentas para facer información e o seu resultado son un ben común. É decir, patrimonio dos commons, os comúns, os de abaixo.
* Tan só unha vez se regulou un contido informativo como «de interés xeral» e de exclusiva emisión para rtve.
Adiviñan cal? O fútbol por televisión. Aconteceu en 1997, mediante un decreto-lei do Partido Popular. Tratábase
de danar a viabilidade económica da plataforma dixital Sogecable, propiedade de supostos inimigos do Goberno. Vale la pena comparar o fútbol cos primeiros debates electorais dos candidatos a Presidente do pp ou do
psoe. Foron o programa máis visto de toda a historia en 1993, non se repetiron ata 15 anos máis tarde. tve non
participou en 1993 e en 2008 no aloxou o debate nos seus estudos, por medo da oposición á sua parcialidade.
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Entenden as novas como o folclore, a gastronomía, a tabla periódica de elementos,
o xenoma humano... Poden ser obxecto de explotación comercial e planificación
pública. Sempre que atendan ó ben común.
Dise que un ben común non pode traspasarse dos seus verdadeiros titulares,
xestiónase de forma democrática e sostíbel. Aplicado á liberdade de expresión,
implica que é un dereito de todos, para todos e para sempre; ou non é de ninguén.
Non cabe vendelo nin hipotecalo sen o permiso dos seus titulares, a cidadanía. Nin
excluir a ninguén antes de que se exprese. Nin arrebatarlle ese dereito temporalmente, a non ser que existan razóns moi graves e sempre como último recurso. As
iniciativas privadas e estatais aínda teñen moito que decir no xornalismo; pero
terán que explorar as implicacións dun xornalismo de código aberto (susceptíbel
de ser modificado) e libre (sen limitacións de uso). Que os estados planifiquen e as
empresas vendan información, pero sen adoutrinarnos nin intoxicarnos. Se usan un
código aberto, podemos prepararmos e, mellor aínda, colaborar con eles.
Coas precaucións sinaladas, internet contén aínda a promesa de democratizar
a liberdade de expresión e axudarnos a refundar a democracia. Poderíamos, con
políticas axeitadas, promover unha nova época de transparencia e participación.
Como nos séculos xvii e xviii, coa imprenta, ese coñecemento en rede e na Rede
terían consecuencias de gran calado. Entón a liberdade de prensa foi liberdade de
imprenta: de adquirila e usala. Agora temos unha imprenta no noso teclado. Se
fósemos conscientes diso, teríamos un fondo de saberes compartidos e axudaríanos a
tomar decisións con máis fundamento. Por iso WikiLeaks liberou documentos sobre
seitas (Igrexa da Ciencioloxía) ou os Estudos do Congreso de ee uu. Combatiron o
irracionalismo seitario. Devolveron ós contribuíntes os informes que manexaban
os congresistas. Acabaron coa aberración de que os cidadáns non poden acceder
a uns documentos que pagaran. Permitíalles xulgar as decisións políticas que se
tomaron e, en consecuencia, decidir mellor o seu voto. Distribuiron coñecemento
libre. Devolvérono ós seus verdadeiros propietarios.

En 2013, WikiLeaks puxo a disposición pública 1,7 millóns de rexistros diplomáticos desclasificados a partir de 2006. Ese ano abríronse ó público 320.000 documentos de 1973 e 1974.
Coñecidos como «os cables de Kissinger» estaban rexistrados nun sistema arcaico que dificultaba o seu estudo. Eran facsímiles dos orixinais en formato PDF, polo tanto non modificábeis. As
búsquedas, moi limitadas, obrigaban a descargar milleiros de documentos e a revisalos un a un.
WikiLeaks viabilizou un buscador de última xeración para relacionar decenas de búsquedas á
vez. Foi entregado a máis dunha vintena de medios colaboradores.

045 //

A totalidade dos documentos foron descargados e indexados traballosamente por voluntarios. Encargáronse de que calquera poidese buscar e atopar os segredos que gardaban de forma
automatizada. Os hackers regalaban ós científicos sociais e ós historiadores material que, doutro
xeito, aínda estaría oculto. Aquí algúns titulares do diario Público:
– Franco ofreceu a ee uu o territorio de España nunha Terceira Guerra Mundial.
– Xoan Carlos fixo de confidente para ee uu no seu ascenso ó trono.
– O rei e Kissinger calaron ante o clamor polos últimos asasinatos de Franco.
– Washington vía as torturas do réxime como un «invento» comunista.
– Washington quería a Carrillo no cárcere pero non convertido en «mártir».
Os acordos suscritos co xornal, ós que puiden acceder, apenas implicaban un «pacto entre
cabaleiros», formulado con esos termos. Pedían non comerciar nin alterar os archivos, recoñecer
a filtración de WikiLeaks... e non contemplaban ningún xeito de pago. A única contrapartida non
era obrigatoria nin figuraba no acordo escrito. Consistiu en que as novas foran acompañadas
dun botón de doazóns para a organización. Deste xeito, cooperaron un medio privado —o diario
que publicaba as novas— cun estado que desclasificaba documentos. Pero non do xeito que
pretendía ee uu. As posíbeis críticas xurdiron coa comunidade de WikiLeaks e as súas tecnoloxías
libres. Gracias a elas e ós xornalistas que recolleron o guante, unha historia proscrita nas escolas
chegaba a calquer cidadán con acceso a internet. E este podía reescribir a historia oficial para
intervenir nos acontecementos máis recentes.
Vexamos tres deles, tres sucesos dos que os medios españois apenas se fixeron eco ou,
sinxelamente, ignoraron a documentación de WikiLeaks. Fan referencia a outras tantas cuestións
centrais: memoria histórica, terrorismo e a morte dun reporteiro. Apenas os repaso e referencio
as entradas de ProPolis onde amplialos.
O primeiro caso pertence tamén ós «cables de Kissinger». Refírese ó accidente de varias
bombas nucleares norteamericanas que en 1966 caeron en Palomares, unha vila da costa almeriense. Afecta a unha figura de gran relevancia no franquismo e na transición, Manuel Fraga
Iribarne. A historia podería erixirse en nova de primeira orde. Os datos falsos sobre o número de
bombas e os niveis de contaminación declarados polas autoridades acompañarían á perfección
a famosa foto de Fraga bañándose nas aguas contaminadas.24 Sen embargo, non se atopa rastro
de noticia algunha sobre este asunto. Quizais influíse que os principais medios seguen sendo
prisioneiros do protagonismo que pensan que xogaron na transición e non poden cuestionala.
Manuel Fraga morrera e era preciso coidar a súa memoria. A pesar de ser unha peza clave no
espectro conservador, atopábase entre os accionistas de El País, cando o xornal saíu á rúa.25
Non se pode desvincular o seu papel do que agora se coñece como o «Réxime do 78» e que se
manifiesta en profunda crise.
O segundo exemplo é quizais o máis escandaloso. Refírese a un informe do Servicio de Estudios
do Congreso de ee uu que liberou WikiLeaks. Afirmaba que, xa no outono de 2004, Washington
non tiña a máis mínima dúbida de que ETA non atentara o 11 de marzo daquel ano en Madrid.
Nin de que Al Qaeda actuara soa.26 Sen embargo, as teorías da conspiración mantivéronse en pé.
24. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2011/01/palomares-45-anos-de-palanganeros-del.html.
25. http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2011/09/27/los-hombres-de-prisa-en-el-pp-manuelfraga-iribarne-juan-luis-cebrian-jesus-polanco.shtml.
26. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2010/08/wikileaks-desmiente-la-teoria-de-la.html.
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Moitos españois crerán aínda a posibilidade de que fose un atentado etarra, grazas ás declaracións
de significados cargos do pp. Respáldaos o silencio dos seus compañeiros e, para maior sorpresa,
do psoe. Os medios, dependentes do bipartidismo, comezaron unha escalada de degradación da
esfera pública que os levou ó seu colapso. Os dous partidos maioritarios e os medios que os
apoian perden, respectivamente, votos e audiencia sen parar27.
O terceiro e último caso, provén dos cables que liberou Mannig e que sinalaban que o Gobierno
español de Rodríguez Zapatero, por mediación da súa vicepresidenta, María Teresa Fernández
de la Vega, presionaran á Audiencia Nacional para que paralizase a súa investigación sobre José
Couso. Este xornalista galego foi atacado polo exército estadounidense cando entraba en Bagdad
en 2004. No incidente morreu outro compañeiro camarógrafo. Ambos estaban no Hotel Palestina
habitado por reporteiros que se atopaban facendo o seu traballo; é decir, filmando os momentos
iniciais da ocupación. Infinidade de testimonios e probas avalan que aquelo foi un asasinato en
toda regra. A interferencia do Goberno no tribunal penal máis importante do país significaría en
calquer outro país europeo o repudio dos cargos políticos implicados. O que impulsaría os intentos
xudiciais de aclarar un caso obvio de «matar ó mensaxeiro». Nada diso aconteceu.
Cinco anos máis tarde xurdiría o 15-M, para revitalizar unha esfera pública chea de representantes impunes. Moitas mentiras fundacionais da ditadura, quizais as máis importantes,
mantéñense en pé. A desinformación, a falta de transparencia coa que se levou a Transición acabou
instalándose no noso sistema comunicativo. E o 15-M veu a rexenerala. É, en esencia, un espazo
de protesta, pero consensual: apóiano sete de cada dez cidadáns.28 Xurdiu, en gran parte, da
man das xeracións de mozos activistas internautas. A memoria histórica forma parte da xenética
do 15-M, que impugna o taboleiro político que recibimos en herdanza. Propón aplicar a sanción
política desde abaixo, e construir un novo relato colectivo da nosa sociedade que lle recoñeza e
devolva protagonismo. Unha tarefa na que pouco colaboraron os medios convencionais, hostís
ó Cuarto Poder en Rede.

Dúas metas, antes inalcanzábels, parecen agora factíbeis. Controlar ó poder en
tempo real e, se non é posíbel, compoñer un relato colectivo do presente, sen censuras e que outorgue protagonismo ós perdedores da historia oficial. Estos obxectivos
alentan o xornalismo entendido como vocación. Tan altos fins fano merecedor de
ser considerado como unha profesión «liberal». Porque, segundo me decían na facultade, compromete a conciencia. Atopei outro sentido máis amplio. Non fai falta
crer que tes conciencia nin nos estándares de limpeza que a dominan. Por iso é máis
difícil de practicar. O xornalismo esixe a liberdade dos que o exercen. Se non actúa
limpamente (con transparencia), anula a liberdade da cidadanía.

27. Poden consultarse os posts contra os “xornalistas inmundos” que lles adicamos no blog de Público: http://
blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/2014/03/27/
28. Victor Sampedro e Josep Lobera (2014). The Spanish 15-M Movement: a consensual dissent?, Journal of
Spanish Cultural Studies, DOI: 10.1080/14636204.2014.938466 http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/wp-content/uploads/2012/12/15M-Polls.pdf
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A maioría dos intelectuais (e máis se son mediáticos) non comparten esta linguaxe. Pertencen, por xeración e talante, a unha cultura preñada de paternalismo
elitista e autoritarismo académico. Para eles os cidadáns son menores de idade, que
deben ser guiados polos mellores; entre os que, por suposto, figuran eles mesmos. O
seu nivel de estudos, permítelles considerarnos ó resto uns ignorantes. Sen embargo,
fixeron gala de bastante analfabetismo dixital. E tiñan motivos persoais para criticar
a WikiLeaks: sinalábaos como tribunos irrelevantes. A súa falta de mordente co poder
quedou manifiesta, comparados cun soplón de tres ó cuarto. E este, a pesar da súa
xuventude, podía ser máis influínte que eles. A información que Manning ou Snowden liberaron era comprensíbel para calquera. Pola súa contundencia, convencerían
ós máis escépticos. Os intelectuais empregaban e defendían un código obsoleto e
mercantilizado. Tamén a eles os hackers os puxeron en evidencia.
Abrindo o debate a grandes grupos de xente «normal», con datos comprobados e
respetando certas condicións, os hackers cren ter máis capacidade intelectual que un conclave de eruditos. Son a antítese dos consellos de sabios, tan útiles para que os políticos
se arroguen a súa autoridade e se escuden nos seus veredictos. O principio da «sabiduría
da multitude» que sosteñen os hacktivistas aplícase con éxito ó ámbito empresarial.29
Ao inxertar as filtracións nos medios, faise un chamamento á «intelixencia colectiva»,
susceptíbel de manifestarse dixitalmente. Dúas cabezas pensan mellor que unha. Moitísimo mellor que unhas cantas, afirman as «comunidades libres» que colaboran na Rede.
Estes presupostos non negan a falta de veracidade e rigor que abunda en internet. Máis
ben invitan a pensar as condicións para fraguar un coñecemento libre e distribuido.
A típica crítica do intelectual típico responde a que WikiLeaks confire máis valor
informativo a un soldado raso que ó sabio xeral que el cre encarnar. Retomando o
exemplo xa citado, o centenar e medio de ilustrados que redactaron a Enciclopedia
Francesa —considerados os pais da Modernidade, pois eran todos hombres— foron
substituídos por incontábeis wikipedianos. Por certo, demostraron máis eficiencia e
rigor que os seus predecesores.30 A Wikipedia é a Enciclopedia global do século xxi.
E para quen coñece ben a historia da tecnoloxía, como Antonio Lafuente, os hackers
son os «científicos da nova ilustración».31
29. Poden consultar un interesante primeiro en ventas en ee uu con innumerábeis casos prácticos: Surowiecki, J.
(2009) The Wisdom of the Crowds. Londres, Abacus. E que pode completarse co libro de Seeley, Th. D. (2010)
Honeybee Democracy. Princeton University Press. En galego sería, A democracia da mel. Título que demostra a
xenialidade que supuxo chamarlle ProPolis ó noso blog.
30. F. Ortega and J. Rodríguez. 2011. El Potlatch Digital: Wikipedia y el triunfo del procomún y el conocimiento
compartido. Edicións Cátedra, Madrid.
31. A. Lafuente: «Los hackers son los científicos de la nueva Ilustración» En http://blogs.20minutos.es/codigo-abierto/2012/01/23/el-estado-nacion-es-torpe-burocratico-y-homogenizador/
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Ningunha diana resulta estraña para os heraldos dunha época en comenzo. Os
hacktivistas cuestionaron os medios privados, que devaluaron a importancia das
súas informacións. E ós estatais, que censuraron os cables contrarios ó «interese
nacional». Pero tamén puxeron de manifesto as carencias da contrainformación e dos
medios comunitarios. Algúns, ó principio, deslexitimaron a WikiLeaks imputándolles
fontes de financiación espurias. Segundo uns, o diñeiro viña de Rusia ou China; segundo outros, de ee uu e Israel. A información alternativa e os medios comunitarios
estaban anclados nas súas inercias. Sen probas, pero con moito sermón, bastantes
desconfiaron dunha iniciativa que non souberon ver como afín.
Para rematar, WikiLeaks confirmou as carencias dos idealistas dixitais. A represión que se desatou na súa contra, desmentía que internet fose ese espazo liberado
que algúns crían habitar. Snowden acabou decíndonos que é o máis parecido ó
patio dunha prisión “de cristal” ou a un centro comercial sen muros. A reacción da
blogoesfera tamén matizou a mencionada «intelixencia colectiva da Rede». Assange
criticou que os blogs se comportaran como simples espazos de redifusión. Fixoo
nunha soberbia conversación (cun comisario de arte contemporáneo!) á que voltaremos.32 Os blogueros (tamén o que escribe) apenas examinaron as bases de datos.
No fondo, como afirma o hacker australiano, limitámonos a reforzar da forma máis
sinxela, con discursos alleos, os nosos puntos de vista.
En suma, os hackers cuestionan a ideoloxía da Prensa dominante, prisioneira
do lucro e do Estado. Tampouco comulgan cos que tan só informan á contra. Incluso
cuestionan ós idealistas de Internet, sinalando que a intelixencia colectiva dixital
non sempre ten condicións para desenvolverse. A non ser que se traballe moi duro e
de forma constante. Algo difícil de cumprir desde o amateurismo ou o voluntariado.
Esta é unha lección de especial interese para os xornalistas: certas tarefas deben ser
asalariadas e desenvolverse en equipos estables. Se non, a continuidade e os logros
serán incertos. Crear as condicións para que o Cuarto Poder en Rede actúe con intelixencia é tarefa de profesionais que saben abrirse á colaboración.
«O arboredo perdido» representa un territorio imaxinado que da título a unhas
memorias de evocación adolescente, firmadas por Rafael Alberti. Non é o mellor
poeta do 27 nin exemplo de coherencia política, pero escribiu sobre as marismas do
Porto de Santa María, como si aínda andasen por alí buques piratas. Esta referencia
distáncianos do bosque dos contos que acaban cunha lección xa sabida. Infestado
de lobos, entrar nel conleva serias penalidades ou a morte. A nosa fábula é outra.
32. Dispoñíbeis en http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-with-julian-assange-part-i/ e http://www.eflux.com/journal/in-conversation-with-julian-assange-part-ii/.
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Os activistas de WikiLeaks andan á caza das bestas do poder e actúan en grupo.
Non se parecen en nada ós trepas que se autofagocitan nas redaccións. Porque
entre xornalistas non é certo que «can non come can». Abundan os reporteiros
que están «dispostos a todo por unha exclusiva». E con iso refírense a unha nova
que exclúe ó público que non pode pagala e ós compañeiros que lla poden «pisar».
O noso arboredo evoca ó mesmo tempo ó bosque de Sherwood e ó Amazonas. No
primeiro refúxianse os que se autogobernan, impugnando un poder ilexítimo. Obviemos, por favor, o monarquismo de Robin Hood. Quedémonos coa súa denuncia da
avaricia do rei Juan e a lealtade incorruptíbel de quen combate a quen espreme ó pobo.
Do bosque comunal (recordemos, arrebatado ós cotos de caza real) tamén depende o
aire e outros bens de uso común: animais, froitos e madeiras. A Amazonía, patrimonio
da humanidade, funciona como pulmón e reserva da biodiversidade. Por iso nin os
estados que abarca nin as transnacionais poden (en teoría) facer con ela o que desexen.
Como debería acontecer co relato colectivo que a humanidade pode redactar na Rede.
Os beneficios sociais de considerar a comunicación un ben común resultan
inevitábeis. E, sen embargo, abundan os que non perciben as virtudes do ladrón honrado nin a importancia do Amazonas. Ó mellor consideran Inside Job un bo estímulo
vocacional. Ou o escenario desértico de Mad Max, un entorno desexábel para os seus
fillos. De WikiLeaks só parece que aprenderon que o que se vai de heroe acaba mal, e
que a tecnoloxía é superpoderosa. Son ideas propagadas por unha industria cultural
que erixe heroes para máis tarde trituralos e que considera o fetichismo dixital unha
marca moi moderna. As máquinas e os programas (só unha parte de internet), confúndese co todo: a (contra)cultura que as xeracións máis mozas lograron crear na rede.
Os dispositivos tecnolóxicos, por si mesmos, non proporcionan máis independencia ós informadores. Assange aconselláballes deixar o móbil e o ordenador na
redacción.33 Os sistemas de localización e interceptación supoñen unha ameaza
permanente. Pero a vulgarización máis groseira das ensinanzas técnicas de WikiLeaks estáse producindo baixo a etiqueta do xornalismo de datos. As facultades e
redaccións enchéronse de xente que o leva na boca pero é como o sexo nos campus,
mentras todos falan del, apenas ninguén o practica.
Equivócanse e enganan(nos) os que reducen a modernización dixital a novas
con estadísticas, gráficos ou visualizacións de datos. Pertenzo a unha das primeiras
xeracións de titulados en xornalismo que sabía (é un dicir) usar o ordenador. Empregábamolo, sobre todo, para pasar os apuntes dos nosos profesores e presumir de como
33. Na revista Rolling Stone de xaneiro de 2012: http://www.rollingstone.com/politics/news/julian-assange-the-rolling-stone-interview-20120118#ixzz1l3CHcp25.
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formateábamos os traballos. Cando comezamos a traballar nos albores dos noventa,
tamén nos puxemos a formatear informacións, sen preocuparnos demasiado do
contido. Os nosos xefes ofrecéronnos dúas tarefas: maquetar o xornal no ordenador
e facer gráficos dixitais. Dito doutra forma, empregáronnos en poñer «máis bonitas e
atractivas» as mesmas novas e seccións de sempre. Con termos máis críticos e menos
autoindulxencia, adornamos unha guerra, a primeira invasión de Irak (a segunda
comenzou en 2004).
A infografía implantou en España a mentira dixital. Espectacularizou o armamento e os movementos de tropas. Encheu os xornais de mapas de maquinaria letal.
E converteunos en taboleiros dun xogo bélico sen contacto algún coa realidade. Por
se non quedase claro: o importante non é visualizar datos. O primordial é sacalos á
luz dando a cara por quen chos proporciona, colaborar en contrastalos e depuralos
para, finalmente, dalos á comunidade e que sexa ela a que os visualice onde de
verdade importa: en procesos de sanción política e legal. O xornalismo de investigación, sempre foi de código aberto: publica os documentos incriminadores despois
de entregarllos ó xuíz. Menos en España, por certo, onde as conspiracións do 11M
só serviron para cuestionar as probas e testemuños. Certos medios deslexitimaron
a sentenza e non aportaron ningún imputado novo ó proceso.*
Non é só culpa dos amos da comunicación e os seus xornalistas mercenarios. A
incultura política da poboación tamén xogou o seu papel. Cando o español rancio
exerce a crítica, fai toureo de salón. Entoa discursos acendidos e autocompracentes.
Parte da descalificación do contrario. Nin sequera considera as teses contrarias,
menos aínda as probas. E xamais di como pasar á acción, nin mostra algún compromiso de facelo. Os hackers sitúanse no polo oposto. Chaman a exercer o activismo
de datos. É tarefa do cidadán dixital, disposto a abrir e soster debates partindo de
datos, comprensíbeis e accesíbeis a calquera. E non vai agardar a que llos den ou
fabriquen. Como escribe Javier de la Cueva, «a toma da Bastilla dixital consistirá en
que se o poder non nos da os datos, os cidadáns retomarémolos no lexítimo exercicio
da vella desobediencia civil».34 Esta postura cívica demanda o xornalismo científico
que propoñía Assange.
Fronte a un xornalismo de datos irreflexivo, o xornalismo hacker mostraría os
mesmos rasgos que a ciencia. É universal, porque responde ó dereito á información
34. Javier de la Cueva. 2012. « Praeter Orwell: Sujetos, acción y open data de la ciudadanía». Argumentos de
la Razón Técnica, nº 15, http://institucional.us.es/revistas/argumentos/15/art_1.pdf.
* A situación alcanzou o esperpento cando o máximo muñidor da teoría da conspiración no diario El Mundo,
Casimiro García-Abadillo, reemplazou ó anterior director cando este abandoou o cargo presionado polo Goberno e a Coroa.
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que ten todo ser humano polo mero feito de selo. É comunitario, porque xérase e
aválase nunha comunidade. E destínase a outro colectivo máis amplio; como dixemos, potencialmente universal. E é desinteresado, como a ciencia quixera non estar
influído polas presións e intereses máis inmediatos e si polas necesidades sociais.
Ó ofrecer as bases de datos, o xornalismo hacker cumpriría tamén cos requisitos do
escepticismo organizado e a posibilidade de ser replicado. A cidadanía dixital demanda
un xornalismo de código aberto, que poida ser contrastado por calquer usuario, e
libre, accesíbel para aplicarse noutros contextos e comprobar a súa validez. En suma,
un xornalismo axeitado á forma de coñecemento que privilexiou a nosa civilización,
a ciencia. Pero unha ciencia en aberto que impida os abusos dos especialistas e dos
seus financiadores.
Menos heroes, menos zombies e máis bosque
Ademais do fetichismo tecnolóxico, unha segunda desviación xornalística
pervirte a cobertura que acabou centrada nas peripecias de Manning, Assange ou
Snowden. O recurso narrativo da personalización é simplista, pero efectivo. Precisa
menos esforzo do reporteiro: só necesita un persoaxe por historia. E o público «que
pasa de política» seguirá as desventuras dos heroes caídos. O maniqueísmo aumenta
de atractivo cando nunha nova, que ó principio era de bos e malos, ó final todos
resultan ser viláns. Con esta lección cínica, o reporteiro arrisca moito menos que investigando o negocio da guerra ou a diplomacia de doble raseiro. Ou a espionaxe que
tamén se realiza sen o noso coñecemento; pero no noso nome e cos nosos impostos.
Segundo documentos oficiais (que tamén filtrou WikiLeaks), a campaña que se
librou na súa contra quería minar a súa credibilidade e alcance. Tratábase de escamotear os debates de fondo con peripecias persoais. O personaxe de Assange exhibe
suficientes facetas e contradicións como para ser obxecto de controversia. A mellor
definición que escoitei del foi da boca de Birgita Jondosttir, a parlamentaria islandesa
que colaborou estreitamente con WikiLeaks: «He is a difficult guy».35 Non faltaron
xestos que confirman ese perfil de «rapaz difícil», típico dos loitadores da liberdade
de expresión. John Wilkes36 logrou o dereito á «transcrición directa» dos discursos
parlamentarios na Inglaterra do século xix. Era fillo dun destilador e el mesmo, un
libertino en toda regra. Pero a vida de Assange, Manning e Snowden foi moito máis
traballosa. As súas palabras e biografías identifícanos como tenaces activistas.
35. Conversación mantida no verán de 2011 en Reykjavik.
36. http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wilkes.
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O antagonismo mediático con estes personaxes podería explicarse pola ausencia de valores cívicos na Prensa. Ao ser exhibidos por outros, non podían serlles
recoñecidos, a non ser deixando en evidencia ós xornalistas. Estes defenderon o seu
capital simbólico e prestixio achacando ós hackers afán de protagonismo e delirios
de grandeza. Percibían como competición o que era unha proposta de colaboración.
Por desgracia, tampouco os creadores intelectuais deron a talla.
Mario Vargas Llosa, extraordinario novelista e pésimo columnista, incorreu
nunha contradición colosal. Alabou á hacker protagonista da triloxía Millenium:
«Que sería da pobre Suecia sen Lisbeth Salander, esa hacker querida e entrañábel!»37
Pero noutra columna afirmaba que «nin Edward Snowden nin Julian Assange son
paladíns senon depredadores da liberdade que din defender».38 Para Vargas Llosa,
como para a cadena de moda hm, que creou unha liña de roupa co nome de Salander,
a hacker apenas era un referente de moda.
O creador de Millenium confesou que se inspirara en Pipi Calzaslongas para crear
o personaxe da hacker feminista. Resulta tentador imaxinar ese primeiro amor ou
compañeira de xogos ideal de moitos cativos convertido en modelo de xornalistas.
A súa fraxilidade encubría unha fortaleza descomunal. A súa espontaneidade desarmaba a orde establecida. O seu estilo de vida era puro anticapitalismo. A alegría,
o motor dunha vida autónoma, plagada de retos inalcanzábeis e aínda así dignos
de ser perseguidos... Con Pipi como referente, a caracterización dos hackers como
rapaces “difíciles” cobra unha dimensión moito máis lúdica e positiva. A reporteira
do futuro non vestirá como Salander, levará calzaslongas.*
No encontro en Frontline que comentamos, os xornalistas mostraron máis interese
na figura de Julian Assange que nos seus argumentos e propostas. Intentou combater
a imaxe que despois lle fabricaron con declaracións moi pouco coñecidas. Afirmou que
aceptaba o risco persoal e os procesos xudiciais que poidese sufrir. Entendíaos como
un recoñecemento «esaxerado e inmerecido». Mostrábase consciente de que as súas

37. http://elpais.com/diario/2009/09/06/opinion/1252188011_850215.html.
38. http://elpais.com/elpais/2013/07/11/opinion/1373558215_245059.html.
* Entre outras moitas, as seguintes novelas serían un bo complemento a este ensaio. Por suposto, a triloxía de
Millenium de Stieg Larsson aporta unha lucidez bárbara. Debe (re)lerse sabendo que o seu autor era un xornalista
de investigación dos duros e que, de vivir uns anos máis, seguramente houbese colaborado con Assange... era
sueco. Belén Gopegui publicou en 2011. Acceso no autorizado. Da una visión das loitas políticas internas e o
rol que nelas poden xogar os hackers. E contextualízaas nunha disputa entre dous políticos socialistas (Mª Teresa
Fernández de la Vega e A. Pérez Rubalcaba?). En 2013, Isaac Rosa ofrecíanos La habitación oscura, unha visión
do hacktivismo, despregado en colectivo e no contexto, do 15M? Os dous autores españois citados recorren,
respectivamente, a un final tráxico ou desencantado. Contra o cal, está o antítodo de Jean Claude Izzo. A súa
triloxía Total Keops, Chourmo e Solea de novela negra ambientada na Marsella do Fronte Nacional, remata
cunha megafiltración... e non conto máis, que a estrago.
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decisións seríanlle cobradas moi caras. Pero, no lugar de propoñerlles ós xornalistas
que se convertisen en mártires, sinaláballes a urxencia de crear un ámbito profesional «libre de censura». Apresurábaos a implicarse na defensa dunha «Internet libre»
como asunto vital propio. Informounos que fixera lobby en Islandia para aprobar o
marco legal que reunise as normas máis progresistas sobre a liberdade de expresión.
É decir, antes de hackear ós medios máis importantes, WikiLeaks fixera política cos partidos pirata. Encabezados por B. Jondosttir lograron que o parlamento
islandés aprobara por unanimidade a Iniciativa de Medios Modernos Islandeses,
immi. Proporcionaría o marco legal para exercer o xornalismo de investigación sen
apenas censura. Preservaría os bancos de datos e as filtracións reprimidas noutros
lugares. O seu éxito económico —aproveitando o frío propicio ós servidores, a
penetración de internet na poboación e o liderado islandés en certas industrias
dixitais— significaría un dobre éxito democrático. A nivel interno, implicaría a
posibilidade de denunciar e axustar contas cos financeiros que saquearon o país.
WikiLeaks, de feito, filtrou información sobre un dos bancos islandeses con maior
responsabilidade. Facía información e elaboraba políticas públicas ó mesmo tempo.
Cidadanía dixital en estado puro.
A immi implantaría un novo modelo económico, limpo e sostíbel, coa semente
da transparencia e de alcance global. Resumindo, un parlamento nacional tramitou
a lei de liberdade de información máis avanzada do mundo. Responde ó modelo de
desenvolvemento que a (r)evolución islandesa plantexou como alternativa á isla
paraíso fiscal que foi á ruína antes que ninguén en Europa.39 E moi pronto, nos diarios de alcance mundial, circularían contidos ata entón censurados e perseguidos
nos seus países. Entenden agora o confinamento de Assange nunha embaixada?
E a prohibición a Snowden de asilarse en Islandia? WikiLeaks sentara alí as bases
institucionáis do Poder na Rede. Era preciso impedirlles que o puxeran a andar.
Manning, Assange, Snowden..., e os que quedan por vir, son as persoas visíbeis
dun movemento plural e extenso que non acaba neles. Ninguén solicita ós medios
que os encumbren. De feito, os mencionados, romperon coa máxima hacker de
manter o seu anonimato. Non é preciso esixir ós xornalistas e cidadáns o seu nivel
de entrega para realizar unha tarefa que debe ser cotiá e máis modesta para, entre
outras cousas, rendir máis froitos. Un fluxo de filtracións pequenas, pero constantes, pode ter máis efectividade que as macrofiltracións, ás veces inabarcábeis para
as redaccións e os internautas. Nova a nova, soplándoas entre todos —filtrándoas,
39. A lei pode consultarse na web do International Modern Media Institute, que ofrece recursos de gran interés
https://immi.is/
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publicándoas na bitácora, comentándoas nas redes, levándoas ás institucións— facemos democracia, dámoslle aire.
O bo xornalismo, como a boa medicina, é allea ós personalismos. Non importa
quén redacta unha información. Igual que resulta irrelevante o médico que prescribe
unha receita, si se lle presupoñen coñecementos e deontoloxía. Dito sexa de paso, se
non se vendeu a elas, denunciará as patentes farmacéuticas, receitará xeéricos... e
sol. Antes que eminencias, precisamos médicos de familia. Ao igual que, no lugar de
estrelas mediáticas, precisamos xornalistas que estén na cabeceira do público. Sen
esquecer a defensa dos hacktivistas represariados, o reto que nos plantexan supera
con creces as súas persoas. Desbrozaron o camiño e agora tócanos recollelo, aínda
esté pragado de espectros.
Se eludimos o reto hacktivista, seguiremos comportándonos como zombies.
Antes de arrancar o curso 2010-11, rematei a miña entrada en ProPolis: «O dito:
cerremos as aulas, abrámonos á web 2.0. e tatuémonos o logo de Wikileaks.» Nunca
o fixemos, polo menos eu. O de tatuarme, digo. Tratábase de inscribirnos na pel,
deixar que penetrase o impulso que nos brindaban. Sufríamos as consecuencias
dunha demoledora cadea de deixamentos similar á que imperaba nas redaccións.
Rodeábannos os mortos viventes. Peor, non sabíamos ben si nos convertéramos
nun deles.
A cultura do mínimo esforzo, asentada na preguiza e na rutina, desembocou
nun provincianismo académico que parcela o coñecemento. Nada ofrecíamos na
Facultade ós que non quixeran fabricar «produtos» informativos. Nada para os
que aspiraban a converter a noticia-mercancía en diálogo social. Ante os hackers
—autodidactas, interdisciplinares e altruístas— carecíamos da súa altura de miras.
Só contemplábamos obxectivos remunerados. A maioría dos alumnos buscaban os
créditos para facerse co título. E punto. Os docentes conformábanse co salario. No
caso de que tivesen aspiracións, traballábanse as liñas dos seus currículos. Todos
obsesionados coa acreditación. Aceptando por boas as farragullas dunha (in)cultura
universitaria, refuxio de despistados e diletantes. Canta Triángulo de amor bizarro:
«O mellor sitio para descansar é a universidade». Por fortuna, desde fai un tempo
hai xente que se está axitando. Non é pouca nin tonta. Ocupa, toma e hackea a túa
universidade xa non son slogans raros.
Quizais chegamos a considerar un campus como un lugar para a compravenda
de títulos. Pero a nosa irrelevancia, incluso en termos de mercado, sinala a trampa
dos salarios do medo que aceptamos. Os docentes e os alumnos. É un medo distinto
do que acarrea a disidencia. Medo ó paro e á precariedade, que xera máis do mesmo:
a devaluación de títulos e da academia, paralela á da profesión que decimos ensinar.
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Profesores, alumnos e xornalistas protexíamonos do «intrusismo» por temor
á nosa carencia de coñecementos e destrezas. Sen reparar en que a intrusión na
esfera pública nunca tivo sentido nunha sociedade que se pretendese aberta e, por
tanto, democrática. O intrusismo hacker é o exercicio dun dereito, potencialmente
ó alcance de calquera. Practícase desde a autonomía tecnolóxica, cunha ética que, se
non queda outra saída, asume as consecuencias do desafío. Este exercicio da liberdade de expresión, tan rotundo, só pode incomodar ós que reclaman o seu dereito
á ignorancia e pretenden trasladarlla ós demais. A quen defende un monopolio de
saberes trasnoitados. Protagonizando a película dunha noite de mortos viventes, o
colmo é que quedaríamos sen audiencia.
A maioría do alumnado da Facultade de Comunicación na que traballo non
merca xornais e nin sequera ve os telexornais. Cando dou clase, levantan a mirada
dos seus portátiles con cara de pensar «Que me estás contando? Si aquí xa o teño
todo.» Pero non se refiren á Rede. Non coñecen as lóxicas nin as prácticas que lles
axudarían a forxarse un perfil profesional apaixoante. Non, refírense a Facebook,
Twitter ou Tuenti.
As pilas de xornais que nos envían de balde amontónanse nas esquinas do
campus, á espera de ser reciclados. En todo caso, esgótanse os gratuitos. Si o relevo
xeracional das audiencias non comeza cos que estudan comunicación, ninguén lles
pagará un salario. O peor non é que non consuman os medios que se están extinguindo. Senon que tampouco coñecen nin se lles ensina a maioría dos emerxentes.
Assange non acabou ningúnha carreira universitaria despois de empezar unha ducia.
Abandonou a derradeira porque o laboratorio no que investigaba traballaba para o
exército. Se cursara xornalismo, non aguantaría nin unha semana, estaría na Porta
do Sol co 15M.
Wikileaks hackeou o xornalismo radicalizándoo, devolvéndoo ás suas raíces. A
pesar dos seus trazos futuristas, apelaba ás oríxes da profesión. Toca recoñecerse
no seu exemplo.
• A ética: o compromiso cos de abaixo.
• O arranque da nova: datos incontestábeis.
• As ferramentas: competencia técnica con software e ferramentas libres.
• O verdadeiro capital: a credibilidade e o prestixio.
• O contexto preciso: un marco legal, favorábel á transparencia e ós creadores,
que somos todos. Nunca ás ordes das empresas, os estados ou comunidades
pechadas ó diálogo.
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En Islandia, WikiLeaks quería montar Sunshine Press (Prensa do Raio de Sol):
un grupo multimedia de alcance global. Un prototipo en toda regra, que supera, en
todos os aspectos imaxinábeis, ós negocios que están ensaiando outros. Resulta difícil
xuntar de xeito máis completo e nun só proxecto as oportunidades que temos para
xerar unha esfera pública dixital. O Cuarto Poder en Rede aproveitará a tecnoloxía
que forxou a globalización para devolvernos o control. Este é o programa a instalar
nas institucións do século xxi.
A nova liberdade de expresión nace da desobediencia de cidadáns valentes, custodios de datos cuxa ocultación repudian. Non os filtrarán por motivos crematísticos
ou persoais, senon altruístas e colectivos. O raio de sol, emblema do movemento
de transparencia, pon o foco sobre os que nos gobernan para esixirlles que rindan
contas dos seus actos, que sexan removíbeis sen necesidade de recurrir á violencia
e que se mostren receptivos. Son os tres rasgos que, segundo a teoría política máis
convencional, definen a un cargo democrático.
Pero ademais, Sunshine Press alumbraría unha nova democracia. Despois da
praza Tahrir no Cairo, a Porta do Sol madrileña - coincidencia de nomes, presente
dos astros - erixiuse na ágora dunha democracia (r)evolucionada. A maioría social
do 15M demostraba contar con recursos éticos, cognitivos e tecnolóxicos para esixir
das autoridades máis atención que os Mercados. As «xentes de Assange», impedidas
de instalar Sunshine Press en Islandia, acamparan en Sol.
Tres anos máis tarde , o proxecto renacía. Parte do equipo de WikiLeaks radicado
en Islandia lanzaba www.filtrala.org da man de Associate Wistte Blowing Press;
é dicir, a Axencia de Prensa dos Filtradores. A súa primeira iniciativa foi Ljost.is,
impulsada entre outros pola parlamentaria B. Jonsdottir. O seguinte paso deuse
en España, esta vez ligado a proxectos políticos e mediáticos nacidos no 15M: A
Comisión Anticorrupción do Partido X e catro medios dixitais (cooperativas ou sociedades limitadas de xornalistas). O Cuarto Poder en Rede irrompía así na campaña
das eleccións europeas de 2014.
Nun capítulo que trata de bosques precisamos oír a quen sabe dar tempo ó
tempo. Ó que se sinte obrigado a sementar, inclusive en terra erma.
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Juan Torres López na súa bitácora transcribía unha carta que lle chegara á altura de febreiro
de 2010:40
Recibín unhas declaracións do médico tunecino Moncef Marzouki, un opositor á ditadura
de Túnez que durante os últimos anos vivira exiliado en Francia e que de novo voltou ó seu país.
Síntome aínda máis convencido de que, máis tarde ou máis cedo, como dixo Salvador Allende,
«abriránse as grandes alamedas por onde pase o home libre». Dice Marzouki:
«Teño dúas técnicas para manter unha actitude psicolóxica positiva. A primeira é que me
digo que o tempo xeolóxico non é o tempo das civilizacións, que o tempo das civilizacións non
é o dos rexímenes políticos e que o tempo dos rexímenes non é o dos homes. Hai que aceptalo.
Se me comprometo no proxecto de transformar Túnez, con quince séculos de antigüidade, non
vou a transformala en vinte anos. Debo aceptar por tanto os prazos do tempo longo. E a partir
de aí, non me desanimo, porque o meu horizonte non consiste nos próximos seis meses ou na
próxima elección presidencial: é o dos próximos cen anos, que eu non verei, como é evidente.
«E a outra técnica provén do feito que son un home do sur. Veño do deserto e vin a meu avó
sementar no deserto. Non sei se vostede sabe o que é sementar no deserto. Sementa nunha terra
erma e despois agarda. Se cae a choiva, fai recolleita. Non sei se vostede viu o deserto despois da
choiva, é como a Bretaña!. Un día, vostede marcha sobre unha terra completamente queimada,
despois chove e o que segue, preguntaríase como se puido producir: tes flores, verdor... Todo
sinxelamente porque os grans xa estaban aí... Esta imaxe marcoume moito cando era un cativo.
E, en consecuencia, hai que sementar! Incluso no deserto, hai que sementar!
«Deste xeito vexo o meu traballo. Semento e si mañá chove, está ben, e se non, polo menos
os grans están aí, porque que vai pasar se non semento? Sobre que caera a choiva? Que é o que
vai medrar, as pedras? Esa é a actitude que adopto: sementar no deserto...».
NOTA: Moncef Marzouki foi elexido presidente de Túnez, tras a primeira revolución árabe que
derrocou a un dictador na primavera de 2010. WikiLeaks xogou un papel decisivo. E Marzouki foi
o terceiro convidado de Assange no seu programa de entrevistas, emitido por RT.

En 1968 as paredes parisinas propoñían un camiño: «Debaixo do asfalto está
a praia».
Agora xa saben, baixo a area están as grandes alamedas por onde pasearán o
home e a muller libres.41
Como manexamos tempos longos e rutas incertas, precisamos provisións. Convidamos a que, antes de proseguir, se avituallen de polen e própolis da nosa colmena.

40. http://juantorreslopez.com/impertinencias/sembrar-en-el-desierto/
41. A historia do internet que Salvador Allende quixo implantar en Chile para que a revolución socialista fose
tamén dixital completa esta historia, pero nos alonxa do noso relato. Poden consultala, pois deuse a coñecer:
Eden Medina. 2013. Revolucionarios Cibernéticos. Tecnología y política en el Chile de Salvador Allende. Santiago
de Chile: LOM Ediciones. Ou o magnífico artigo:
http://www.theguardian.com/technology/2003/sep/08/sciencenews.chile

// 058

Deshinbidores e afortalantes da colmea
* O video de Frontline, 28 de xullo, 2010, traducido en parte e cuxo visionado exime de
tatuarse o logo de WikiLeaks:
http://propolis-colmena.blogspot.com/2010/08/wikileaks-desmiente-la-teoria-de-la.html
* O video Collateral Murder: http://collateralmurder.com/
* Paper Planes: hip-hop dance alternativo, escrito e producido por M.I.A., Diplo e Switch
para o segundo álbum de M.I.A. Kala (2007).
http://www.youtube.com/watch?v=7sei-eEjy4g
* Vídeo de Assange bailando nunha discoteca de Reykjavik, para poñer de fondo de Paper
Planes:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vNqd4hW98sQ
* Anonymous anunciando a Operation PaperStorm. A ritmo dos Sex Pistols convocan a tumbar
as webs que boicotearon WikiLeaks o 18 de decembro de 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=MSGc3RSYYi0
* O temazo de Los Diablos que arranca con: «¿Xa, la, la, la, la! ¡Uo, oh, ooh! (tres veces) Un
rayo de sol, ¡uo, oh, ooh!, me trajo tu amor». Adicado a Manning e ó seu exmozo dragqueen.
http://www.youtube.com/watch?v=U_Q5aKdUyOw&feature=fvst
* Entrevista de Julian Assange a Moncef Marzouki
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6Eejymm9sqs
* Calle 13 y Julian Assange, codo con codo, micro con micro. El de WikiLeaks frasea en la
mitad de un tema que funde el Somos 132 mexicano y el 15-M.
https://www.youtube.com/watch?v=gwQ7jYw1Cd4
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ii. esto e a guerra. contra terroristas, delincuentes,
espias... contra ti

A violencia non vive soa e é incapaz de vivir soa: está necesariamente vinculada coa falsidade. Entre ambas establécese o vínculo natural máis estreito e profundo. A violencia só
atopa refuxio na falsidade, a falsidade é o único sostén da
violencia. Todo aquel que alguna vez ensalzase a violencia
como método elexiu a falsidade como principio.
Alexander Solzhenitsyn,
Discurso do Premio Nobel, 1970

WikiLeaks autodefiníase como «a axencia de intelixencia do Pobo». Que Pobo?
Con que control? Segundo Assange, traballa para «os de abaixo», sen distinción
xeográfica nin ideolóxica. O control procede da súa reputación. Desaparecería sen
a confianza das súas fontes e colaboradores. Por exemplo, se non respaldase ós
seus informantes. Manipulase os arquivos. Ou as alianzas cos medios acabasen por
falta de rigor. Son respostas propias dun neoliberal que cre na selección natural e a
autorregulación do mercado.
A petulancia do hacker, tinguida de certo populismo, únese á idealización da que
é obxecto por moitos seguidores. Esto permitiu magnificar as contradicións entre
unhas metas tan altas e os métodos para logralas. A principal reside en que WikiLeaks esixa transparencia total ós demais e opere con bastante opacidade interna.
Por outra parte, cabe dicir que cambiou moito. Primeiro comportouse como unha
plataforma de activistas. Máis tarde evolucionou ata un medio de comunicación, que
tamén actúa como un actor político, cunha dimensión diplomática nada desdeñábel.
Ampliaremos o abano e a intensidade das críticas. Prometido. Pero agora ocupámonos das máis aireadas e, por tanto, coñecidas. Son froito do contacontos (storytelling, di a academia) que quere deslexitimar ó Cuarto Poder en Rede. Os seus inimigos
desprezan o seu potencial democrático, queren negalo e erradicalo antes de que cale.
O mellor xeito de desmentilos é o proceder da organización. Non sostén iso a cacarexada frase de «a mellor lei de prensa é a que non existe»? Ninguén a esgrime agora.
Se a aplicásemos, a consecuencia sería triple. Ningunha censura previa. A mínima posíbel sobre o publicado. E veña filtracións! Que decida o público! O problema
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xorde porque agora, ademais de elexir, o público xera información fora dos cauces
establecidos. O mercado libre da información non é para que acabe en mans «dos
de abaixo». A autoxestión social das novas, como ben común, ameaza ós comisarios
políticos e ós mercaderes. Sobreviría o caos, din, se os fluxos de información non
foran canalizados polos estados e as empresas.
Pero WikiLeaks sopesa con exquisito coidado o almanaque e os contidos que fai
públicos. Constatándoo, as imputacións de terroristas, delincuentes e espías resultan
falsas (negadas polos feitos) e falaces (buscan o engano). Aínda que contraditorias,
sostéñense ó mesmo tempo ou segundo conveña. Xustifican unha guerra de baixa
intensidade contra unha «cidadanía de alta intensidade»,1 que exerce os seus dereitos
e defende as liberdades civís ata as últimas consecuencias.
O contacontos oficial transmite a moral(eja) oposta á defendida no capítulo
anterior: «calade e coidado co que decides». A esfera pública está tan viciada que
deu lugar a unha mensaxe dominante así de pobre e empobrecedora. Pero tamén
pon en evidencia ós embusteiros, demostrando ata onde poden chegar para conservar e extender o seu control. Un control, este si, alleo á vixilancia e á intervención
cidadá. Porque ten como punto de partida a autocensura e, como punto de chegada,
a espionaxe masiva.
Aínda que bloqueada polos sistemas de pago electrónico, WikiLeaks seguiu funcionando. Acosada tanto polo Pentágono como por China, mantén os seus servidores
activos. Demostrou que pode facer fronte ó Mercado e ó Estado. Semellaba encarnar
unha sociedade civil transnacional, irreductíbel. «Non se pode poñer enreixado ó
campo», din de internet. Orgullosos de saltalas, persisten en facelo. Actúan como
salvaxes dixitais, peles vermellas que non aceptan que os colonos parcelen os eidos
comunais. Fian redes contra arames de espiño.
Os carteis de «Búscase» resumen a mensaxe da maioría das novas publicadas
sobre Assange, Manning ou Snowden. Preséntanos como terroristas, delincuentes
ou espías. Tres discursos violentos que é preciso desarmar. Declaran a guerra a un
inimigo común e disparan desde varias frontes. A primera vítima, como en todas
guerras, é de novo a verdade.
As formas máis extendidas de falar sobre os hacktivistas abócannos á ignorancia
e á inactividade. Fomentan a visión dunha internet pragada de ameazas e que, por
tanto, precisa ser controlada. O que se traduce en limitar a nosa marxe de acción.
Un debate sereno aclararía as disfuncións da trasparencia absoluta. Redundaría nun

1. A expresión «cidadanía de alta intensidade» está tomada de Néstor García Canclini, da entrevista «De WikiLeaks a las nuevas ciudadanías» que lle fixo Fabio Ramalho para ArtFilporto.
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encaixe dos procesos abertos polos hackers nas institucións, adaptándoas ó servizo
dunha democracia menos opaca e máis participada. Pero non son estes os obxectivos
de quen se enfronta ó Cuarto Poder en Rede.
«WikiLeaks, o 11-M da diplomacia». Ben puido ser este o primero titular que
leron, como si se referise a unha Al Qaeda dixital. Outros lectores considerarán ós
hackers ladróns de datos. Ciberdelincuentes á altura de Anonymous ou de magnates
mangantes, como Kim Dotcom, propietario do sitio de descargas ilegais Megauplod,
pechado en 2012. Quizais, por último, pensen en Snowden como membro dunha
Internacional da Espionaxe, desafío terríbel á seguridade nacional. Estas tres etiquetas chámanse frames, segundo os especialistas. Resulta máis claro entendelos
como marcos que nos permiten pensar: como nun retrato, encadran e delimitan a
imaxe que temos de algo ou alguen.2

CIBERTERRORISTAS
A Guerra Global contra o Terrorismo, decretada tralo derrumbe das Torres
Xemelgas, considera terrorismo —ou indicio de— calquer expresión de disidencia,
incluida a nonviolenta e dixital. Será perseguida en procesos xudiciais cuxa instrución, probas e transcricións non son públicas; como no xuízo a Manning. Estará
exposta a convenios especiais de extradición, contrarios ó dereito de asilo, como
Assange ou Snowden. Ós que certa dereita sen complexos propuxo eliminar, igual
que a Osama Bin Laden, sen mediar un tribunal.
En ausencia doutros argumentos, os cargos imputados ós hacktivistas, aluden ás súas facetas privadas. Noutro momento ocuparémonos das acusacións de
abuso sexual verquidas sobre Assange, que supostamente mantivo relacións non
consentidas con dúas mulleres en Suecia. Basta agora un razoamento sinxelo,
que desvela a desprotección das demandantes. Pasaron, cando escribo estas liñas,
varios anos desde que aconteceron os feitos. Assange non foi acusado de nada,
senon chamado a declarar. Suecia non aceptou tomarlle testemuña a non ser que
fose cunha entrevista física e no seu territorio. Este país realizou extradicións de
cidadáns árabes que despois foron torturados. E o seu ministro de Exteriores traballou como colaborador da cia. O risco de aceptar as súas condicións é evidente.
E, como mínimo, o tempo demostrou que a prioridade da xustiza sueca non é
defender aquelas dúas mulleres. O proceso está paralizado porque non se acepta
2. Aplicou aquí os conceptos da miña tese doutoral, sobre a construción da axenda e os marcos discursivos da
obxeción de conciencia ó servizo militar. Pode descargarse como libro aquí: http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/libros/movimientos-sociales-debates-sin-mordaza-desobediencia-civil-y-servicio-militar-1970-1996/
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unha videoconferencia ou unha declaración presencial na embaixada de Ecuador
na que se refuxiou Assange.
O de Suecia é erotismo escandinavo, unha película S, como se lles chamaba
na Transición, comparado co porno dos calabozos e tribunais estadounidenses. O
contacontos oficial incorpora o discurso progresista e a corrección política para
xustificarse. Naomi Klein, resumiuno ben claro, desde un feminismo asentado no
humanismo antibelicista: «A violación úsase para perseguir a Assange do mesmo
xeito que se usou a liberdade das mulleres para invadir Afganistán. Espertade!»
A extradición de Assange busca aplicarlle os mesmos cargos e escarmento que
a Manning. O seu encerro en Londres impediríalle desenvolver un grupo multimedia en Islandia, como mencionamos no capítulo anterior. Alí impulsaría un marco
lexislativo con principios hacker. Convertiría Islandia no refuxio máis avanzado do
xornalismo de denuncia e dos soplóns de todo o mundo. O primeiro medio do Cuarto
Poder en Rede estaba preparado para ser lanzado e era preciso detelo.
Os que non pagaron coste algún foron os mandos responsábeis de que Manning
poidese copiar datos de uso restrinxido no seu ordenador. Así de sinxelo o tiña.
Así de sinxela foi a solución tomada. O fallo do sistema impútase ó que o pon en
evidencia. Esta última frase resume a guerra desatada contra WikiLeaks e os que
seguiron o seu exemplo.
Os xurados especiais comezaron a procesar a xornalistas afíns, vinculados a
Anonymous e WikiLeaks. Barrett Brown, colaborador de medios como Vanity Fair
ou The Guardian sufría acoso xudicial, mentras xulgaban a Manning. Limitouse a
enlazar correos electrónicos da compañía privada de espionaxe Stratford, filtrados
por outro xornalista hacker, Jeremy Hammond.3 A Brown acorralárono con xuízos
e prohibíronlle falar do seu caso coa prensa.4 A Hammond impuxéronlle dez anos
de cárcere e, por certo, foi xulgado pola muller dun dos membros de Stratfor cuxos
correos se viron comprometidos.5 Foi calificado de «prisioneiro político» incluso
no Huffington Post.6 Os que seguen alimentando a máquina de transparencia son
perseguidos mentras vostede lee. Así o confirman os informes que manifiestan as
tensións do Goberno de Obama coa prensa, e non só coa máis crítica.7

3. http://freebarrettbrown.org/ Barret Brown; http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/21/barrett-brown-persecution-anonymous
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Barrett_Brown
5. https://anonymousaction.wordpress.com/?s=jeremy+hammond
6. http://www.huffingtonpost.com/vivien-lesnik-weisman/post_4885_b_3352308.html
7. Véxase, por exemplo, o informe elaborado por Leonard Downie (ex-director del Washinton Post) e Sara
Rafsky. A Committee to Protect Journalist special report. Dispoñíbel en http://cpj.org/reports/us2013-english.pdf
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Os erros e excesos dos superiores de Manning e Snowden convírtense en delitos
dos subordinados e dos xornalistas que lles dan voz. A pesar de que o Pentágono
vulnerara os dereitos humanos e a nsa as liberdades civís. Ou, precisamente, por
iso. Os xestores do segredo e a privacidade quedan impunes. Reafírmanse na súa
incompetencia e falta de escrúpulos. Xustos pagan por pecadores. E os mensaxeiros
da prensa convírtense en inimigos a bater. Porque varios cargos públicos tamén pediron que se eliminase a Glenn Greenwald, o xornalista que revelou os documentos
de Snowden. Deste xeito, o anti-terrorismo acaba equiparándose ó que di combater,
perde o prefixo. Un terrorista non distingue responsabilidades. Mata civís ou empregados públicos, salvando ós xerarcas. Os terroristas axustician ós cidadáns de a
pé e os antiterroristas, ós que se poñen en pé.
As guerras norteamericanas en curso apenas acadaron obxectivos militares
dignos dese calificativo. Sabémolo grazas ós hackers. De cada tres mortos en Irak,
tan só un correspondía a insurxentes ou terroristas.8 Tras o 11S, Occidente desatou
guerras de ocupación que se converteron en guerras civís cun desenlace incerto.
Acarrean ameazas máis graves que as que afirmaban combater. Os hackers, a pesar da
irrelevancia que se lles atribúe, precipitaron a única decisión acertada. O presidente
títere de Irak, Nouri al-Maliki, citou os cables de Manning como argumento para non
renovar o acordo con ee uu e acelerar a retirada das tropas ocupantes.
O fracaso militar intentouse tapar cun espectáculo de masas, que os hacktivistas,
unha vez máis, desmontaron. Osama Bin Laden encarnou ó maligno e a súa execución presentouse como unha xesta. A filtración de Stratfor —colaboración entre
Anonymous, WikiLeaks, Barrett e Hammond— mostraba o xerme do Cuarto Poder
en Rede: os internautas máis díscolos, os hacktivistas mellor formados e os mozos
e mozas xornalistas hackers actuaban xuntos. Foron ignorados e perseguidos. Entre
os correos que deron a coñecer, un poñía en dúbida o destino final do cadáver de
Bin Laden. Fora trasladado a unha base norteamericana no lugar de tirado ó mar.9
Case non houbo respostas oficiais ni debate público. Quizais moitos lectores nin se
enteraron, nin sequera en forma de loia. Seguro que son tantos como os que lembrar
a foto da seguinte páxina.
O antiterrorismo privatiza a represión da disidencia en dous sentidos. Aplica
procesos xurídicos que apenas poden calificarse de públicos. E delega nas compañías
privadas o almacenamento de todas as comunicacións dixitais, como parte da vixilancia masiva denunciada por E. Snowden. The Economist afirmou que os procesos na
8. No seguinte capítulo detallo e referencio estes datos, tomados da Wikipedia.
9. http://www.publico.es/internacional/425053/eeuu-no-arrojo-al-mar-el-cadaver-de-bin-laden.
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A maioría das teses antiterroristas son pura patraña. Invencións aterradoras que se manteñen
alimentándose do medo. Apenas gardan relación coa realidade. Por iso constrúen outra realidade,
que resulta tan enganosa e inquietante como a do presidente Obama rodeado dos seus asesores.
Supostamente contemplaban a execución de Bin Laden. Destacan os xestos de Obama (adusto)
e de Hillary Clinton (¿conmocionada?), como cren que “correspondería” a un home e a unha
muller. Son as dúas caras que os gobernantes acostuman a usar ou alternar. A do pai que mostra
severidad e a nai que sinte lástima ante o castigo.
As imaxes do monitor quedan fora do cadro, impedíndonos velas. Mostraban a execución?
As probas da culpabilidade nunca ditada nun xuízo? Outras testemuñas ou testigos? As seguintes dianas na lista do Pentágono? Voto que podería ser calquera de nós. Polo menos, é unha
posibilidade aberta. E, nunha foto como esta, non é cuestión de azar.
A cidadanía está presente e, ó mesmo tempo, ausente. Ve unha imaxe na que podería estar
sendo vista, por un poder que non precisa xustificarse para eliminar a un reo condeado a morte.
Non demostra que non quedou outro remedio que matar en defensa propia (que foi a versión
oficial). O poder vixílanos. A razón non importa. Teñen as súas razóns. Sen deixar a sala de control,
poden enviar un comando ou, mellor, un drone (avión non tripulado). A túa vida e o teu cadáver
son cousas súas. Se estás no punto de mira, fai tempo que as leis non te defenden. Ni sequera a
túa familia pode reclamar o teu corpo.
A posta en escea —sería fantástico coñecer o making off, como se tomou a foto— convírtenos en espectadores doutros espectadores. O noso papel é ese. Envoltos na bandeira,
encarnamos o fan do «militarismo deportivo» promocionado tras o fiasco de Vietnam. Seguimos
as cores dos nosos exércitos e xa non saltamos ó campo (de batalla). A cambio, pagamos o
espectáculo.10

10. Sampedro, Víctor «Entretenimiento desinformativo: del espectro de Vietnam al espectáculo de Irak» telos.
Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad, Nº 64, Ed. Fundesco. Madrid. http://www.ciberdemocracia.
net/publicaciones/contenidos2/vietnamtelos.pdf
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Os dirixentes non combaten ó frente das tropas. Nin sequera mostran botíns e conquistas
que xustifiquen o seu mando. Tampouco honran ós caídos, porque invocan o seu nome en falso
ou ocultan a súa existencia. Pericles, obrigado a rendir contas na ágora despois de cada unha
das súas incursións militares, non garda ningunha relación cos ministros da guerra. Como o señor
Francisco Trillo, cando a guerra de Irak, nunca acoden ás prazas. Excepto para cambiar a praza
de notario pola de embaixador ante algún imperio. Asumiu o cargo en Londres tras o fiasco do
Yak-42. Entón demostrou que morrer no bando correcto, tampouco che garantiza unha tumba
co teu nome.
Os amos da guerra tamén o son dos calabozos. A retaguardia constitúe outro frente, plagado
de Guantánamos. O Alto Mando comparece en pantallas de plasma que expresan o encefalograma
plano das nosas democracias. Supervisan monitores cuxas imaxes sonnos vetadas. Miran á pantalla, mentras saben que os miramos sen poder ver o mesmo que eles. Se fósemos capaces (este
é o implícito que manexa a foto), ó mellor recoñecíamonos no monitor. Os vixilantes vixilannos.
Non te preocupes. Ti non tes nada que ocultar. Ven a festexar a vitoria frente á pantalla. Aínda
que non a vexas, síntea túa.

sombra contra as filtracións degradaban a democracia estadounidense, ó vulnerar a
autoridade e a doutrina do Tribunal Supremo (Constitucional aquí).11 Incluso o New
York Times12, tan hostil a WikiLeaks, criticaba que unha decena de xuíces decidan a
inspección das nosas mensaxes. Os seus nomes apenas eran coñecidos, nin se sabía
ben como se elexían.
Igual que na primavera árabe os fundamentalistas non lideraban as protestas,
tampouco WikiLeaks serviu nunca a Al Qaeda. Tan absurda é esta acusación que
Manning foi exculpado de «axudar ó inimigo». Ós que lles axudou foi ós diarios
que se lucraron cunhas filtracións que perxudicaban a ee uu, pero tamén a países
hostís: Corea, Cuba, Irán, Venezuela... Outro argumento máis sibilino suxire que o
terrorismo serviuse dos hackers, sen eles pretendelo. Atribúelles o papel de tontos
útiles. En todo caso fórono para os medios que se beneficiaron das filtracións, para
acabar denigrando e abandoando a Manning á súa sorte.
Non consta ningunha vítima, de soldados ou colaboradores, imputábeis ás filtracións. Absolutamente ningunha. O exSecretario de Defensa dos Estados Unidos,
Robert Gates, enviou en 2010 unha carta ó senador Carl Levin recoñecendo que: «Ata o
momento, a investigación non revelou que a filtración puxera en perigo ninguna fonte
nin método de información». Á mesma conclusión chegou o Pentágono despois de

11. http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2013/07/secret-government.
12. http://www.nytimes.com/2013/07/07/us/in-secret-court-vastly-broadens-powers-of-nsa.html?pagewanted=all&amp;_r=1&amp.
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publicarse os arquivos na súa integridade. Nin sequera cen nomes foron identificados
como vítimas potenciais pola Associated Press e ningunha sufrira represalias. Difícil
de constatar, certo. Pero de habelas serían responsabilidade dos que (logo dun ano!)
non as puxeron a bo recaudo.
WikiLeaks non atende a obxectivos xeoestratéxicos nin se cobra vítimas propias
de Al Qaeda. Tampouco emprega tácticas da ciberguerrilla. Non inutilizou servidores
militares nin ordenadores persoais. En todo caso os seus seguidores atacaron (máis
ben, atascaron con peticións simultáneas de servizo) as webs de pago electrónico
cando boicotearon a WikiLeaks. Non antes. É dicir, no lugar de eliminar actores e
contidos da esfera pública —como pretende a censura (anti)terrorista— os hackers
apostan por engadir voces e debates... Máis democracia, sen límites. Levan ó límite
as liberdades civís e o control cidadán da tecnoloxía. Queren parar a guerra cos seus
ordenadores. A ofensiva, lembrémolo ben, non partiu deles. A súa belixerancia foi
(e é) reactiva e nonviolenta. Reviste unha natureza moi distinta á que se presenta. E
supón unha ameaza infinitamente menor á dos servizos segredos norteamericanos
e chinos, a Facebook e Weibo (a rede social china).
WikiLeaks merece unha lectura en clave xeracional. Os nativos dixitais lograron
desenmascarar a realidade das «guerras humanitarias». Mostraron, en expresión de
Assange, «o sistema de fraude informativo» construido coas leccións aprendidas en
Vietnam. O Pentágono foi derrotado por mozos oficiais, que fixeron de soplóns para
uns cantos xornalistas con denodo. A partir de entón, a dobre linguaxe e o simulacro
mediático considéranse tanto ou máis importantes que as operacións militares. Pero
tamén aprendimos algo de etimoloxía. Sabemos que «humanitaria», en relación á
guerra, non se refire a «dereitos humanos» senon a «inhumare»: enterrar, en latín
(dixo John Berger).13
Enterramos as cifras e a identidade das vítimas non oficiais. Sepultamos poboacións con protocolos bélicos que non distinguen entre obxetivos militares e civís.
Bombardeamos campos de refuxiados como se fosen campamentos de subversivos.
Ao igual que os xornalistas freelance, os refuxiados sen trincheira considéranse
potenciais inimigos. Na retaguardia, os interrogatorios equipáranse ás torturas. E
os procesos xudiciais, si se extendesen a máis poboación, resultarían propias das
purgas estalinistas. Produce escalofríos constatar a similitude do trato conferido
a Manning e o que recibiron antifascistas (que máis tarde foron antiestalinistas)
como Arthur Koestler.
13. Débolle o xogo de palabras a John Berger, máis en V. Sampedro. 2000. «Cans de palleiro: Diálogo con John
Berger y Manuel Rivas sobre cultura campesina» en Ciudadanos de Babel Madrid: Punto de Lectura. Dispoñíbel
en: http://www.nodo50.org/multitudesonline/Ciudadanos%20de%20Babel_Berguer_Rivas.pdf.
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Todo esto acontece porque as institucións propagan o medo e instálanse no segredo. Pasa para que siga acontecendo. As verdadeiras axendas do goberno blíndanse
en burocracias diplomáticas e bélicas que viven de falacias. No lugar do «diálogo de
civilizacións», impónse un realismo duro e sucio. Aplicamos o unilateralismo con
dobre vara de medir. Vulnerando o dereito internacional con guerras non declaradas
ou ilegais. Apoiando a gobernos «fillos de puta» que, como decía a doutrina Monroe,
polo menos son nosos: resultado da nosa luxuria xeoestratéxica. E, por último, consideramos as nosas sociedades outro fronte de guerra máis, onde se violan os dereitos
dos «non nacionais» coa lei na man. Espíase a disidencia «interna» e reprímese en
tribunais especiais ou sen pasar por eles. Xustificamos esta decadencia civilizatoria
aceptando vivir nun estado de excepción permanente.
Se este panorama resulta esaxerado ou tremendista é porque non poidemos
(ou quixemos) atender ó relato completo que compoñen as sucesivas filtracións. Ou
porque esquecemos os que fomos ou decíamos ser: democracias orgullosas dos seus
sistemas de autocontrol, onde a crítica era un signo de fortaleza. Non a debilidade
dun afeminado e desequilibrado, como se dixo de Manning. Segundo o Pentágono,
«nunca debeu ir á fronte.» Menos aínda consideraríamos a alguén como Snowden un
traidor á patria. Os documentos de WikiLeaks, no seu conxunto, ofrecen un relato
insoportábel de violacións dos dereitos humanos, cualificables de crímes contra a
humanidade.14
E aquí un caso. O exército colombiano é responsábel de executar a milleiros de
civís que presentaba como guerrilleiros abatidos en combate. Máis tarde eran canxeados por diñeiro ou ascensos. O Cable 09bogota542, que detalla esta depravación, foi
obviado por El País e quizais provocou a ruptura con WikiLeaks.15 Finalmente deu
lugar a unha causa da Corte Penal Internacional. A fiscalía da cpi acumulou unhas
5.000 denuncias das que unha decena recibiron sentencia firme de crimes de lesa
humanidade.16
As cifras acercan o caso ás peores ditaduras latinoamericanas. Pero os organismos internacionais semellan desarticulados. Unha rede de espionaxe mundial
neutralízaos. E outra rede de mentiras e silencios oficiais amordázaos. Manning
14. Aquí una panorámica: William Blum. 7 de marzo, 2012. «The Saga of Bradley Manning, Julian Assange,
and WikiLeaks, to be put to Ballad and Film». Anti-Empire Report http://dissidentvoice.org/2012/03/the-sagaof-bradley-manning-julian-assange-and-WikiLeaks-to-be-put-to-ballad-and-film-2/
15. Véxase o artigo de Carlos Enrique Bayo de Le Monde Diplomatique, accesíbel en http://www.revistarambla.
com/v1/sociedad/denuncias/1707-el-pais-se-pliega-al-temporal-derechista-que-arrasa-a-los-medios-de-comunicacion-espanoles
16. http://periodismohumano.com/en-conflicto/cronica-de-una-sentencia-historica-los-falsos-positivos-de-soacha-son-crimenes-de-lesa-humanidad.html
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probou que ee uu espiaba (entre outros moitos dirixentes) ó Secretario Xeneral da
onu. E WikiLeaks, que os manuais de Guantánamo ensinan a falsear os informes da
Cruz Vermella. Lembremos, por favor, que Nixon —padriño de Pinochet e Videla—
dimitiu por espiar ós seus adversarios. Para ser máis precisos, por mentir.
Assange e os seus colaboradores destaparon o fraude masivo que xustificou a
invasión de Afganistán e Irak. Despois ocupáronse da tromba autoritaria que extendía a guerra antiterrorista a todo o planeta. Ata alcanzar ós países guía da «guerra
preventiva» e «a alianza das civilizacións» por igual. A excusa foron os atentados
ás Torres Xemelgas e os que viñeron despois. Fagamos memoria do 11M español.

A Guerra Global contra o Terrorismo, como sinalou Jay Rosen, é a Guerra Global contra Ti.17
España participou no frente e na retaguardia. Despregou tropas e espías que sufriron baixas.
Fórono tamén os cidadáns de Madrid. O 11 de marzo de 2004 os yihadistas mataron a case 200
persoas e feriron a máis de 1.500 familias. Nas 72 horas previas ás eleccións xerais circularon
mentiras e medias verdades. A desinformación propagóuse durante tres días. Ata o das votacións,
os medios mantiveron a confusión sobre a autoría dos atentados, provocada polo Goberno de
J.M. Aznar. Máis tarde Zapatero mantería a confusión, co seu silencio e impoñéndollo a outros,
confiando en que danase ó PP.18
Ningunha proba sostiña a participación de eta. Os primeiros informes, desoídos por Aznar,
descartábana sen albergar ningunha dúbida. Entón os cidadáns actuaron como soplóns dun país
en guerra e con censura previa. «Filtraron» as novas estranxeiras das televisións por satélite e
os diarios dixitais. Compartíronas en foros e blogs. Sinalaron as incoherencias da información
suministrada polo Gobierno. E, por fin, se auto-convocaron con mensaxes de teléfonos móbiles
a xornada de reflexión electoral. Ameazados con ser detidos e multados, manifestáronse ante as
sedes do Partido Popular e recorreron o centro das cidades.
O 13M foi o primeiro caso dunha cibermultitude que interfería coas eleccións dunha democracia que se decía asentada.19 A poboación reclamou respeto ó proceso electoral e ós valores
democráticos. Sen a súa denuncia, o resultado sería ilexítimo, calquera que fose o gañador.
Ninguén o interpretou así. Xornalistas e políticos terían que recoñecer o seu deixamento de
responsabilidades. Os votantes tiveron que sortear a desinformación cos seus propios medios.
E, despois, desobedecer a prohibición da Xunta Eleitoral de manifestarse. A desobediencia civil
quedou como única vía de asegurar que, polo menos, nalgún momento previo ás eleccións alguén
dixo a verdade. Este prerrequisito básico dunha campaña democrática foi satisfeito por unha
cidadanía á que se lle negou ese papel.

17. Non se perdan o blog de Jay Rosen: www.pressthink.org.
18. http://www.publico.es/politica/496729/el-jefe-de-los-tedax-revela-las-mentiras-de-aznar-en-el-11-m?src=lmFp&pos=1.
19. «Cibermultitud» y «ciudadanía vigilante» son términos que empleamos en el libro en el que se basa este
relato: V. Sampedro (ed.) 2005. 13M. Multitudes online. Madrid: La Catarata. Descargable con dous DVD en:
http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/libros/13m-multitudes-on-line/.
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O electorado, en definitiva, denunciou a intoxicación producida por un sistema político-informativo indiferente ó ben común. Hackeouno nas pantallas e nas rúas. Alguén dixo
cidadanía vixiante? Aquel día, 13 de marzo de 2004, Manning foi cibermultitude. Apenas sete
anos despois xurdirían os indignados. O 15M fraguouse nunha internet que se convertera en
refuxio dos disidentes. E emerxeu ó mesmo tempo que o Cuarto Poder en Rede manifestado
nas revoltas globais.
Persiste a teoría dunha conspiración, fraguada por inimigos internos e externos que hai que
perseguir e ninguén identifica. A mentira belicista carece de frontes e inimigos precisos. Todos
somos sospeitosos e culpábeis de algo. Todos conspiramos. Proclámao o búnker que o 15M e
movementos paralelos viñeron a agretar. Para algún medio español, «os batasunos» puxeron as
bombas en Atocha e plantaron as súas tendas de campaña na Porta do Sol. Tras una década de
infamia, o contrapoder en rede da sociedade civil segue sendo obxeto de sospeita.
M. Rajoy, recén chegado ó poder, reabriu en falso o xuizo do 11M nunha maniobra de distracción da crise económica. Prometera unha axenda eleitoral que incumpriría na súa totalidad.
Intentábase resucitar o espantallo de eta. En 2004 serviu para amagar un fraude electoral. Anos
despois podía axudar a tapar a trama de corrupción que pagara as campañas electorais e ós
cargos, que se quedaban coa súa parte. Por certo, a Gürtel tamén sufragou a defensa xurídica
dos mandos imputados no Yak-42.20
A política antiterrorista constitúe un verdadeiro «oficio tenebroso».21 Os seus voceiros
corrompen o ben público con só mencionalo. Censuran e pervirten debates vitais, nunca mellor
dito. Identifican contrapoder e insurxencia. Os amos da guerra e do mercado informativo de
entón seguiron nos seus postos, porque ninguén se fixo eco da documentación de WikiLeaks.
Recorden o que xa vimos, prégollo. A organización de Assange publicou que, desde outono de
2004, ee uu non albergaba ningunha dúbida sobre a responsabilidade yihadista do 11M.22 En
cambio, as enquisas do cis sinalaban que eta era considerada como o principal problema de
España. Esta distorsión brindou bazas políticas inmellorábeis ós que seguiron recabando votos
a conta do conto de eta.
As conspiracións encubren as incompetencias e iniquidades que precisan relatos
que non se poidan contrastar. Os conspiranoicos circulan a ritmo de vértigo e cun
alcance enorme na Rede. Pero, como vimos, as redes cidadáns poden contrarrestalas.
Esto non soe sinalarse, quizais porque revela o que hai que facer e ninguén sabe como.
Falta aplicarlle a internet un filtro xornalístico, nun dobre sentido: facer circular a
información e depurala. Liberala e seleccionala. Para iso non precisamos invocar
utopías, só identificar erros. E aceptar que os medios convencionais en ocasións
funcionan como maquinarias de desinformación. Sabémolo gracias a internet. A
pesar das súas limitacións, que son moitas. Pero menos das que se din e con máis
20. http://www.abc.es/espana/20130716/abci-barcenas-defensa-yak42-201307161356.html.
21. Así o titularía Camilo José Cela, como a súa magnífica novela (unha das máis estrañas), se seguise vivo.
22. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2010/08/wikileaks-desmiente-la-teoria-de-la.html.
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oportunidades de ser solventadas das que se recoñecen. Polo menos, podemos ser
parte da solución, intervir nela.
Os relatos, cando se xestan e comparten colectivamente, expresan e xeran
acción colectiva. Despois de falar ou bloguear, a xente ponse en marcha se atopa
motivos para elo. E o relato desas marchas convocan a máis cidadáns. Pero as cibermultitudes que toman as prazas atribúense ós antisistema. O terrorista é o seu
arquetipo. Usado, tanto polos ditadores árabes como polos autócratas nacionais
(se non o son, pouco lles falta), contra quen lles plante cara. É invocado fronte ós
que paran un desafiuzamento cun escrache ou convocan unha protesta que acaba
en disturbios. Pero o único paralelismo entre as cibermultitudes e o terrorismo é
que se articulan en redes difusas. Organízanse sen apenas centros nin xerarquías,
desde nodos descentralizados e distribuidos. Ademais fan un uso moi intelixente
da escenificación mediática, con eventos masivos que concitan unha audiencia
global. Vamos, igual que as corporacións globais, pero con enormes diferenzas.
Os macroatentados e as reunións financeiras propagan o medo, as macrofiltracións e as cibermultitudes promoven a esperanza. Non aplican a chantaxe da
violencia, recortes sociais, paro e fame. Exercen a presión lexítima derivada da
desobediencia civil e o dereito á liberdade de expresión. Despregan mecanismos
de transparencia e participación que piden sexan incorporados ás institucións. E,
deste xeito, combaten o triunfo que de xeito inadvertido comparten os terroristas e
os antiterroristas. Ambos instalan a corrupción no seo do sistema e a degradación
dos valores democráticos.
O cargo de terrorismo contra os hackers e os partidarios do coñecemento libre
resulta unha desmesura e unha infamia. A criminalización non é estratexia exclusiva de políticos e xornalistas mercenarios. A Sociedade Xeral de Autores Españois
relacionou o top-manta coas mafias de inmigrantes. E, despois, liáronse a manta
á cabeza, e acabaron ligándoo coas redes da droga e o yihadismo; ás que, segundo
decían, un financiaba se mercaba na rúa un dvd. Claro está que a sgae non defendía
ós migrantes ilegalizados, nin a saúde pública. Moito menos, como se demostraría,
a seguridade nacional. Mantiña un sistema fraudulento de «dereitos de autor»,
ligado á «propiedade intelectual e industrial». Veremos que sostiña un modelo de
negocio arcaico e dobremente inxusto. Inxusto cos creadores, que en absoluto eran
os beneficiarios. E inxusto en termos sociais.
Aínda ben que os tribunais, acicateados por avogados de inspiración hacker,
meteron na cárcere ós directivos da sgae. O Estado de Dereito estaba ameazado polos
gardiáns da propiedade «intelectual». As corporacións completan o acoso e claman
contra a ciberdelincuencia na que, como non?, inclúennos a todos.
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CIBERDELINCUENTES
Máis de cen cables da embaixada norteamericana en Madrid referíanse á lexislación «antipiratería» coñecida como Ley Sinde. Describían as presións que as transnacionais da industria cultural exercen sobre os estados para que lexislen contra a
cultura libre. Din defender ós «creadores». Nembargantes, os que en verdade alzaron
internet como a maior creación do século xxi son os usuarios; sobre todo, hackers.
A industria nega o valor e penaliza as prácticas de intercambio, produción
e remestura de moitos internautas. Queren arrogarse a propiedade absoluta e o
beneficio inmediato duns produtos que só buscan «consumidores». Hai que compralos sen compartilos. Contratar os seus servizos e usar os seus dispositivos sen
modificalos. Así impiden que xurda unha nova economía onde os usuarios xeran
e distribúen coñecemento, aportando outros beneficios aínda non traducíbeis en
moeda. Non resultan atractivos para as empresas obsoletas. Pero ofrecen enormes
beneficios en termos sociais e de innovación. O copyright e as patentes limitan o
coñecemento ós que poidan pagalo. Evitan que moitos máis experimenten con el
e así se implante e avance a maior velocidade.
WikiLeaks intentou que o xornalismo progresase neste sentido, o do ben común.
Recibiu documentos reservados. Brindounos de xeito gratuíto a medios lucrativos
para dalos a coñecer sen contraprestacións. Estableceu relacións cooperativas
entre eles. Permitiu que verificasen e purgasen os datos. E, finalmente, compartiunos, na súa versión completa, cos cibernautas en sitios de descarga e intercambio.
Coñecemento aberto, susceptíbel de que calquera comprobase a súa veracidade. E
coñecemento libre, coas mínimas trabas de circulación e uso.
Un entramado de empresas privadas censuraron a WikiLeaks pola vía dos feitos.
Negáronse a prestarlle os seus servizos e demostraron ata que punto cooperaban
coas elites militares e políticas. A censura de mercado, segundo a cal non se publica
o que non garantiza o máximo lucro coa mínima inversión, fíxose explícita. Tomou
a forma de boicot. Algo así como un peche patroal ante unha folga de comezos da
revolución industrial. O coñecemento aberto e libre chocaba, polas súas implicacións
políticas e propia natureza, coas corporacións dixitais.
Destacados líderes neoconservadores, como Joe Libermann, pediron ás empresas norteamericanas que cortasen os seus servizos a WikiLeaks. As tarxetas de
pago non tramitaron máis doazóns, que eran a única vía de financiación. Paypal
tomou a iniciativa. Seguíronlle Mastercard e Visa —un duopolio en Occidente— e
Western Union —clave no resto do mundo. A banca suiza pechou a conta persoal
de Assange «por falta de transparencia». E o Bank of America, ameazado por unha
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filtración, sumouse ó boicot. Resulta un sarcasmo que todos os mencionados
permitan doar fondos, por exemplo, a exércitos de nenos soldado. É unha burla
sen demasiada gracia que Suiza cancele unha conta opaca.
Aplicouse unha censura corporativa e alegal: sen aplicar leis específicas nin
mediar a intervención dos tribunais. A (in)discreción foi maior nas empresas específicamente dixitais. Próbao a premura coa que Paypal boicoteou a WikiLeaks e que
Amazon borrou os cables da súa nube electrónica. Despois everydns, que administra
os dominios oficiais en Internet, desactivou o de WikiLeaks. Apple, sen esgrimir
motivos, tamén retirou a aplicación de acceso a WikiLeaks para os iPhone. Despois
dirían que a nsa espiaba os seus servizos sen o seu consentimento.
As empresas alegaron que os hackers violaran as condicións de servizo. Son esas
cláusulas que os usuarios aceptamos sen ler. «Contratos» tan cambiantes que, en
realidade, é como se non existisen. Igual que as leis de inmigración, pero no terreo
dixital, non aclaran as esixencias para circular con liberdade. Garantizan amplios
márxes de maniobra a policías e espías. Sen apenas explicacións, poden negarche
o paso ou expulsarte. Os que consideren a súa rede social ou o seu iPhone como
un territorio propio, lembren que foron un espazo de indefensión para os hackers.
Facebook, a pesar da súa mala fama, brindou algo de apoio. Mantivo abertos os
grupos de WikiLeaks. O Departamento de Estado advertiu do dano que suporía para
as futuras carreiras dos mozos e mozas o feito de pertencer a eles. Universidades
de gran prestixio e bibliotecas públicas bloquearon o aceso ás contas e á páxina de
WikiLeaks desde os seus ordenadores. Twitter, que se promocionaba como «o brazo
comunicativo do partido da liberdade de expresión», revelou a ee uu a identidade dos
seguidores dos hacktivistas. E estas contas consideráronse probas da acusación no
xuizo a Manning. Por último, os buscadores máis populares de Internet actuaron como
outra ferramenta de censura. Google deu aceso a 1.500 páxinas coas filtracións e Bing
de Microsoft tan só a dez.23
WikiLeaks foi tratada como unha organización de delincuentes sen demostrarse
en ningún momento o seu delito. Bloqueóuselle financeiramente. Foi borrada da
nube dixital. Perseguido e criminalizado o seu seguimento nas redes sociais. Disminuida a súa accesibilidade e visibilidade nos buscadores. É posible imaxinar un
trato semellante con El País? Ou co New York Times? Os hacktivistas non roubaron
os documentos. Non se beneficiaron vendéndoos o destruíndoos. Non pagaron nin
sobornaron ó informante. Un ladrón non da publicidade ó seu crime ni, unha vez

23. «Twitter, Bing, Facebook y la censura a WikiLeaks» http://www.ticbeat.com/tecnologias/twitter-bing-facebook-censura-WikiLeaks/.
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pillado, pon as dúas meixelas para protexer ós seus colaboradores. Da case vergoña
ter que escribir esta sarta de obviedades. E, sen embargo, o primeiro documental
sobre os hacktivistas que tivo certa difusión titulábase: Ladróns de segredos.24
En todo caso, WikiLeaks colaborou con certos ciberdelincuentes cando ao longo
de 2012 recibiu o apoyo de Anonymous. Pero a eles tampouco acaba de encaixarlles
a acusación de malfeitores. En máis dunha ocasión publicaron datos privados de
autoridades e cidadáns comúns. Ou inundaron de pornografía e accións «lúdicas»
algunhas redes, incurrindo na ordinariez e a banalidade. Pero tamén demostraron
pretensións políticas apoiando ó 15M, a Folga Xeral de 2012 ou os xuízos contra a
corrupción. WikiLeaks deulles impulso e orientación política. Anonymous, como o
15M, son espazos de expresión e ferramentas de intervención social en si mesmos.25
Os ataques ó hacktivismo encubren unha ameaza moi superior, finalmente
confirmada por Snowden: o negocio conxunto de datos dixitais e espionaxe.
Ambas cousas (e máis se van xuntas) acarrean de forma inevitábel a corrupción
institucional. Para os xornalistas de código pechado, investigar estes temas, que
lles resultaban alleos, supoñía demasiado esforzo. E riscos cos poderes implicados. Así que tomaron a vía máis simple. Asociaron a Manning cuns adolescentes
enrabechados ó estilo de Anonymous. A Assange con Kim Dotcom, o dono de
Megaupload. E a Snowden cun espía. Total, as novas coincidían no tempo. Ó
presentalas xustapostas, unha ó lado da outra, as temáticas mesturábanse e o
perfil dos hacktivistas difuminábase máis.
A propiedade intelectual e industrial
Na maioría das páxinas de descarga non podes baixar arquivos sen antes compartir os teus. Baixas máis e con máis rapidez canto máis compartas. A isto chámaselle
incentivar o troco co acicate da reciprocidade. Estimúlase un dereito, o de compartir,
que converte bens privados en bens comúns. Un dereito que exercemos nunha internet que vai desaparecer. O intercambio dixital é (por agora) igual á copia. Porque
non te baixas ningún arquivo: segue dispoñíbel para o que o poda precisar. Pero a
24. Para información sobre o documental: http://en.wikipedia.org/wiki/We_Steal_Secrets:_The_Story_of_WikiLeaks
E, respecto á controversia:
http://www.themonthly.com.au/blog/robert-manne/2013/07/01/1372650669/we-steal-secrets-response-alexgibney
http://www.salon.com/2013/06/11/is_alex_gibneys_wikileaks_film_state_agitprop/
25. Víctor Sampedro e Josep Lobera. 2014. «The Spanish 15-M Movement: A consensual dissent?» Journal of Spanish Cultural Studies. http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/wp-content/uploads/2012/12/15M-Polls.pdf
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copia é contraria ó copyright e lesiona, din, «a propiedade intelectual e industrial».
Resulta interesante que no debate mediático estes conceptos sempre se apliquen
a uns produtos que chaman culturais (o cine ou a música, pero de masas) e non ó
coñecemento científico.
A primeira cousa sería cuestionar a calificación de cultura para algúns produtos tan prefabricados e previsíbeis que resulta difícil recoñecerlles a condición de
bens culturais. Pero aparte diso, cando se escamotea do debate á ciencia, evítase
que xurdan os debates que realmente importan; á sociedade, claro. Por exemplo, as
patentes farmacéuticas ou de avances tecnolóxicos comportan perxuizos innegábeis
para os países empobrecidos. Coñecemos en detalle a guerra económica e as presións
políticas que realiza ee uu. grazas, de novo, á labor de WikiLeaks.

Os cables diplomáticos desvelaron a presión das embaixadas para promover leis de propiedade intelectual cada vez máis estritas. En ee uu. os ingresos por dereitos de autor (só unha rama
da propiedade intelectual) supuxeron en 2006 ao redor de 1,38 billóns de dólares anuais. Eran
os beneficios de Microsoft, Apple, os videoxogos, Hollywood, as multinacionais discográficas,
a publicidade e o deseño, entre outros sectores. Os dereitos de propiedad industrial, non lle
van á zaga explotando patentes cuestionábeis como as farmacéuticas, as tecnolóxicas ou as
biotecnolóxicas (o horror de Monsanto: sementes que dan plantas sen sementes). Todas estas
corporacións en bloque presionan para que o goberno norteamericano lles garantice mercados
onde os seus produtos, patentes ou marcas estén presentes e protexidos. Debido á globalización,
eses mercados son os países de todo o mundo.
A propiedade intelectual é un tema estratéxico na política exterior norteamericana e será
defendida, ó decir do propio Obama, «agresivamente». Así o proban os cables diplomáticos que
destaparon, polo menos, esta docena de estratexias.
1. As embaixadas de ee uu. vixilan as leis de propiedade intelectual, a súa aplicación, ós funcionarios e políticos que poden incidir nelas.
2. Os embaixadores norteamericanos presionan ós cargos influíntes, para lograr cambios
lexislativos e accións contra os infractores.
3. Estas accións intensificáronse en Europa para frear a chamada piratería. Os exemplos máis
notorios foron as accións directas para a aprobación da Lei Sinde en España e a Lei Hadopi
en Francia, entre outros.
4. As embaixadas dos ee uu. contactan ó sector privado e ás suas asociacións para que presionen
ós seus gobernos e aceleren os cambios legais desexados.
5. Co apoio das embaixadas, numerosas organizacións de ee uu., realizan accións de capacitación
para funcionarios, xuíces, fiscais, policía, persoal de aduanas, estudiantes... á fin de entrenalos
na defensa da propiedad intelectual.
6. A usaid —a cooperación e axuda internacional— asesora e financia estas accións de «capacitación e asistencia técnica».
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7. Os ee uu. presionan ós gobernos para que se adhiran a acordos de propiedade intelectual
con altos estándares de protección.
8. As embaixadas dos ee uu. asumen como propios os obxectivos de Microsoft e a Business
Software Alliance (bsa). Tratan de impedir o avance do software libre, o código e os estándares abertos.
9. As embaixadas dos ee uu. vixían ós Partidos Piratas, neutralizando a súa influencia.
10. Monitoréanse tamén as accións administrativas, policiais e sentenzas xudiciais sobre propiedade intelectual.
11. As asociacións de empresarios de ee uu. e corporacións como Microsoft asesoran directamente
ós gobernos. As súas análises son usadas para recomendar e presionar ós demais países.
12. O «Especial 301» ou «Informe 301», sobre piratería dixital, clasifica cada país en función
da súa lexislación e como a aplica. Úsase como instrumento de presión sobre os gobernos.26

Os intereses económicos das corporacións entran en conflicto cos partidarios da
cultura dixital entendida como ben común. Semella lóxico que a potencia mundial
defenda ás súas empresas. As obxecións xurden se as presións se exercen sorteando
os parlamentos e os tribunais. Ou se criminalizan prácticas extendidas e aceptadas
socialmente, como compartir arquivos. Así acábanse impoñendo leis ou principios
xurídicos que, se non saen adiante, cólanse pola porta de atrás dos acordos comerciais. E que, en última instancia, nos países empobrecidos supoñen unha condena ó
subdesenvolvimento e ó neocolonialismo. Por si fose pouco, nos países desenvoltos
poñen en risco a liberdade dixital e con ela as liberdades civís.
Os trasuntos norteamericanos da Lei Sinde, que decían perseguir a piratería,
como sopa (Stop Online Piracy Act) e pipa (Protect Intellectual Property Act), non
prosperaron polo rexeitamento que se movilizou na súa contra. Unha iniciativa
posterior foi paralizada no Parlamento Europeo en xullo de 2012. De novo, non
pode negarse o papel de WikiLeaks, filtrando os borradores destas leis. O boicot
corporativo que sufriu logrou alinear ós seus seguidores nunha coalición atípica.
Anonymous e outros ciberactivistas inutilizaron as páxinas dos promotores da sopa
e a pipa. Non se trataba de piratas enrabexados. Tamén vinte grandes webs pecharon
na que sería a primeira «folga mundial de Internet».
O proxecto norteamericano da Lei pipa / sopa —que dictou as marxes da lei
española—, quere ser reemplazado polo tpp - Trans-Pacific Partnership, Acordo de
Asociación Trans-Pacífico. A finais de 2013, WikiLeaks publicou o borrador segredo.

26. Resumo tomado de http://www.lajiribilla.cu/2012/n582_06/582_06.html É unha páxina cubana, bastante
oficialista, e demostra a implantación das teses do código libre en Latinoamérica e, máis en concreto, nos países
fora da órbita de ee uu.
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Érao para os cidadáns, non para máis de 600 corporacións. É o tratado económico
sobre Dereitos de Propiedade Intelectual máis grande de todos os tempos. Afecta a
nacións que xuntas suman máis do 40 por cento do pib mundial e que están sendo
presionadas para blindar a propiedade intelectual e industrial. Avanza sen apenas
debate público, á marxe dos parlamentos, en contra da competencia e a innovación.
En último termo, ameaza a liberdade de expresión.
A tpp exemplifica a estreita relación entre controis económicos e políticos sobre
o coñecemento. Pretende normalizar o copyright sobre a bioloxía e a saúde con propostas tan extremas como as patentes de seres vivos modificados xenéticamente,
os procedementos médicos de ciruxía e diagnóstico ou as patentes farmacéuticas
anti-xenéricos. Por outra parte, responsabiliza ós provedores de Internet de controlar o acceso dos seus clientes a contidos prohibidos. Efectos inmediatos: servizos
máis caros e peches preventivos. Quedaría prohibido alterar programas e equipos
pechados. Xa non seríamos donos das nosas máquinas, en realidade controladas por
proveedores e corporacións.27
As necesidades sociais, o ben común, esixen un cambio no modelo de oferta
cultural e de coñecemento. A resposta non pode ser o castigo a unhas demandas que
aínda non sabemos como satisfacer gañando inxentes sumas de diñero. Ademais
esas leis van ser superadas pola propia tecnoloxía ou, máis ben, polos usos que
fagamos dela. A regulación, ante todo, debería ocuparse de vixiar e castigar ós que
máis poder acumulan. E de protexer ós máis vulnerábeis. Trátase de non impedir o
desenvolvemento do coñecemento humano que fai posíbel internet. E que os actores
e países dominantes se leven por diante os dereitos civís.
Á falta de lexislación específica para os «delitos dixitais» contra a propiedade
intelectual, a tpp suspendería as garantías procesais para cerrar unha web ou un
blog. Incluso cortaría a conexión a internet dos usuarios máis díscolos. Trátase
dun recorte intolerábel ó dereito de recibir e propagar información. Amenázase ou
reprímese o intercambio gratuito de arquivos (o p2p, peer to peer, de compañeiro
a compañeiro; p.e. os Torrent para «baixar» películas ou música). E confúndense
prácticas sociais, que permitiron o acceso mundial á cultura, con prácticas delictivas.
Unha vez máis, nin o debate nin a regulación se centran nos verdadeiros riscos. O
primeiro, é a confluencia da espionaxe estatal e corporativa. O segundo, o fin da
neutralidade da rede.

27. https://wikileaks.org/tpp/.
http://www.eldiario.es/turing/propiedad_intelectual/tpp-exportar-ee-uu-puerta_0_197380518.html.
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Gobernos, empresas e baróns da prensa que nos espían
Desde que Edward Snowden revelou a existencia dun programa de vixilancia
masiva a cargo da National Security Agency estadounidense (nsa) confirmamos as
peores sospeitas. A maioría de gobernos occidentais comparten infraestructuras e
datos sen garantías legais, sen apenas control institucional e cidadán. A nsa pode
captar calquer correo, actividade en internet ou conversa telefónica internacional.
Ella —no a cia— recibe estes encargos, que á súa vez se subcontratan a empresas como
na que traballaba Snowden.28 E a nsa, aumentando así aínda máis a privatización da
espionaxe, delega nas principais corporacións de internet o rexistro dos metadatos.
Os metadatos son como os espacios en branco dun formulario: identidade, domicilio, data, lugar... Proporcionan información sobre as comunicacións ou o uso que
facemos dos nosos dispositivos electrónicos.
Centrémonos un intre en todo o que Google «sabe» de nós se integra os seus
servicios: o buscador Chrome, o canal de videos Youtube, os blogs de Blogger,
o correo Gmail, a rede social Google+... Sumados, indican as nosas rutinas de
navegación, perfís e suscricións. A nosa dieta informativa e de ocio. As comunicacións e redes de amigos ou colegas profesionais. En definitiva, un cúmulo de
información moi detallada que permite realizar estudos de mercado en tempo real
e inspeccións policiais cando sexa preciso. A nosa colaboración é inconsciente e
gratuita. Os datos, máis obxectivos que nunca; porque a sinceridade aumenta ó
non sentirnos observados. Agora engadan as súas comunicacións en Facebook e
Twitter, as conversacións en Skype, os usos que fixeran dos servizos e produtos
de Apple e Microsoft. Todas estas empresas figuraban na denuncia de Snowden
como colaboradoras da nsa.
As corporacións dixitais afirmaron que foran hackeadas pola nsa. Algo difícil de
crer, considerando os seus recursos técnicos para detectalo e as contraprestacións
que recibiran por compartir os nosos datos cos gobernos. En todo caso, resulta inquietante que non houbesen dito nada ata que Snowden apareceu. Desde 2005 xa
contábamos con indicios e denuncias da inxerencia dos servizos de intelixencia. En
realidade, a industria dixital expresaba a súa preocupación polo dano económico
que poderían sufrir. A confianza dos clientes fundírase. E intentaban reparala. Desde
logo conseguírono, porque non se entende que non se producira unha deserción en
masa das redes sociais corporativas. E sorprende que non se debatiran as solucións
que ofrecen o software e as ferramentas libres.
28. Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique. «Todos fichados» 07/07/2013.
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En última instancia, a privacidade parece que foi eliminada. O anonimato das
identidades dixitais está en risco. As máscaras de Anonymous son, tal vez, a súa
penúltima expresión. As caretas, que se exhiben nas cibermultitudes, están sendo
sustituidas por perfís dixitais. Os macrodatos crúzanse cos historiais de compras
con tarxetas electrónicas, coas afinidades ideolóxicas e relixiosas, coas incidencias
sanitarias, administrativas e policiais… Nin sequera vislumbramos o poder que
confire esta información.
Consideremos a indefensión que supón que só o 20% das bases personais de
datos estean rexistradas oficialmente en España. A información de maior valor económico concéntrase nos Data Center, centros de datos que almacenan e procesan
a información persoal que deixamos en internet. Google disporía dun millón de
servidores que manteñen en segredo. Pero cuxo contido pode incluso afectar á nosa
vida laboral. The Guardian revelou que o servizo de intelixencia británico informou
ás empresas constructoras sobre os perfís dos traballadores esquerdistas e problemáticos. Os espías e os empresarios colaboraban dixitalmente para descompoñer
o movemento obreiro.29
O caso anterior complétase coa trama de policías corruptos, detectives e
xornalistas sensacionalistas a soldo de R. Murdoch. Estos si, todos, son presuntos
ciberdelincuentes. Algúns con sentencia firme. Os reporteiros con menos escrúpulos
roubaban ou mercaban datos de personaxes públicos e a realeza. Tamén de simples
cidadáns envoltos en escándalos, feitos violentos ou delictivos. Comerciaban e
chantaxeaban ás súas fontes e protagonistas. Publicábanos para aumentar a tirada
ou rascar favores políticos. Especialmente repulsivo foi o caso de Milly Dowler secuestrada e asasinada con trece anos. Os xornalitas de News of the World accederan ó
buzón de correo do teléfono da moza. E a policía, sabéndoo, non actuou. Interésalles
coñecer o último sms que enviou Milly? Non eludan a resposta, por favor, é parte da
súa responsabilidade como cidadáns dixitais.
Murdoch, o magnate da prensa anglosajona podería ser o duplicado empresarial, nada alternativo, de Assange; que tamén é australiano. A analoxía serviría se o
último actuase como un ciberdelincuente con aspiracións industriais. Murdoch máis
ben imitou a Kim Dotcom, cuxa páxina de descargas foi pechada por competencia
desleal: daba acceso a contidos protexidos con copyright. Murdoch non lle foi á zaga.
Fomentou o duplicado ilegal de tarxetas para que a audiencia acedese ás televisións
de pago competidoras. Así arruinou os negocios rivais e logrou outro monopolio
de facto no sector audiovisual. O cinismo dos amos da comunicación non coñece
29. Marta Franco. 2012. «La regulación del negocio de los datos». Diagonal, 170, pp.3-4.
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límites. Porque Murdoch chegou a erixirse en defensor dos dereitos de propiedade
industrial e intelectual do xornalismo. Batallou nos tribunales para cobrar as novas
dos seus medios, que se distribuían gratis na Rede. Litigou con Google News e outros
servizos similares acusándoos de piratería.
Quen delinque? Quen rouba a quen? A investigación sobre o Grupo Murdoch
destapou as súas complicidades cos dous partidos maioritarios e a policía do Reino
Unido. O xuíz Leveson, que se ocupou do caso, afirmou: «Durante os últimos 35
anos houbo nesa relación unha insalubre proximidade».30 Unha forma moi británica
de referirse ás peores porcalladas. O primeiro ministro David Cameron rechazou a
elaboración dunha lei para controlar os excesos sensacionalistas, porque «poría en
perigo a liberdade de prensa». En realidade, o apoio de Murdoch éralle imprescindíbel. Sen o seu respaldo é imposíbel controlar as axendas políticas de calquer país da
Commonwealth e incluso de ee uu. Resulta moi reveladora esta influencia, exercida
por alguén que no Watergate apoiou a Nixon e deplorou o traballo de Woodward e
Bernstein, os xornalistas que lograron a súa dimisión.31
Estes feitos, esquecidos con frecuencia, colocan en extremos opostos «a transparencia» que practican os medios sensacionalistas e a do verdadeiro xornalismo
de investigación ou os hacktivistas. Demostran que a Prensa máis mercantilizada
ameaza moito máis a nosa privacidade que WikiLeaks. Pervertiu a súa función de
controlar as elites, aplicándoa ós sectores sociais menos favorecidos. Prívanos de
dereitos fundamentais mentras se erixe no noso representante. E logrouno nunha
conivencia cunhas redes políticas corruptas, ata erixirse nun nodo central e corrompelas aínda máis... xunto á policía.
Sen dúbida, a Prensa corporativa trata con máis benevolencia ós mercaderes da
información que ós hacktivistas. E isto a pesar de que estes ofreceron colaboración e
os medios sensacionalistas menoscaban a valoración social do xornalismo. Alguén
ten que controlar ós medios e demostráronse incapaces de facelo entre sí. Por iso non
podemos confiar o Cuarto Poder en Red só aos xornalistas. A cidadanía é unha parte
esencial, a máis importante dese contrapoder. E ten capacidade instituínte, de xerar
novos entornos institucionais nos que operar. Non é casualidade que The Guardian
fose o medio pioneiro en establecer intercambios con WikiLeaks, en destapar as
30. Para acceder ó informe final: http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0780/0780.pdf.
31. David McKnight. 2012 Rupert Murdoch: An Investigation of Political Power. Allen & Unwin. Este libro
permite establecer unha interesante comparación entre as figuras de Assange e Murdoch. As diferenzas entres
ambos son abismais e a única similitude destacábel é a enorme capacidade de decisión que acumulan nas
súas organizacións. Caracterízanse por imprimir xiros estratéxicos que poderían parecer incompatíbeis ou non
xustificados. Mentras que nun barón da prensa iso considérase síntoma de «independencia» ou «firmeza», nun
activista como Assange resulta inadmisíbel.
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revelacións de Snowden... e os escándalos de Murdoch. Tampouco é coincidencia
que se trate dun medio sen afán de lucro; vencellado a unha xunta de accionistas de
longa estirpe, vinculados sen ambaxes ó liberalismo de esquerdas.
Os medios privados con menos escrúpulos fan un uso da tecnoloxía dixital que
nega os principios do ben común. O seu discurso sobre a participación do público e
a transparencia é promocional. Aseméllase ó das institucións políticas. Uns e outros,
baróns mediáticos e gobernantes, invocan as utopías dixitais a efectos publicitarios.
No caso dos políticos convertéronas en fetiches, bandeiriñas electorais, que encobren
a falta de programa e dan un aire moderno. A noción do goberno aberto —Open Government— é a pedra angular dunha democracia adaptada a internet. Fai alusión a unha
administración aberta á intervención e vixilancia cidadáns. Con ese programa asumiu
Obama a Presidencia, á que chegou coas contribucións económicas e o apoio dos
internautas; en concreto, dos nativos dixitais (os mozos nacidos con esta tecnoloxía).
Obama incumpliu as súas promesas, como demostran os oito procesos —ata o
intre no que escribo— que iniciou contra outros tantos soplóns. Incluíndo a Snowden, casi triplican todos os casos anteriores da historia de ee uu. (tres). A esto hai que
engadir os xuízos contra xornalistas e os ciberactivistas que os apoian. Esta represión
contradí de plano a encendida defensa da «liberdade de Internet» que Hillary Clinton
lanzou en febreiro de 2010. Foi esquecida un ano despois de que a Rede axudase a
desestabilizar ós gobernos aliados no Magreb. Alex J. Roos, experto do Departamento
de Estado, afirmaba que internet era «o Che Guevara do séculoxxi». Non repetiu
a metáfora cando se personificou en Assange. Figuras retóricas, as xustas: para
promocionarse e facer campaña, non xestión política e, menos aínda, diplomacia.
O poder maniféstase fichando as pegadas da poboación. Os primeiros censos
serviron para gobernar: saber a quen reclutar, recabar impostos e asignar recursos.
Tamén para identificar demandas, xa fosen carencias sociais ou preferencias electorais. Ó mesmo tempo, permitían identificar a disidencia. As tendencias do control
parecen impoñerse coas ferramentas dixitais. E a movilización dixital cidadá dirixida
dende arriba non escapa diso. Trátase de domesticar e pastorear ás cibermultitudes,
como despois veremos que tamén fan os xestores das redes sociais.
As redes sociais poden ser tan importantes para articular as revoltas como para
desactivalas. Así se puido constatar nos disturbios do verán de 2011 no Reino Unido
e na represión en Siria do ano seguinte. Por centrarnos no máis próximo, o Goberno
británico convocou ós seus seguidores para que se enfrontasen ós saqueadores que
se botaran á rúa nalgunhas cidades. Pediu ós veciños que os encarasen armados
con escobas. Unha metáfora perigosa: «barrer lixo». Unha chamada á Big Society
—a gran sociedade civil— dos conservadores anglosaxóns. Formada polos cidadáns
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de ben debía mostrar músculo. Comezaba a parecerse ó Big Brother, o Gran Irmán
de Orwell. De feito convocábase para amortiguar os recortes policiais e encubrir os
costos dos axustes sociais.
Dando outra volta de torca no terreo patrio, a presidenta da Comunidade de
Madrid, instou a denunciar nas redes sociais os «delitos» que poidesen cometer os
piquetes na Folga Xeral de 2012. Ese mesmo ano, a Generalitat de Catalunya abriu
unha web de denuncias para intimidar ó 15M antes do seu primeiro aniversario. E,
tirando do fío de Snowden, en 2013 Anonymous revelou que o servizo de intelixencia
catalán, cesicat, espiaba a activistas, xornalistas e parlamentarios.
Queren converter ós cidadáns en axentes do orde público, esquirois chivatos,
soplóns da patroal... mentras espían ós representantes públicos. É o paso previo ó
totalitarismo, que fomenta a delación e o control desde calquer instancia. Se estas
iniciativas proseguen, acabarán intentando reclutar soldados. O poder convocará ós
«bos cidadáns» —a maioría silenciosa que se queda na casa ata que se lle chama—
para enfrentar á disidencia interna. Non parecen conscientes —ou si?— de que,
extremando as tensións, poderían xurdir enfrentamentos civís. Intentan apagar as
tensións políticas con gasolina dixital, transformalas en conflictos sociais.
Negocio e neutralidade dixital
As friccións entre as institucións políticas e internet replícanse no campo
empresarial. As corporacións benefícianse do uso xeralizado da Rede, porque os
usuarios aumentan nun contexto sen demasiadas barreiras económicas. Pero, por
outra parte, os negocios a gran escala esixen mercados con leis ás que aterse. E as
compañías dixitais adáptanse a lexislacións que aínda son nacionais. Préganse a elas
aínda que non sexan democráticas. Twitter e Google aceptaron as leis de censura dos
países nos que operaban a comezos de 2012. Consentiron controis que rexeitaran
apenas tres anos antes, cando o goberno iraní reprimiu os levantamentos de 2009.
Desregulación, por tanto, só para os periodos de expansión e se favorece ós aliados
correctos. Cando o negocio esté funcionando a pleno rendimento, a policía e os
xuíces velarán polas ganancias.
Quizais non se volva a repetir, pero merece a pena non esquecelo, porque aínda
podemos aproveitar certo descontrol. Vexamos un exemplo de «coalición aberrante»
entre a cidadanía e as corporacións dixitais.32 Poidemos constatar que o buscador e a
32. Margarita Padilla. 2013. El kit de la lucha en internet. Madrid. Traficantes de Sueños. http://www.traficantes.net/libros/el-kit-de-la-lucha-en-internet Un texto imprescindíbel para relacionar as cibermultitudes globais,
Anonymous, WikiLeaks desde a óptica dunha hacktivista española.
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rede social máis puxante colaboraron co ciberactivismo. Google e Twitter aliáronse
en 2011 coa disidencia que forzou a caída de Mubarack en Exipto. Cando o Goberno cortou internet, aplicaron ás liñas de teléfono unha ferramenta para sortear o
bloqueo. Miles de voluntarios transcribiron e traduciron as mensaxes de voz en
textos escritos que se reenviaban máis tarde ás redes sociais. Case ó mesmo tiempo
Anonymous inutilizaba varias webs gubernamentais.33 Foi unha alianza entre activistas e emprendedores. Unidos en defensa da liberdade de expresión? Exercéndoa
como dereito inalienábel dunha cidadanía dixital sen fronteiras? Saltando xuntos
os balados da vella economía? Deixando atrás a propiedade privada e poñéndoa ó
servizo do ben común? Quizáis non tanto.
Respecto á propiedade intelectual, precisamos distinguir entre as empresas que
canalizan contidos con dereitos de autor (p.e. os xornáis de Murdoch) e as que os distribúen gratis, permitindo copialos ou reenvialos a pesar do copyright. Google News
(servizo de novas de Google) non quixo pagar un céntimo a Murdoch por ofrecer as
informacións dos seus medios. Para algunhas empresas distribuidoras as leis antipiratería están de sobra, polo menos na súa versión actual. Google News pode adxuntar
publicidade a contidos que non produciu. Pon ó alcance de calquera novas que son de
pago. E argumenta que divulgándoas tamén difunde o nome do medio e os anuncios
que levan insertados. O razoamento sería semellante ó dos contidos audiovisuais.
Se flúen na rede en versións de baixa calidade, promociónanse e atraen ós clientes
dispostos a adquirilos ó pagar servizos de pago con máis calidade.
As contradicións do capitalismo, mentras busca modelos rentábeis de economía
dixital, permiten un marxe de experimentación considerábel. Promover o ben común
pode facerse en alianza con actores privados e estatais. A Wikipedia apoiouse moito nas
bibliotecas públicas conectadas a internet e no gremio dos bibliotecarios. WikiLeaks
volta a ser paradigmático. Primeiro buscou a complicidade das ong e das fundacións
internacionais de dereitos humanos. Máis tarse aloxou as súas bases no servidor do
Partido Pirata sueco. Despois utilizou medios privados, consciente da súa audiencia,
para publicar as filtracións. Máis tarde incluíu nesa alianza medios sociais, institutos
universitarios e xornais máis comprometidos. Tampouco esqueceu incluir ós medios
públicos nin crear unha produtora propia. Assange refuxiouse na embaixada de Ecuador, respaldado por países e organizacións intergubernamentais de Latinoamérica...
A lección a extraer é que (case) ninguén sobra á hora de construir o Cuarto Poder en
Rede e que deberá xuntar e mesturar actores con obxectivos e lóxicas moi diferentes.
33. Jillian C. York. 13 de marzo 2012.» The changing face of digital rights activism». http://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/2012/03/201231183523883376.html
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A neutralidade é o trazo clave de internet como ben común, é aquí onde os
conflitos co Estado e as empresas fanse evidentes. Porque o fin último das regulacións actuais é rematar coa neutralidade. En internet circulan paquetes de bits
(combinacións de 0 e 1) sen importar a natureza, o contido, a orixe nin o destino.
En termos prácticos os operadores non poden bloquear nada —usuarios, contidos,
aplicacións, servizos ou dispositivos— que non afecten ó correcto funcionamiento da
Rede. Poden intervir para solucionar problemas, pero nunca antes de que acontezan.
A neutralidade obriga a que a censura se exerza despois da publicación e con unha
sentenza firme. Igual que calquer outro medio de comunicación en democracia. A
diferencia estriba en que agora somos multitude os que podríamos converternos en
comunicadores, con equipos capaces de actuar como medios masivos.
Por iso, no plano político, a neutralidade ten un significado enorme. Os ataques
especulativos contra un país poden convocarse coa mesma velocidade que os protestos sociais contra os recortes. Manning e Snowden poideron filtrar os arquivos
con igual potencia informática que os seus superiores. E WikiLeaks resistiu fronte ó
Pentágono, o Departamento de Estado, as empresas dixitais, o sistema financeiro e
os servizos de espionaxe. Os seus seguidores bloquearon as webs corporativas e de
gobernos hostís... Foron capaces de actuar xuntos como contrapoder, con iniciativas
que xurdiron desde abaixo.
Os representantes políticos e as grandes empresas pretenden, como é obvio e
lexítimo, canalizar os usos tecnolóxicos da cidadanía para o seu beneficio. Pero os
nosos xeitos de autoorganización e movilización son telemáticas: actuamos a distancia
(tele-) mediante máquinas. E, por tanto, ás veces quedamos fóra do seu alcance. As
estratexias estatalizadoras e privatizadoras poden hackearse con iniciativas cidadáns
en defensa do ben común. Estaremos defendendo o que xeramos. Asegurándonos de
que podemos crear máis.
Estánse recortando uns dereitos cuxo alcance apenas comezáramos a entender
e que WikiLeaks intentou facer realidade. Enriba, con pretensións de universalidade:
que todos exercésemos todos os dereitos dixitais dunha internet neutral. Non puido
ser ou foino só en parte. Pero o bloque antagonista non é homoxéneo nin está (aínda) cohesionado. As leis americanas antidescargas fixeron saltar o eixe de dereita
e esquerda. Bastantes republicanos mostraron unha forte oposición e non poucos
demócratas as apoiaron cos sindicatos.
O debate sobre o copyright e a neutralidade de internet excede este ensaio, que
nin moito menos pretende resolvelo. Pero resulta manifiesto que non só os cibernautas teñen que ser vixiados. Todas as grandes teleoperadoras españolas foron
sancionadas porque os seus bancos de datos de morosos eran ilegais. Obviamente, o
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uso que fan da información que recaban é en proveito propio. E, se non hai control,
tampouco haberá límites. Tan pouco claras son as súas intencións e maniobras, que
as teleoperadoras constataron a imposibilidade de xustificar e avanzar os seus intereses nun debate aberto. Por iso, buscan a forma de implantar unha rede Premium:
unha internet reservada a quen poida costeala. Ben, dirán os que teñan diñeiro. Que
ten de malo? Pois veña! Para considerar as súas consecuencias, imaxinemos outro
accidente nuclear como o de Fukushima dentro de 20 anos.

Fukushima, 3 marzo de 2031. Unha fábula case real
Tras o último accidente da planta nuclear de Fukushima, os clientes da internet Premium foron
os primeiros en enterarse do acontecido. Accederon a información inmediata e exclusiva. Para
iso usaron as redes sociais das teleoperadoras con canais vip (very important people, xente moi
importante). Alí congregáronse os expertos e as fontes máis fiábeis. Os usuarios vip escaparon
con antelación e fuxiron das zonas máis contaminadas. Foron os primeiros en pedir auxilio, ata
que esgotaron os recursos de asistencia e axuda.
Mentras tanto, as redes sociais dos seus veciños máis pobres colapsaran. Estaban recluídos
nunha internet pauperizada e para pobres, con plataformas de información e debate intoxicados.
No lugar de científicos, aconselláronlles as medidas a tomar os videntes e nigromantes, telepredicadores e líderes de seitas apocalípticas.
Os internautas —debido ós filtros incorporados nos seus buscadores— só poideron acceder
á información do Goberno e as empresas nucleares. Para asegurarlles unha información obxectiva,
por suposto. Para coordinar con eficacia as labores de emerxencia, por suposto. En suma, para
salvagardar o interés nacional e retomar canto antes a senda do crecemento, impulsando un novo
plan enerxético nuclear. Os cidadáns que xa demostraran o seu desinterés por esos obxectivos,
tiñan cortadas as súas conexións a internet. Foran castigados polo seu frenesí pirata.
[Non é ciencia ficción. A analoxía dunha internet para pobres co gueto da televisión comercial
resulta ineludíbel. Funciona como un espazo de marxinación e degradación simbólica das clases
populares. Compararon os programas que ofrecen de madrugada as canles en aberto - sen cota
de suscripción - e os canles de pago? O panorama empeora se engadimos que os buscadores
máis usados - Google, Explorer e Netflix - sopesaron engadir un sistema anticopia nos navegadores. Filtraría automáticamente os contidos con dereitos de autor para priorizalos. E, atención,
a proposta é que se incorpore por defecto nos equipos informáticos].
E, agora, deixémonos de contos. Pasemos á realidade, ó que realmente aconteceu en Xapón
fai apenas uns anos.
Fukushima, 3 marzo de 2011
Os xaponeses, ademais de submisos e resignados, reaccionaron ó desastre nuclear cunha xesta
de alcance histórico. Un puñado deles lanzáronse a xerar e compartir datos confiábeis e contrastados sobre a radiación. Outros moitos uníronselles. Unha organización cidadán, chamada
Safecast, comezou a medir os niveis na planta nuclear Daiichi de Fukushima. Pronto logrou
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mapear e publicar as tasas de contaminación en todo o país. Toda a tecnoloxía que aplicaron
era de código aberto e libre.
Traballaron codo con codo co de Tokyo Hacklab para localizar contadores Geiger de radioactividade de segunda man e fabricaron outros con tecnoloxía aberta. Desenvolveron programas
para coordinar a recollida de datos, contrastalos e visualizalos. Desbordaron a capacidade do
goberno e do lobby nuclear para monopolizar os datos. Despregaron unha rede de voluntariado
colaborativo. Recabaron información, diñeiro, horas de traballo, equipos e saberes de todas as
partes do planeta (incluida España, esta si é a nosa selección!).
Reuniron a técnicos de equipos informáticos, expertos en visualizar datos e en radiación,
cidadáns de a pé e activistas do movemento antinuclear. Nunca entraron no debate sobre o significado das súas cifras. Era información que entregaban ao dominio público; é decir, para todos,
sen costes nin distincións. E seguiron aportándoa desde entón. En febreiro de 2014 publicaran
un total de 15 millóns de medicións.34
Agora, as preguntas
Que tal se a vostede lle tocara o gueto para desarrapados da internet Basic? Sentiríase máis
seguro nunha dark-net —unha rede negra, oculta— na que aspiran a recluirse uns cantos
hackers? Que tal se o seu buscador invisibilizase a Safecast de xeito automático? Todo era
material copyleft, botín de piratas de calquer raza e condición. E que acontecería se ós líderes
lles houbesen pechado as webs ou cortado a conexión? Si, tal como contempla a lei española:
sen xuíces polo medio.
Nin Premium nin Basic: sen Rede. Sen dereito á liberdade de expresión. Tampouco a recibir
información. Nin sequera a pedir auxilio.
Así castigarían as regulacións en curso ó activismo de datos que defendíamos no capítulo
anterior.

A alianza estatal corporativa (da que os medios forman parte) é hostil ós que
queren distribuir coñecemento (aumentar a súa circulación) e redistribuilo (combater
as exclusións). Este obxectivo comporta, en si mesmo, unha ameaza para o entramado
de intereses que non recoñece o valor da intervención cidadán. Sen disimulo, quere
negala, sen tan sequera como unha posibilidade aberta. Impulsar o coñecemento
libre é un obxectivo acorde coa nosa capacidade comunicativa. E máis poderíamos
facer se as empresas e os gobernos non visen como inimiga á sociedade civil que
se sabe capaz de entender e solventar os seus problemas. O reto está en colaborar,
sumando e integrando xeitos de proceder diversos.

34. Poden consultarse os seguintes materiais. Un vídeo de PBS: http://video.pbs.org/video/2166163724/. O sitio
oficial de Safecast: http://blog.safecast.org/ E un traballo académico sobre o caso http://fukushimaforum.wordpress.com/workshops/sts-forum-on-the-2011-fukushima-east-japan-disaster/manuscripts/session-3-radiation-information-and-control/new-expert-eyes-over-fukushima-open-source-responses-to-the-nuclear-crisis-in-japan/
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Poucos exemplos atoparemos tan persuasivos como o de Fukushima.35 Basta de
coñecemento exclusivo, secuestrado polos expertos ou sometido a unha planificación
estatal non xustificada. Basta de oferta privada que se di libre e se sostén en mercados
intervidos, erixindo auténticos monopolios. Polo que nos corresponde, non semella
abondo esgrimir a retórica antinuclear previsíbel e gastada, por moito que se exprese
de xeito novidoso ou sensacionalista. Arremanguémonos, no lugar de lucir o palmito
fronte as cámaras. Fagamos activismo de datos cos xornalistas de código libre.
O fluxo de información fomenta a democracia. Ou, como pouco, desestabiliza
burocracias e negocios que quedaron desfasados. Estas teses non son privativas dos
hackers. Compártenas con ideólogos da «sociedade aberta» que defendía Karl Popper.
E suscríbenas conservadores de calquer signo; xunto a progresistas que adoptan todos
os matices do vermello, verde e morado. Máis alá da ideoloxía e os obxectivos que se
fixe cada un, unha certa dose de realismo convida a aceptar un proceso inevitábel.
A apertura que conleva calquer nova tecnoloxía (e internet non é unha excepción)
conleva, ó principio, perda do control e, antes ou despois, regulación.36 Deberíamos
matinar que implican ambas cousas.
É preciso identificar con claridade quen defende o froito do seu traballo e quen
busca un marxe de beneficios insostíbel. Se arrastra un modelo económico caduco
e, enriba, resulta inxusto, non ten excusa. Hai quen considera a Rede como un
ámbito de explotación lucrativo e os que a crearon, siguen desenrolandoa como un
ben común. Debemos distinguir entre os xestores estatais con programas (políticos
e informáticos) pechados dos que aspiran a alcanzar democracias de código libre.
Aclarado quen é quen e que pretende, deberíamos explorar formas híbridas de bens
comuns, coxestionados polos usuarios xunto coas administracións e as empresas.
Esta sería a ruta para refundar os servizos públicos, as universidades... e o xornalismo do século xxi.
Caben todas as propostas que non criminalicen as prácticas sociais de intercambio e a cultura libre. Que recoñezan o valor do hacktivismo, incorporando a súa
xenerosidade e espíritu colaborativo. Que inoculen a decencia e as destrezas da
cidadanía dixital nas institucións. E, non menos importante, que recoñezan que a
participación que non rebase o teclado é unha trampa letal.
35. Grazas, unha vez máis a Antonio Lafuente, por suxerirme este exemplo. E a Andoni Alonso, pola crítica ós
cortes de conexión de internet que prevé a lei, e que intentei incorporar.
36. Aplico aquí as teses de J. Beniger sobre «a crise do control» que experimenta toda nova tecnoloxía nos seus
momentos iniciais; así como o posterior e
inevitábel proceso de institucionalización - encaixe e domesticación - en interés dos poderes políticos económicos.
James Beniger. 1987. The control revolution: Technological and economic origins of the information society.
Cambridge: Harvard University Press.
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Sobran as iniciativas que nacen mortas por despreciar os recursos sociais e técnicos antes citados. Ou que os invocan de xeito torticeiro, revirtindo as posibilidades
de emancipación nun maior control. Urxe contar con líderes e movementos que
integren ese potencial en programas políticos factíbeis, abrindo debates serenos. Os
xornalistas e os empresarios están chamados a participar e a comprometerse neses
procesos. Pero non o farán se non mostramos coraxe: exercendo os nosos dereitos,
demostrando que realmente os temos. Sen presión encaixaránnos en papeis cómodos
para o Estado e lucrativos para os Mercados. O cal, como vimos vendo, non se traduce
en seguridade nin progreso. Por iso e antes de nada, resulta inaplazábel desterrar
as sancións que se aplican sen intervención xudicial. A perda de control político e
corporativo, máxime si se obedece a esquemas do pasado, nunca xustificará o recorte
dos dereitos fundamentais.
A guerra empresarial desatada contra WikiLeaks desminte o discurso sobre a
liberdade na Rede. Os estados delegan as sancións nunhas empresas que practican
unha especie de vixilantismo. Como se patrullasen a fronteira de ee uu, expulsan de
Internet ós «ilegais». Cando o Goberno norteamericano pediu ás corporacións dixitais
que deportasen a WikiLeaks, non dubidaron en facelo. Fixérono a cambio dun trato
deferente nas políticas de comunicación, copyright e patentes. Dentro dun tempo, os
seus lazos co poder político poderían estreitarse ó estilo de Murdoch e a sgae. Entón
terían tanto en común coas mafias que os seus negocios entrarían nesa categoría. Ó
fin de contas agora desenvólvense en niveis de ilegalidade —contra a lexislación— e
alegalidade —ó marxe— acordes coas súas taxas de beneficio.
Non descartemos que escudándose no antiterrorismo (a sgae xa o fixo) ou calquer outra xustificación (a pedofilia é a outra preferida), nos apliquen unha censura
corporativa, que xa veña de fábrica nos aparatos e programas que mercamos. Non
haberá saída se os gobernos e as empresas se alían contra as poboacións para espialas.
O capitalismo de estado, bordeando o totalitarismo, pode ser o sistema en cerna. Se
Google houbese aplicado a súa política en China ó resto do mundo, a chamada do
«#takethesquare» (toma a praza) do 15M ós movementos irmáns de Wall Street ou
Turquía terían o mesmo final que Tiananmen.

ESPÍAS TRAS O DESXEO
Cos feitos por diante resulta difícil converter ós hackers nos malos da película.
Existen outros hackers á marxe da lei, máis perigosos e apenas coñecidos. Falamos
dos crackers que en realidade non son piratas, senón corsarios. Os crackers sirven
ós estados, as empresas ou as mafias. Cobran enormes sumas de diñeiro e, coa súa
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patente de corso, evitan os tribunais. Desempeñan actividades ilegais, a soldo de
políticos, militares, espías ou empresarios sen escrúpulos. Poderíamos consideralos
a quintacolumna, o exército inimigo, que infiltrarían no Cuarto Poder en Rede. O
contacontos oficial serviuse da súa imaxe para confundir á poboación.
A última falacia sobre os hacktivistas acúsaos de ser espías, uns axentes infiltrados. Foi esgrimida atribuíndolle a WikiLeaks que traballaba para potencias hostís.
Ou a Manning que axudaba ó inimigo islamista. E retomou forza cando E. Snowden
saliu á luz. Fixo as súas primeiras declaracións en Hongkong e acabou exiliado en
Rusia. Co engadido de Assange, refuxiado na embaixada de Ecuador, algúns xa teñen
claro que todos están pagados polo Eixo do Mal. Aínda que non aporten ningunha
proba. China non aceptou a Snowden. E Putin deixouno quedar, tras unha semana
de dúbidas, esixíndolle que non molestase demasiado.
Todos os gobernos aplican o apartheid ó hacktivismo. Tony Blair tachou WikiLeaks de «malo e vergonzoso». Advertía a unha cidadanía que cría infantilizada:
«caca, eso non se toca». Os adxetivos que usou en realidade delataban as reaccións
de calquer alto cargo ante unha filtración non autorizada. «Que mal! Que vergoña!»
Todos os gobernos alineados con ee uu. sospeitaban ou sabían, consentían ou colaboraban na espionaxe norteamericana. E intentaban imitala, por suposto.
Ó principio do Cablegate, os intérpretes máis trasnoitados pensaron que WikiLeaks desenvolvía operacións psicolóxicas e de intelixencia propias da Guerra Fría.
Varios portavoces conservadores esgrimiron o espantallo dunha kgb antisionista. Os
máis vetustos da esquerda vían á cia mover os fios. Uns posicionábanse con ee uu. Os
outros defendían ós rexímes díscolos.
Os neoconservadores describiron a Assange como un anarquista destrutivo:
un nihilista que quería fundir as nosas sociedades. Os seus argumentos eran tan
fráxiles que presupoñían que o pensamento libertario redúcese á demolición da orde
establecida. Segundo eles, WikiLeaks colocaba bombas informativas. E este afán de
destrución negaba que trouxese unha proposta democrática. A presenza (anecdótica) dalgún personaxe antisionista entre os círculos de Assange completou a imaxe
inicial daquela kgb, que tanto podía ser ácrata como antixudía. Ao combater a ee uu.
militar e diplomáticamente, perxudicaba a Israel. Pero a caricatura non coincidía
coas revoltas árabes - en absoluto ligadas ó antisionismo - e o apoio que lles daba
WikiLeaks. Ante os feitos que viñemos presentando, resulta superfluo desmontar esta
visión. Os seus portavoces fan gala dunha estulticia comparábel á dos que falaban
dunha Al Qaeda dixital e laica.
Máis sofisticados resultan os libertarianos (non confundir con libertarios) norteamericanos. Aínda que se encadran nas filas republicanas, coinciden co anarquismo
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na defensa a ultranza do individuo e o recelo á intervención estatal. Abordarémolos
con máis profundidade ó fío da ideoloxía de Assange e Snowden. Cóntanse entre
algúns dos seus defensores máis férreos. E non é de estrañar. Opuxéronse a intervir
nos Balcáns e, desde entón, criticaron todas as guerras de ee uu.
Os neoconservadores cultivaron a aversión ós hacktivistas entre a burguesía poderosa e benpensante. Pero supostos pensadores «críticos» fomentaron desconfianza
entre os máis afíns a WikiLeaks. James Petras non rozou, fixo o ridículo denunciando
que todo respondía a unha operación para tapar os desmáns de ee uu. Por exemplo,
as filtracións sobre eta e as farc en Venezuela ocultaban a participación española e
norteamericana no golpe de estado contra Chávez. Basta recordar o caso dos «falsos
positivos» colombianos, que vimos fai unhas páxinas, para que a tese se derrube.
Os feitos desminten tamén a «ciberguerra sionista» na que, segundo Hans Dieterich —outra momia «de esquerdas»—, participaba WikiLeaks. As súas probas: non
había filtracións sobre os asasinatos de científicos nucleares iranís. En suma e como
adoita acontecer, a etiqueta (anti)sionista cambiou de man e sentido a conveniencia.
Hai una imaxe verídica de Assange, seguindo por internet as revoltas de Alexandría.
Resulta suxestiva porque, postos a magnificar, presenta ó líder de WikiLeaks como
Alejandro Magno recompoñendo o mapa de Oriente Medio. Pero a medida que pasou
o tempo quedou claro que o hacktivismo non traballa para outro imperio que o da
transparencia global.
Entre as críticas que o consideraron ó servizo do Pentágono, destaca a argallada
por M. Chossudovsky. Sinalou que os obxectivos prioritarios de Assange eran China
e Irán. Presa do esquema da Guerra Fría, a esquerda carpetovetónica non criticou o
capitalismo chino nin a teocracia iraní. Implicaría «facerlle o xogo» a ee uu. E, aínda
que non o diga (porque tería que recoñecer que carece de outro modelo alternativo),
segue mantendo que ee uu. non é moito máis democrático que China. A xeración de
Assange non merca ese discurso. Tampouco o In God We Trust (en Deus cremos) dos
Freedom Fighters (loitadores da liberdade). Edward Snowden deixaríao ben claro.
O analista da nsa foi o responsábel da megafiltración que denunciou que os
servizos de espionaxe occidentais cooperan entre eles e coas empresas máis fortes
na Rede. Revelou que todas as nosas comunicacións eran susceptíbeis de ser interceptadas e gardadas por un periodo de quince anos.
O gráfico anterior ampliouse a finais de 2013. The Guardian ofrecía un excelente
resumo do debate que se desatou, acompañado dun contador da cantidade de datos
que a nsa recopila mentras le a peza.37 Un mapa interactivo publicado por Der Spiegel
37. http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded
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sinala o catálogo de técnicas despregadas pola nsa.38 Incluía todo tipo de malware
(software, programas maliciosos) con «portas traseiras» para penetrar en equipos
informáticos, a veces sen o coñecemento das compañías que os producen. Ou a
substitución dos aparatos mercados a través de internet por outros modificados. E
a monitorización de usuarios de videoxogos, desde os bélicos ata o popular Angry
Birds. Así como a recollida de imaxes a través de webcams e dos videos de contido
38. http://www.spiegel.de/international/world/a-941262.html.
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sexual intercambiados nalgúns foros moi populares... A nsa mostraba capacidade
para interceptar liñas de internet inalámbricas (wifi) a unha distancia de oito millas. Jacob Appelbaum, un hacker implicado ata as cellas en apoiar a WikiLeaks e a
Snowden, explicábao nunha conferencia imprescindíbel.39 Rematouna denunciando o uso de radiacións para escoitar o que acontece nunha habitación cercana; co
conseguinte risco para a saúde dos espiados. Por certo, empregouse nas oficinas da
Unión Europea en Washington.
WikiLeaks proporcionou a Snowden asesoramento e cobertura legal, realizou xestións diplomáticas no seu favor e intentou fletar un avión, con coñecidos personaxes
facendo de escudos humanos, para levalo a algún país de acollida; presuntamente,
Venezuela. Esta vez tratábase dun analista da nsa, un civil de traxectoria intachábel.
Quizais non fose fácil sometelo á inquisición castrense. No lugar de publicar a filtración
WikiLeaks, facíao da man dun xornalista de The Guardian, Glenn Greenwald.40 Era posíbel que non se atrevesen a aplicarlles as medidas que adoptaron con Manning e Assange.
A aparición pública de Snowden coincidiu co xuízo a Manning. Debía paliar o
efecto exemplarizante que buscaba a súa condena. Anunciábase que non sairía do
calabozo no que lle quedase de vida. Obama e o Pentágono víanse agora con outro
mozo de apenas trinta anos. Pero este analista de sistemas, altamente cualificado,
quixera alistarse para loitar en Irak e acabou traballando para a cia e a nsa. Renunciou
a un salario e un estilo de vida envidiábeis (200.000 dólares mensuais) en Hawai,
para comezar un exilio obrigado. As súas ideas coinciden coas dun libertariano
conservador. Doou fondos para a campaña do congresista Ron Paul, un republicano
atípico e candidato independente á Presidencia, tras sentirse decepcionado polas
promesas de transparencia de Obama.
O pai de Snowden comparaba nunha carta aberta ó seu hijo con «Thomas Paine,
a voz da Revolución americana que proclamou que un patriota salva ó seu país do
seu goberno.» E acababa o seu escrito así:
Animámoste a que nos contactes con intercambios regulares de ideas e pensamentos sobre como mitigar a enorme incultura política dos ee uu. Nada máis
se precisa para rendir homenaxe a Valley Forge [escenario da Guerra da Independencia], Cemetery Ridge [a Guerra de Secesión], Omaha Beach [II Guerra
Mundial], e outros lugares de enorme sacrificio.41

39. http://www.theverge.com/2013/12/30/5256636/nsa-tailored-access-jacob-appelbaum-speech-30c3.
40. http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance.
41. http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/02/edward-snowden-father-open-letter.
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Como o seu fillo, consideraba que internet era un campo de batalla prioritario.
Un territorio á altura dos lugares onde ee uu. deixou de ser unha colonia e converteuse
nun país sen escravos e derrotou ó nazifascismo. Sobre Snowden e as súas denuncias,
algunhas das mellores fontes de información son as dúas entradas que lle adica a
Wikipedia en inglés.42 Non en van o seu presidente apoiouno sen fisuras. Síntoma
inequívoco das comunidades que máis o aprecian.
A opinión pública estadounidense, a pesar da campaña na súa contra, identificouno, desde o principio, como filtrador e non espía (55% vs. 35%).43 Enténdese
así que o Goberno de Obama decidise baixar o tono dos seus ataques e asegurase
que non derrumbaría ningún avión no que poidese viaxar aquel «hacker vinteañeiro». Rebaixando o perfil do inimigo, pretendía restar importancia ás súas revelacións. Pero desde a súa aparición non lle deu tregua. ee uu. logrou deter o avión
do presidente boliviano, Evo Morales, sospeitando que aloxaba a Snowden como
pasaxeiro. Os cargos que lle imputaron equiparábano a Assange e a Manning. E as
leis antiterroristas caerían con todo o seu peso sobre el. Impedindo o seu asilo en
países que poidesen concederllo (como intentaron varios diputados alemáns), en
canto pisase o seu país sería detido e incomunicado.
Se Snowden estivese a soldo doutro estado, voaría a el directamente. E disfrutaría
da recompensa dun exilio dourado. China non lle permitiu quedarse en HongKong
(cun status legal máis aberto) e Putin retivoo nunha zona de tránsito do aeroporto
de Moscú antes de permitirlle residir por un ano en Rusia. A cambio, insisto, de que
no abrise demasiado a billa das filtracións. Non hai ningunha evidencia, todo ó contrario, de que Snowden pasara información a China ou a Rusia. Tras recalar en Moscú,
solicitou refuxio en máis de vinte democracias, que no só llo denegaron, se non que
impediron que a alianza bolivariana lle dese acolleito. Antes que a perversidade do
Eixo do Mal, quedou en evidencia a degradación do Eixo do Ben.
O debate público sobre o sistema de vixiancia masiva e a falta de control democrático está aberto. As primeiras en recoller a luva foron as organizacións de
transparencia internacional. Elaboraron cinco principios dos que se desprenden
outros tantos procedementos. Semellan o marco mínimo a seguir e a defender con
unllas e dentes, sobre o teclado e fóra del.

42. http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden y http://en.wikipedia.org/wiki/2013_mass_surveillance_disclosures
43. http://www.bloomberg.com/news/2013-07-10/snowden-seen-as-whistlebloweer-by-majority-in-newpoll.html Transcripción disponible en http://www.democracynow.org/2013/6/7/a_massive_surveillance_state_glenn_greenwald
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Marco xurídico básico sobre metadatos 44
Principios
1. Legalidade: calquer limitación ó dereito á privacidade debe ser prescrita por lei. E, debido á
innovación neste campo, debe ser obxecto de revisión periódica por un proceso lexislativo
ou reglamentario de carácter participativo.
2. Obxectivo Lexítimo: que corresponda a un interés xurídico preponderante e importante,
necesario nunha sociedade democrática. Sen sesgos ou discriminación de calquer motivo.
3. Necesidade: limitar a devandita vixilancia ó que é estrita e evidentemente necesario para
alcanzar un obxectivo lexítimo. Só se xustifica cando sexa o único medio para alcanzalo ou
o que menos vulnera os dereitos humanos.
4. Adecuación: apropiado para cumplir o obxectivo lexítimo específico.
5. Proporcionalidade: a vixilancia das comunicacións debería considerarse un acto moi intrusivo
que interfire cos dereitos á privacidade e a liberdade de opinión y de expresión, ameazando
os cementos dunha sociedade democrática.
Consecuencias
Os principios anteriores requiren que se un Estado accede ou usa información protexida,
utilizada nunha investigación penal, debe establecer ante unha autoridade xudicial competente,
independente e imparcial que esta medida:
1. É legal, porque existe unha alta probabilidade de que un grave delito foi ou será cometido.
2. Persegue un obxectivo lexítimo, porque a evidencia sería obtida accedendo á información
protexida que se busca.
3. É unha medida necesaria: porque outras técnicas de investigación menos invasivas xa foron
esgotadas.
4. É axeitada, porque que a información á que se accede limitarase á relevante e calquer exceso
será destruído ou devolto sen demora.
5. E, por último, que é proporcionada: só a autoridade específica accederá á información e
usarase só para o propósito para o cal se lle deu autorización.
Autoridade competente e proceso
1. Autoridade Xudicial Competente: As decisións relacionadas coa vixilancia das comunicacións
deben ser realizadas por unha autoridade xudicial competente que esté (a) separada das
autoridades encargadas da vixiancia das comunicacións, (b) sexa experta en materias relacionadas e competente para tomar decisións xudiciais sobre a legalidade da vixiancia das
comunicacións, as tecnoloxías usadas e os dereitos humanos, e (c) teña os recursos axeitados
no exercicio das funcións que se lle asignen.
2. Debido proceso: Os Estados respectarán e garantirán os dereitos humanos das persoas
asegurando que os procedementos legais estén especificados na lei, sexan practicados
consistentemente e estén dispoñíbeis para o público xeral. Específicamente, ó dicidir sobre

44. https://es.necessaryandproportionate.org/text#principle_6
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os seus dereitos, toda persona ten dereito a unha audiencia pública e xusta dentro dun plazo
razoábel por un tribunal independente, competente e imparcial establecido por lei.
[As organizacións que queran firmar o documento poden facelo escribindo a rights@eff.org ou
entrando en https://en.necessaryandproportionate.org/about]

Tim Berners-Lee, Sir británico, considerado pai de internet e defensor de Snowden, resume o marco legal anterior en primeira persoa. As condicións para aceptar
un sistema de vixiancia, segundo el, serían:
(1) Que me poida comportar como se non estivese sendo espiado —capacidade
de anonimizar e encriptar. (2) Que se son espiado sepa que é por alguén no que
poido confiar e por razóns que aprobo; incluso si se fai de forma secreta, porque sei que hai un sistema que asegura que es responsábel e rinde contas ante
o público. (3) Que me poido comunicar con calquera e que os meus paquetes
de información non se demoran porque visite webs abortistas e o meu provedor de internet desaproba o aborto. (4) Que internet é neutral políticamente
desde o punto de vista da raza, cor, credo, preferencia sexual... calquer motivo
de discriminación.45
Esíxeo alguén que participou na ceremonia dos Xogos Olímpicos de Londres
tuiteando, co estilo do coñecemento libre: «Esto é para todos». Quen considere insensatas as súas esixencias debería preguntarse en que sistema político quere vivir
e o rol que quere exercer nel.
Snowden confirma o perfil dos hackers que ata agora delatan as súas accións.
Foron os primeiros en concebir a Rede como unha plataforma para exercer e defender
os dereitos humanos. Mostran a intensidade cidadán que poderíamos cobrar e, ó
mesmo tempo, sinalan os costes que carrexa intentalo na actualidade. Denunciaron
o recorte de dereitos dixitais e a ameaza que conleva para a democracia. Hoxe a vixiancia non se aplica a sospeitosos. É cotiá, sistemática e abarca a toda a poboación.
Como a guerra preventiva, ataca anticipándose a delitos que aínda non se cometeron.
E intenta non deixar pegadas, é dicir, pretende resultar imperceptíbel e que non poida
probarse. Non menos importante, aliada coas operadoras de telecomunicacións e as
corporacións dixitais, detecta os perfís dos consumidores, votantes... e disidentes.
45. http://www.theguardian.com/technology/2013/dec/03/tim-berners-lee-spies-cracking-encryption-websnowden
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Lembremos algo básico sobre a vixiancia dixital. A nsa non accede ó contido de
todas e cada unha das comunicacións, algo que lle resultaría imposíbel. Recopila,
en cambio, os suficientes datos da poboación, para identificar e construir perfís
sospeitosos, susceptíbeis de cometer un delito. Queren actuar «a tempo» e para iso
entran a ver que contan os que encaixan en determinados filtros ou patróns.
Ós responsábeis políticos entroulles parálise, vergoña e carraxe cando Snowden
rebelou que todos espiaban ou eran espiados. Medio millar de autores e creadores
de 81 países afirmaron:
A vixilancia é un roubo. Estos datos non son propiedade pública, perténecennos. Cando se usan para predecir o noso comportamento, roubasenos algo
máis: o principio do libre albedrío, crucial para a liberdade democrática.46
Queda claro os que actúan como ciberdelincuentes, espías e quintacolumna
antisistema? Quizais non. Aínda haberá alguén máis preocupado polos hackers.
E non saberán responder esta pregunta: En que se parecen Facebook e os drons?
Oxalá se tratase dun chiste.
O sociólogo Zygmunt Bauman respondía nunha conversa con David Lyon, un
dos maiores especialistas en seguridade.47 A súa tese central, máis ou menos resumida, constata a imposibilidade de ocultarse, tras a «confesión diaria» nas redes
sociais e sendo espiados con drons do tamaño dun colibrí (dentro de nada, como
un mosquito). Pola nosa parte, cabría engadir que tampouco hai xeito de sortear
ós devanditos community managers: os xestores de comunidades dixitais, que
sustituíron ós de recursos humanos. Expresións que o din todo sobre o cambio de
visión empresarial da forza de traballo: antes «xestionaban» individuos e equipos
de traballadores, agora «comunidades». Nas redes sociais os community managers
pastorean ós cibernautas hacia as marcas que lles pagan por facelo. As empresas
son os seus verdadeiros clientes; nós, o produto que lles venden. A bicoca reside en
que nós mesmos nos construimos como mercancía e grupos de consumo. Revelamos patróns de tendencias, gustos e gastos. En torno a estes asuntos (e non outros)
facemos comunidade, din.
Segundo Bauman, realizamos un striptease cotián, ben a gusto e sen cesar. Aplacamos a ansiedade de ser recoñecidos polos nosos «seguidores» aumentando o seu
número. E así camiñamos xuntos ós balados do mercado que xeraron os xestores das
46. http://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/international-bill-digital-rights-petition-text.
47. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/11/lo-que-los-drones-y-facebook-tienen-en.html.
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«nosas» comunidades, que non cesan de suxerirnos novos «coñecidos» e «amizades».
Aproveitándose da ignorancia e a desprotección legal, a investigación de mercados
xa non identifica o que consumimos. Xera perfís de futuros consumidores... que a nsa
podería considerar perigosos. Adquiriu vostede unha mochila e unha pota a presión
antes dun atentado? Non se lembra? Tranquilo, como aconteceu despois do atentado
de Boston, alguén virá a recordarllo e a pedirlle explicacións.
O confesionario de Facebook e os drons que lanzan misís contra os obxectivos
que sinala a nsa, delatan que vivimos unha etapa histórica, que Bauman define como
o «fin do anonimato». Estaba enfermo e entre todos o matamos. Porque satisfacemos
a necesidade de «clasificarnos socialmente» —decir quenes somos ante os demais—
en plataformas que están fora do noso control.
Se fósemos paquistanís ou afganos, cada martes poderíamos preguntarnos
se figuramos na lista dos obxectivos humanos, que Obama e os seus conselleiros
escollen para abatir con drons. Reúnense «os martes do terror» (Terror Tuesday).48
Tras o seu terceiro ano como presidente de ee uu, o premio Nobel da Paz mandara
asesinar a distancia un alto número de sospeitosos terroristas. Sumaban o dobre que
os presos encarcerados en Guantánamo por G.W. Bush en toda a súa presidencia.49
Quizais esaxeremos o perigo que se cerna sobre vostede. Porque, ademais da mochila
e a pota, non terá tamén un Corán na casa?, ou...? Así nos pasa factura o crime de
estado perpetrado con Osama Bin Laden. Aquel triunfo da Guerra contra o Terror
significou o inicio da nosa derrota.
Podemos considerarnos todos de perfil (dixital), como nunha ronda de recoñecemento da policía. Sospeitosos do crime que aínda non cometemos. Tamén podemos vernos facendo cola en distintas plantas e seccións dun centro comercial. Os
países que comparten convenios de espionaxe e tratados comerciais anti-copyright
compoñen mapas semellantes. A nsa e o seu entramado de espionaxe herdaba as
funcións da rede Echelon, que aínda respondía á postguerra fría. Xuntaba, como
o sistema desenmascarado por Snowden, os servizos segredos de ee uu, o Reino
Unido, Canadá, Nova Zelanda e Australia. O Acordo [comercial e de copyright] da
Asociación Trans-Pacífico (tpp) que WikiLeaks filtrou a finais de 2013 aséntase
neses cinco países (coñecidos como The Five Eyes) e quere impoñerse ós limítrofes.
Eses cinco ollos serven a un entramado que non distingue entre obxectivos bélicos
e corporativos.
48. http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html?_r=0.
49. http://www.huffingtonpost.com/john-w-whitehead/terror-tuesdays-kill-list_b_1606371.html; http://www.
tomdispatch.com/post/175551/engelhardt_assassin_in_chief. Véase también Kill or Capture: The War on Terror
and the Soul of the Obama Presidency de Daniel Klaidman. 2012. Houghton Mifflin Harcourt.
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O monitoreo económico (con)fundiuse coa espionaxe. Si o contido das mensaxes
dixitais está desprotexido, os macrodatos aínda máis. Non expresan o que decimos
pero si con que dispositivo e frecuencia, en que redes de afinidade e con que fins... O
resultado é que, sen percibilo, de forma automática e forzosa, vixilámonos uns a outros cando interactuamos dixitalmente. Transferimos de xeito continuo información
que deixa de ser nosa para integrarse nunha rede centralizada. Está descontrolada
e aplica ferramentas —dispositivos e programas— que non entendemos pola súa
complexidade.
Bruce Schneier escribía:
O poder corporativo e o poder gubernamental alineáronse. Ambos desexan
unha vixilancia ubicua e a nsa emprega ás compañías para obter datos que non
poderían obter doutro xeito. A industria do entretenemento intenta que os gobernos reforcen os seus caducos modelos de negocio. Os equipos de seguridade comercial son usados por gobernos que espían e censuran ós seus cidadáns.
A mesma tecnoloxía de recoñecemento facial que Disney emprega nos seus
parques temáticos identifica ós manifestantes en China e ós de Occupy Wall
Street en Nueva York.50
50. Bruce Schneier. 2013. «Power in the Age of the Feudal Internet» http://en.collaboratory.de/w/Power_in_
the_Age_of_the_Feudal_Internet
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A vixilancia ubicua fai sentirse omnipotente a quen a exerce. Nada máis alonxado da realidade. A ominisciencia —a capacidade de coñecer e sabelo todo— non
conleva maior capacidade de actuar nin de impoñerse a outros actores. O destino
de Assange, Manning e Snowden foi refuxiarse, recluírse e ocultarse. Quixeron que
representasen a uns Prometeos modernos: castigados por roubar o lume —o poder
da tecnoloxía— ós deuses. Cabería pensar que iso lles pasou por ser uns adolescentes tardíos que xogaban a heroes mitolóxicos. A foto de Barack Obama, na tenda
de campaña antiespionaxe, contradí esta interpretación. E representa a antítese
daquela que lle mostraba dirixindo a execución sumaria de Osama Bin Laden. É a
única imaxe de forza que o Imperio puido ofrecer tras as denuncias de Snowden.
A actividade despregada polos hacktivistas pretende revertir esta situación,
que afecta a representantes e representados. Todos nos espiamos a todos. E así nos
facemos máis vulnerábeis, gobernantes e gobernados. O Cuarto Poder en Rede emerxente denunciou os procesos militares, económicos e políticos que nos trouxeron ata
aquí. Comprobámolo atendendo ás accións dos hackers, que desminten as mentiras
e delitos que se lles imputan. É hora de exponer o seu pensamento e biografías.
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iii. a revolucion non sera unha reposicion

A revolución colocarate no asento do conductor...
A revolución non será unha reposición, irmáns.
Gil Scott-Heron

Xa é unha frase feita, A revolución non será televisada.* Propoño interpretar que
será retransmitida polo xornalismo de código libre que deixará ó público tomar as
decisións, ser o protagonista. Porque «a revolución vaite colocar no asento do conductor». Ó mando das tecnoloxías dixitais? Hai quen di que «a revolución tampouco
será tuiteada».1 O Cuarto poder precisa redes propias.
Despois de rebatir as ameazas atribuidas ós hackers, centrámonos na súa filosofía. Non é sinxelo, pois son xente de acción. Sen tempo para explicarse, din deixar
claros os seus plantexamentos coas súas aportacións á cultura dixital. Abordar a
ideoloxía de WikiLeaks, como portavoz do hacktivismo da transparencia, obríganos
a presentar a do seu fundador. Assange segue un patrón moi extendido nos medios
alternativos: a dependencia das súas organizacións respecto a uns líderes que, por
capacidade de traballo e falla de recursos, concentran tarefas e decisións. Á marxe
destas consideracións, Assange foi tachado de ditador, xeneroso en xestos arbitrarios. Rasgo que, de ser certo, compartiría cos directores de moitos medios que así
o caricaturizaron.
Esta biografía intelectual básase na remestura (refritido, en castizo) de libros,
entrevistas e reportaxes. E presento aquelo no que coinciden polo menos dúas fontes
1. Frase do xornalista do New Yorker, Malcolm Gladwell, no seu artigo «Small Change. Why the revolution will not
be tweeted.» de outubro de 2010: http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell.
* Tamén un magnífico documental sobre a desinformación e o golpe de estado contra Chávez: http://www.
youtube.com/watch?v=oRF9ZbpVMiw. E o título dun poema rimado do gran Gil Scott-Heron, falecido en 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=5xFLBcLOuEU. Por certo, o 15M fixo unha versión en feminino, apropiada
para bailar cos nenos: http://esunrobo.bandcamp.com/track/la-revoluci-n-no-ser-televisada.

101 //

de signo contrario, biografías e conversas, con afíns e antagonistas, e informacións
de medios moi distantes. Pretendo aplicalo xornalismo de código libre: reutilizo
mensaxes e discursos alleos, recoñezo a súa orixe e referencio os arquivos completos.

A CONTRACULTURA QUE DERON POR ENTERRADA E RENACE NA REMESTURA
O líder de WikiLeaks xunta no seu perfil ideolóxico as principais correntes da
Modernidade. Invoca moitas tradicións, incluso enfrontadas. Compórtase como un
libertario (anarquista) enfrontado ós centros de poder. Pero non recela en definirse
ás veces como libertariano: un liberal contrario ó intervencionismo. Sen embargo,
resulta difícil calificalo de conservador. Reivindica ós pais fundadores da Constitución americana e admira o desafío dos grupos más radicais dos anos sesenta, como
os Panteras Negras, inspirados por MalcomX. O seu individualismo exprésase de
forma comunitaria, propia das redes de hackers. O seu nomadismo é herdanza dunha
familia hippy, e un estado propio dun hacktivista, sempre emboscado, que desde
moi mozo traballou en iniciativas globais.
O antibelicismo proviría das campañas contra Vietnam nas que participaron a
súa nai e os seus compañeiros sentimentais. Assange sostén que «hai un soldado
interposto entre ti e a túa muller, mentras vos mandades unha sms. Todos vivimos
baixo a lei marcial... Non vemos os tanques, pero están aí. De feito, as nosas vidas
entraron en zona militar. É como ter un soldado baixo a túa cama. É a militarización da
vida civil». «A hacker is not a hawk» (un hacker non é un falcón da guerra), acostuma
a repetir. Ó contrario, comprométese na «construcción dixital da paz», como di o
seu alter ego norteamericano, Jacop Appelbaum,* «creando un pensamento creativo
ou marcos para a análise independente. [En contra dos que] cultivan a mentalidade
de funcionar como unha peza na engrenaxe, alguén que acata ordes polo ben da
nación». Cito extractos do libro Criptopunks e continúo plaxiando a mesma fonte.2
A «ocupación militar das nosas vidas» é para os hacktivistas unha realidade, resultado da concentración de poder e a vixilancia masiva. O futuro, di Assange, pode ser:
Un estado de vixilancia transnacional, surcado de drons e baixo o neofeuda* Jacob Appelbaum é un norteamericano fundador de Noisebridge en San Francisco, membro do Berlin Chaos
Computer Club e desarrollador. Promotor e investigador do Proyecto tor. Durante a última década traballa en
grupos de dereitos humanos e ecoloxistas. A finais de 2013 presentábase como «xornalista» en Der Spiegel,
analizando as filtracións de Snowden.
2. Assange et al. 2012. Criptopunks. Freedom and the future of Internet. New York, London: Or Books. edición
española, 2013. Criptopunks. La libertad y el futuro de internet, publicado por Deusto.
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lismo da elite global - non nun sentido clásico, senón froito da complexa interacción de moitas partes e resultado de que as distintas elites alonxáronse das
súas respectivas poboacións e remataron por afundir. Todas as comunicacións
serán vixiladas, permanentemente grabadas, constantemente monitorizadas.
E cada individuo estará sempre identificado nas súas interaccións para servir
á nova clase dirixente, dende que nazca ata que morra.
E continúa dicindo:
Pero os que controlan o sistema, tampouco disfrutarán dese «novo mundo feliz» [aludindo á novela de A. Huxley]. Este sistema vai coincidir cunha carreira
de armamento de drons que eliminará as fronteiras definidas con claridade, tal
como as coñecemos. Antes as fronteiras creábanse loitando por liñas físicas.
O resultado será a guerra perpetua, mentres as redes de influencia vencedoras
abanearán o mundo buscando concesións. Ó mesmo tempo, esta xente [a elite]
verase soterrada pola matemática imposíbel da súa maquinaria burocrática.
Xa vimos que Obama, o Xefe do Alto Mando que executou a Osama Bin Laden,
rematou plantando unha tenda de campaña antiespías alá onde ía.
A pesar do dramatismo da súa análise, os hackers non provocan parálise. Todo
o contrario. Perseguen que o núcleo duro do poder se fága visíbel, desentrañando os
mecanismos que lle permiten agocharse no segredo e na complexidade tecnolóxica.
O obxectivo complementario é combater o belicismo informativo. Para Assange «a
maioría das guerras comezaron como resultado de mentiras. Amplificadas e extendidas
pola prensa convencional... Esto quere dicir que ás poboacións non lles gustan as guerras e que hai que mentirlles para metelos nelas. Pero tamén significa que podemos ser
informados na paz [énfasis engadido]. E esto resulta extremadamente optimista». Claro
que hai razóns para o optimismo, pero non as atopamos nos medios convencionais.*
Acusado de anti-americano, Assange fai gala dun sólido anticomunismo, tal vez
debido a orixes familiares: o seu apelido orixinal, Sang, procedería dun antecesor
chino. As lecturas que máis lle influiron foron os disidentes rusos, en moita maior
* Hoxe mesmo, que rescrebo por enésima vez estas páxinas, colguei este post en ProPolis, que mostraba unhas
fotografías ata agora inéditas: «Estes son os cuarteis xerais da nsa.» Por fin, sobrevoamos a casa dos vixiantes.
Grazas a «un artista» que quere «crear o vocabulario» para que poidamos falar do indecíbel. O fotógrafo Trevor Paglen agarrou un helicóptero e a cámara e fixo xornalismo de investigación. No lugar de colgalas nunha
galería ou vendelas, colocou as imaxes en dominio público. Gleen Greenwald, o xornalista de Snowden, que
é avogado, recolle o guante nun proxecto propio que anuncia un novo medio dixital inspirado en WikiLeaks.
Chámase Intercept. O 4º Estado en Rede ábrenos os ollos.» http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2014/02/
sobrevolando-el-estado-de-vigilancia.html
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medida que os clásicos anarquistas e marxistas. Cada dous por tres, invocaba a Solzhenitsyn, vítima das purgas de Stalin. Trátase do Premio Nobel ruso que, á volta
do exilio, lanzou terríbeis diatribas contra o capitalismo que anunciaba Gorbachov.
Suscribiría o razonamento que Assange facía nunha entrevista a The Guardian.
A penetración da Stasi na Alemaña do Este suponse que chegou ó 10% da poboación. Un de cada dez cidadáns actuou como informante nalgún momento.
Pero a penetración de Facebook en países como Islandia é do 88% e esa xente
informa con máis frecuencia e detalle que a Stasi. E nen sequera hai que pagarlles! Fano porque sinten que se non estarían excluíndose de novas oportunidades sociais.3
O control estatal-corporativo funciona á perfección cando se transforma en
control social, funcionando como unha férrea pero imperceptíbel autodisciplina. Nin
sequera fai falla que nos deixemos cachear. Espímonos diariamente nas redes sociais
porque sentímonos mal se non temos unha conta en Twitter ou apenas seguidores.
Esas «carencias» poñen en perigo o aprecio dos nosos interlocutores, a amizade ou
o traballo que nos poideran ofrecer.
A heterodoxia marca a personalidade de alguén que, para comezar, da a cara e
se convirte en personaxe público. Algo que, ata a chegada de Assange, estaba prohibido por unha ética hacker marcada polo anonimato. O eclecticismo do que fai
gala é transideolóxico e transdisciplinar: mestura etiquetas excluintes e amosa unha
formación moi plural. Os pilares son as ciencias puras con orientación humanística.
As súas referencias van dende a física cuántica ata a filosofía, pasando por Oscar
Wilde e Saint-Exupéry. Autodidacta, a súa escolarización nunca foi continua. Na
universidade cursou unha docena de carreiras que xamáis rematou. En total recorreu
case trinta centros educativos.
Atopámonos cunha ideoloxía mestiza; como a cultura de internet, alimentada
de diversidade. Componse dunha amalgama de aportacións distantes, fusións novedosas. Combinacións que reinterpretan referentes alonxados entre sí e cuestionan
calquer ortodoxia. A coherencia provén dunhas conviccións que Assange asume
como consecuencia do seu carácter ou temperamento. Síntese obrigado a realizarse
con accións que o constrúan persoalmente. Non responde a un credo determinado,
senón que di seguir os seus impulsos. Amósase consecuente consigo mesmo e asume
as consecuencias dos seus actos.
3. http://www.guardian.co.uk/media/2012/dec/07/julian-assange-fugitive-interview
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Esta postura evítalle caer no relativismo posmoderno e no egoísmo. É o perfil
activista axeitado para unha época que, segundo algúns, manifiesta o fin das ideoloxías e as substitúe polo individualismo. En ausencia de verdades establecidas,
parece manter Assange, só queda a coherencia persoal. É o único guión que se pode
interpretar cando xa ninguén cree en grandes relatos colectivos. Postos a lanzar
piropos, aí van dous. Se internet tivese unha biografía, podería ser a de Assange.
Se funcionase como Cuarto Poder, instancia de control en mans da sociedade civil,
adoptaría moitos rasgos de WikiLeaks.
Os hackers remiten á contracultura do século xx, coa que conectan. Ao seu xeito,
claro. Desmenten a hexemonía do pensamento neoliberal, impulsado dende os anos
oitenta polo trío de Thatcher, Reagan e Wojtyla. Assange é fillo do antiautoritarismo,
o ecoloxismo, o pacifismo e o feminismo (sí, tamén).* O seu exemplo rebate que os
progres sesentaiotistas procesaran fillos pasotas en familias desestructuradas. Conta
co firme apoio da súa nai e dun dos seus (moitos) pais adoptivos, implicado ata as
cellas nas actividades do seu fillo. O seu exemplo desminte que o 68 rematase en
misticismo New Age, bohemia burguesa, desencanto e outros conformismos.
Un totum revolutum heterodoxo deu lugar ó proxecto de WikiLeaks e xerou o
liderado de Assange. Non encaixan na esquerda nin na dereita. Proxectan unha
democracia futurista, pero remiten a tradicións clásicas. Son geeks —obsesos da
tecnoloxía— pero non se deixan atrapar polo ciberfetichismo. Exhiben actitudes
contraculturais, mesturadas cunha aplastante disciplina de traballo. Comezaron a
bailar co punk e Assange atreveuse a rapear con Calle 13: «Unha noticia mal contada
/ é un asalto a man armada [...] As nosas ideas son libres e están espertas / porque
pensamos coas portas abertas»4.
As súas «contradicións» poderían ser consideradas aperturas, portas de conexión
a diferentes ideoloxías e xeracións. O hacker fai política escribindo código, deseñando
sistemas abertos e libres, para que os use calquera. Sen embargo, pecháronselles
moitas portas. A miña suposición é que WikiLeaks atopouse co feito de que as culturas
políticas que invocaba están devastadas. Os neoliberais tomaran o asalto ó Estado.
No lugar de frenalo, utilizárono para desbocar o capitalismo en proveito da casta
financeira. A socialdemocracia xestionaba «o público» con mala conciencia (ou non);
en todo caso, sen un modelo alternativo. A esquerda clásica, aínda baixo os cascotes
* Nunha conversa co politólogo australiano, John Keane, Assange desmentía a imaxe de macho alfa e misóxino que lle fabricaron. Afirmaba: «As mulleres enseñan ós homes o que é a coraxe. Tratadas como excluidas
ou marxinadas, as mulleres aprenderon a dureza de tratar co poder estructural. En consecuencia teñen maior
capacidade de adaptación que os homes. O mundo masculino é violencia estructural.» http://theconversation.
com/lunch-and-dinner-with-julian-assange-in-prison-12234
4. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/12/activismo-y-responsabilidad-ante-el.html

105 //

do Muro de Berlín, carecía dun proxecto e, no mellor dos casos, aliábase con curas
e monxas nas ONG. Os hippies transformáranse en yuppies...
Ó final todos se sentiron incómodos. Rexeitaron a quen lles lembraba as súas
renuncias. Acordaron darlle as costas ou denigralo. Pode resultar unha explicación
demasiado psicolóxica, unha psicoanálise social barata, pero non se me ocorre outra.
Co engadido de que a maioría de nós xamáis accedimos a un relato verdadeiro do
que era WikiLeaks. «As ideas máis profundas das falas que non son entendidas ou
combátense con desinformación», comentou E. Schmidt, un máximo directivo de
Google, a Assange.5 Os xornalistas non comprenderon e desdebuxaron un personaxe
que, a diferenza dos que crearan, non podían controlar.
Assange fachendeou de ser o artífice dunha organización que, a pesar da envergadura dos seus proxectos, apenas contaba cun feixe de colaboradores. O equipo
non cesou de variar. Pero o líder amosou unha vontade de traballo e cualidades nada
comúns. Centrémonos primeiro no seu pensamento. Despois, no encaixe de WikiLeaks nos movementos sociais do século xx. Será entón cando poderemos sinalar
as limitacións do proxecto.

UN CRIPTOPUNK ILUSTRADO NO CÍRCULO DE VIENA
Sendo apenas maior de idade, Assange foi moi recoñecido nos ámbitos ciberpunk.
Estudaban e trasteaban, segundo as súas palabras, «nas arquitecturas de poder que
encerran os sistemas de comunicación». Alí canalizaba a rabia adolescente, exhibindo
as súas destrezas e desafiando á policía. Con máis precisión, Assange pertencía ós
criptopunks, que desenvolvían ferramentas de cifrado moi potentes. Querían asegurarlle a calquera individuo do mundo a posibilidade de dicir non: resistirse ó estado
e ás corporacións, sen sufrir represalias. Assange autodenomínase criptopunk, un
pioneiro en blindar a disidencia, dentro e fóra da Rede. Descubriron como borrar os
rastros dixitais, para asegurar a privacidade das mensaxes e o anonimato dos usuarios.
O seu obxectivo era preservar a neutralidade da Rede: que non fixeran distincións
según quen a utilizase nin con que propósito. Combatían a concentración de poder
ensaiando unha comunicación dixital que funcionase como puro contrapoder. As ferramentas dixitáis que desenrolaron deixaban desarmados ós gobernos, corporacións,
policías e xuíces. Creaban unha esfera pública dixital que recoñecía o máximo poder
e daba a máxima libertade á cidadanía. «Privacidade para o débil e transparencia para
5. A conversa transcrita figura íntegra en http://WikiLeaks.org/Transcript-Meeting-Assange-Schmidt.html (trad.
ao galego): Y después vio la luz como libro: (cur) When Google Met WikiLeaks (cur) http://www.orbooks.com/
catalog/when-google-met-wikileaks/
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o poderoso». Este lema resume o propósito de invertir a desigualdade acumulativa
que crea o xornalismo convencional, dando máis voz e mellor visibilidade a quen
máis recursos ten. Os criptopunks levaron a cabo o seu plan popularizando dispositivos de código aberto e libre. Defenderon Internet como ben común, xerando bens
comúns. Aí van os dous máis emblemáticos: unha canle de transmisión anónima e
claves públicas de encriptación.
The Onion Route, abreviado tor, é un sistema militar adaptado polos hackers.
O Pentágono empregábao e éralle imprescindíbel. Eles reutilizárono con fins opostos. Empregaron a arquitectura de comunicación do poder bélico para desarmarlo.
Substituíron unha arquitectura centralizada por outra distribuída. Dende 2005, tor
funciona a través dunha rede de milleiros de ordenadores que actúan como servidores
espallados por todo o mundo. Calquera pode prestar o seu, para que outros usuarios
non sexan rastreábeis. Segundo di a Wikipedia:
Usando tor é posíbel realizar unha conexión a un equipo sen que éste ou ningún
outro teña posibilidade de coñecer o número de ip [o dni dos nosos ordenadores]
da orixe da conexión […] A rede tor cifra a información á súa entrada e a descifra
á salida da devandita rede, co cal é imposíbel saber quen enviou a información.
Ó pasar polos nodos da rede:
O paquete de información vese envolto en varias capas de cifrado que se van
retirando sucesivamente, de xeito que resulta moi difícil obter a imaxe completa do circuito. Só se coñecen os nodos anterior e posterior polos que pasa
a mensaxe.
De aí a metáfora das capas de cebola. Non é un sistema invulnerábel, pero
combinado coa encriptación irrita os ollos que nos vixían. Quizáis den finalmente
co que buscan, pero será demasiado tarde para intervir. Podemos imaxinar tor como
un sistema postal para cartas que circulan por moitísimas casas sen ser abertas ata
chegar ó seu destino. Depositaríanas nas nosas caixas de correo unha lexión de
carteiros que borraron os remitentes anteriores e os substituirían por outros, que
desaparecerían na seguinte entrega.*
* Está dispoñíbel aquí: https://www.torproject.org E neste outro enlace atoparán un tutorial para executar o tor
nun ordenador persoal: http://www.eldiario.es/turing/Primeros-pasos-navegacion-segura-Tor_0_126337372.html.
Tras as informacións de Snowden, destapáronse numerosos intentos da nsa para facela máis vulnerábel. A irritación dalgíns dos creadores de internet, como Tim Berners-Lee foi notábel, declarando que se estaba acabando
coa liberdade na Rede.
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Un número indeterminado de usuarios deixan os seus ordenadores dispoñíbeis á
rede tor para que outros descoñecidos oculten a súa identidade. Sería algo semellante
a como se ó irmos a durmir prestásemos a unha organización de dereitos humanos os
nosos móbiles para que os seus activistas non fosen localizados polo gps dos teléfonos
«intelixentes». Claro que se utiliza con fins menos loábeis, pero esto ocorre cos cartos (e
os móbiles) e ningúen pide a súa abolición. Unha vez construída a canle, faltaba o código.
A elite criptopunk da Electronic Frontier Foundation reuniu algunhas das mentes
máis preclaras da contracultura dixital. E democratizaron o programa de encriptación
Pretty Good Privacy (pgp). Brindáronos a custo cero o acceso ás claves, agasallándonos
unha privacidade que calificaron, con sarcasmo, como «bastante boa».* Non existen
códigos indescifrábeis, pero o historiador David Kahn considérao o desenvolvemento
criptográfico máis importante dende o Renacemento. É que os criptopunks tiñan algo
de renacentistas: entendían internet dende o individualismo humanista.
tor, pgp e outros proxectos relacionados aplicaban á informática tres citas habituáis en Assange. A primera pertence a Óscar Wilde: «O home é menos si mesmo
cando fala en primeira persoa. Dalle unha máscara e dirache a verdade». É dicir, o
anonimato permítenos actuar de forma máis libre e sincera. Outro pasaxe é obra de
Solzhenitsyn: «Occidente perdeu a súa coraxe cívica… e esa perda é máis evidente
na clase dirixente e intelectual». Ven a sinalar que a falta de valores instalouse nas
nosas sociedades, sobre todo entre a elite. E estas dúas citas reúnense nunha frase
de Assange, a modo de conclusión: «a coraxe é contaxiosa». A máscara dá coraxe e,
unha vez manifestado, propágase. A idiosincrasia do líder de WikiLeaks reside en
aplicar estes principios en primeira persoa.
Na conversación co directivo de Google, que vimos citando e que foi moi pouco
difundida,* explicaba a súa definición de coraxe:
* O pgp combina tres pasos de cifrado. Resulta moi útil, porque non se precisa decirlle a alguén a clave para abrir
un documento. O primeiro paso xéranos de forma automática unha clave - unha «identidade» —que ten unha
parte pública— que todo o mundo ve —e outra privada— que só coñecemos nós. No segundo paso, contado moi
por encima, ó intercambiar mensaxes con pgp as partes públicas das nosas claves crean automáticamente unha
mensaxe encriptada. Pero só se podrá ler coas nosas claves privadas. Así, conséguese un cifrado dos mensaxes
de gran calidade, porque non precisamos exponer as nosas claves ou identidades privadas a aqueles cos que
intercambiamos estas mensaxes. Finalmente, e este é o terceiro paso, as partes públicas das nosas contraseñas
—que non dan problemas de seguridade— pódense gardar automáticamente en almacéns dixitais para que estén
a disposición de calquera. Os criptopunks deron coa cadratura do círculo: claves de encriptación pública, visíbeis
pero «bastante privadas». Xa que son moi sinxelas de usar, igual que o tor, se as empregásemos faríamos da
espionaxe masiva unha tarefa imposíbel. (O meu agradecemento a Sergio, por estas explicacións criptopunks).
* A conversa tiña como obxectivo elaborar o libro titulado The New Digital Age: Reshaping the Future of People,
Nations, and Business, que se publicou en abril de 2013. A opinión de Assange sobre o libro de Schmidt e Cohen
pode atoparse en: http://www.wikileaks.org/Op-ed-The-Banality-of-Don-t-Be.html.
Din de el que «é unha lectura esencial para calquera que esté inmerso na loita polo futuro, por un simple imperativo: coñece ó teu inimigo». Os gurús de Google opinan que o fin da privacidade axudará ás «autocracias
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Os activistas máis efectivos son os que loitan e botan a correr. Non os que
loitan e se inmolan, senón os que loitan e escapan para volver a pelexar outro
día. Depende do teu criterio cando introducirte na loita e cando retirarte para
preservar os teus recursos para a seguinte batalla… se tes anonimato completo
podes loitar para sempre. Non tes que botar a correr. [E engadía] A coraxe non
é a ausencia de medo. Só o imbécil carece de medo. A coraxe é, máis ben, a educación intelectual do medo, entendendo os verdadeiros riscos e oportunidades
dunha situación. Tratando de equilibrar ambas cousas. Non só tendo prexuízos
sobre os riscos, senón poñéndoos a proba. Hai toda unha serie de mitos sobre
o que se pode facer e non. É importante comprobalo. Ti non aprendes a saltar
tirándote dunha ponte. Probas primeiro dende unha banqueta e, despois, saltando dende un pouco máis alto; e, despois, un pouco máis.
Na súa xuventude o futuro líder de WikiLeaks actuaba con outro par de amigos
na autodenomidada International Subversives. Penetraron nos servizos militares e das
operadoras de telefonía, sen danalos nin enriquecerse. Anos despois Assange aínda
sería retratado como un mozo airado que sembraba o caos, unha imaxe distorsionada. Alcanzou o recoñecemento baixo o seudónimo de Mendax, movido polo afán
de aprender e compartir. Buscaba expresar as súas posicións políticas e o que todo
adolescente desexa: gañarse a estima e o recoñecemento dos seus círculos. Tras ser
detido, pagou os seus «delitos» actuando de consultor e colaborando coa Unidade
Victoriana de Explotación Infantil.
Por certo, no libro Criptopunks sinala que «a aqueles policías non lles gustaban
os sistemas de filtrado. Porque cando non se pode constatar que hai pornografía con
menores, iso perxudica ó lobby que asegura recursos policiais para rematar co abuso
infantil». Trátase dun razonamento pragmático, contundente pero obviado adrede
polos inquisidores da Rede. Como delatan algúns documentais oficiais, atoparon na
pedofilia, despois do antiterrorismo, a escusa máis popular para controlar Internet.
Pero, lembran os hackers, se se censuran as expresións ou manifestacións do crime,
entón non se pode perseguir. Sendo máis precisos, o crime é o abuso infantil, que se
manifesta coa pornografía para pedófilos. Indentificándoos —e os hackers axudan
a que así sexa— poden perseguirse as verdadeiras redes criminais: as de tráfico e
prostitución infantil.
represivas» a apuntar contra os seus cidadáns, mentras que «as democracias abertas verano como un presente
que lles permitirá responder mellor ás preocupacións da cidadanía e os consumidores. En realidade, a erosión
da privacidade individual en Occidente e a centralización de poder que o acompaña fan inevitábeis os abusos,
e acercan as boas sociedades ás malas».
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A censura é a solución máis sinxela; por eso recorren a ela tanto as autoridades:
elimina os síntomas do problema sen frealo. Por eso ó censuralo totalmente, non
só persiste, senón que pode agravarse. Ó final, a sociedade civil que combate certos
crimes carece de argumentos e non pode recabar fondos para erradicalos. Os hackers
pensárono moito e recoñecen o problema da revictimización; é dicir, o sufrimento
que provoca na víctima a visión da tortura que se lle infrinxiu. Pero argumentan
que, por exemplo, eles síntense revictimizados ó ver abusos policiais. Moito máis
frecuentes, sen dúbida, que a pedofilia.
A solución que propoñen é que «o filtro debería ser manexado polo usuario
final, e no dispositivo do usuario final». O filtrado corresponde facelo á xente que
recibe información e que dispón de moitas ferramentas e moi seguras para facelo.
O dispositivo final do usuario é a cabeza: «esa cousa que tes entre as orellas. Aí é
onde deberías filtrar e non debería facelo o goberno no teu lugar». Esta remestura
de pasaxes de Criptopunks sinala a lucidez dos que se implicaron en exercer e defender o dereito á liberdade de expresión, ata as súas derradeiras consecuencias. O
cal entenden que non se consigue censurándoa, senón implicando ós suxeitos que
a exercen, tamén ata as derradeiras consecuencias. Toda unha lección, creo eu, para
os profesionais e os usuarios da comunicación.
Cando Assange foi detido por primeira vez en 1991 a máscara caeu, e con grandilocuencia dixo sentirse Solzhenitsyn. Parafraseándoo, afirmo que, se chaman á
túa porta, e veñen buscarte pola noite, é que fixeches ben o teu traballo. Xestos
literarios aparte, nos que a personaxe abunda, mostrou un compromiso militante,
moi arraigado e dende moi cedo. Deixao claro a novela Underground, que coescribiu
sobre aquel período. Dos tres membros da International Subversive foi o único que,
ó final da historia, colaboraba con ong e grupos cidadáns. Este activismo remataría
impregnándose de certo calado intelectual.*
Assange lembra (ou idealizou) os seus tempos de criptopunk como se pertencera
ó Círculo de Viena6.
Sostén que aqueles pensadores da segunda década do s. XX reencarnáronse a
principios dos anos noventa nos ambientes que frecuentaba. Desenvolvían código

* Non me resisto a falar de outras impregnacións do personaxe, non menos interesantes. Cando a policía o
detivo descubriu onde gardaba os discos duros tras moitas dificultades. Assange escondíaos nunha colmea
de abellas, ás que se acercaba despois de domesticalas. Alimentábaas con auga azucrada, mesturada co seu
sudor. A anécdota evoca a intelixencia colectiva da colmea, basada nunha relación que se xerou con esforzo...
cousas polas que merece a pena seguir escribindo en ProPolis. E que dan unha idea da idiosincrasia de Assange.
6. Recollida dunha das primeiras e máis interesantes entrevistas, a cargo do comisario de arte contemporáneo,
Hans Ulrich Obrist. Disponibles en http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-with-julian-assange-part-i/ e
http://www.e-flux.com/journal/in-conversation-with-julian-assange-part-ii/
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informático de anonimato e encriptación, coa pretensión de convertilo nunha
linguaxe universal. Do mesmo xeito cos filósofos vieneses perseguían atopar unha
linguaxe común a tódalas ciencias. Esta filiación, aparte do porte que quere arrogarse,
teñen bastante substancia.
O Círculo de Viena foi estimulado por Ludwig Wittgenstein, unha eminencia
cun talle intelectual e ético descomunal. A súa principal e case única obra, Tractatus
Logico Philosophicus, é un dos libros máis influintes na filosofía contemporánea. Foi
unha tese doutoral, que recibiu todas as honras, sen necesidade de tribunal e publicouse sen dereitos de autor. Representa un exemplo paradigmático do ben común.
O Círculo de Viena dispersouse co nazismo. Aspiraba a formular un coñecemento
e unha linguaxe que garantizasen a claridade do pensamento científico e a xustiza
política. De xeito que WikiLeaks reclámase herdeira do positivismo e a lóxica da
ciencia, considerándoos antídotos contra o totalitarismo.
Afirma Assange, xunto ós seus compañeiros, en Criptopunks:
O universo cre na encriptación. É máis sinxelo encriptar información que desencriptala. O obxectivo é crear novas terras prohibidas a aqueles que controlan
a realidade física, porque para perseguirnos necesitarían recursos infinitos. E
deste xeito declarar a independencia. A criptografía é a última forma de acción directa non violenta… e pode resistir a aplicación ilimitada de violencia. Ninguna forza coercitiva solucionará xamais un problema matemático. [E
concluían:] A nosa misión é asegurar a autodeterminación alí onde poidamos,
retrasar a distopía que ven onde non podemos facer o anterior. E se todo isto
falla, acelerar a súa autodestrucción.
É dicir, o xerme do Cuarto Poder en Rede intenta blindar unha esfera pública de
autogoberno e que a actual non siga degradándose. Como último recurso, intentarán
que colapse, volvéndose en contra dos seus xestores. Assange detallou a E. Schmidt
as tres labores de WikiLeaks:
Técnicamente anonimiza e protexe as fontes de moitas formas. Políticamente
incentívalles, recoñecendo o seu valor e infúndelles coraxe. Legalmente busca
as lexislacións máis favorábeis e prove defensa legal, práctica e cotiá.
Non é casualidade que WikiLeaks dese os seus primeiros pasos incordiando á
Igrexa da Ciencioloxía e a China. O irracionalismo posmoderno e o capitalismo de
estado son os seus enimigos naturais. Se seguimos tirando do fío, o hacktivismo
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pode interpretarse coma unha chamada a que volvamos á Ilustración. Retoma o
ideal de debatir con probas empíricas, datos contrastados e argumentos lóxicos.
Dispersando e controlando os centros do poder. É unha demanda extendida entre
a xente razoábel, que quere coñecer e actuar sobre o seu entorno. E fundaméntase
nas teses de pensadores tan recoñecidos como Jürgen Habermas.
Aclaraba Assange ó directivo de Google que:
Na práctica, liberar información é positivo para os que están implicados en
causas que teñen apoio público. E é negativo para os que se implican en actos
que o público non apoia. Se se trata de información verdadeira non nos importa de onde veña. Deixa que a xente loite con e pola verdade. Cando retiremos
os corpos dos caídos, haberá balas cargadas coa verdade por todas partes. A
verdadeira democracia é a resistencia do pobo, armado coa verdade, contra as
mentiras.
Esta lectura contradí ós que acusan a WikiLeaks de ameazar os nosos sistemas
políticos. Se acaban estalando será pola súa natureza autodestructiva. Os hackers
non poñerán bombas, intentarán que lles estalen ós que as constrúen. Non disparan
balas «de verdade», senón «cargadas coa verdade». Temos razóns máis que sobradas
para considerar que os hackers recuperan os ideais da Modernidade. Aspiran a crear
unha esfera pública dixital; paralela á que, segundo Habermas, acabou «colonizada»
polo estado e as empresas. Queren desmontar a posta en escena do poder político
e económico, aplicándolles a racionalidade crítica: datos libres, contrastados con
rigor e debates pegados á realidade.7
A representatividade das decisións tomadas nesa esfera pública asegúrase
incluíndo o maior número posíbel de participantes, en igualdade de condicións.
Que mellor que o anonimato e a encriptación para nivelar a situación de partida? A
calidade dos acordos finalmente adoptados depende da solidez dos datos e a coherencia dos argumentos. Obviamente isto non garante que acertemos sempre, pero
si que manexemos definicións razoadas (ou polo menos razoábeis) de ben común.
De modo que os principios dunha internet de código libre serían os mesmos que
deberíamos aplicar á democracia e ó xornalismo. Se os entendemos ó servizo e ó
dictado da comunidade, claro está.
7. Pode consultarse o interesante traballo de Léon Dijkman. 14-12-2011. «Do You Want To Know A Secret? Habermas’ Public Sphere & WikiLeaks as a part of it». O seu interese reside nunha caracterización de WikiLeaks como
actor que comparte as metas de Habermas e un símbolo de contemporaneidade en referencia ó novelón Liberdade
de Johnatan Franzen (2010). http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2012-0224-200557/UUindex.html
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Os hacktivistas actualizan o sistema político. Desenvolven e instalan novas
versións do programa orixinal e da democracia. Intentaron reiniciar o sistema
informativo hackeándoo. Unha nova de código libre é o resultado de innumerábeis
«accións comunicativas»: conversas e debates dunha esfera pública, merecedora
entón dese adxectivo. Segundo definiu Habermas, o público non é o que máis se ve
e escoita. Na actualidade esto coincide co que escenifica e vocifera o que máis poder
ten. O verdadeiramente público é o que foi participado; é dicir, aquelo no que tomou
parte o público. O xornalismo de código libre expresa os intereses individuais en
clave colectiva, situándoos en pé de igualdade e buscando o maior consenso. Propón
diálogos sociais incluintes, opostos á linguaxe neoliberal. O código da selva reproduce o imperio do máis forte. O código libre blinda e mobiliza o único poder co que
contan os máis febles: a súa capacidade de cooperar.
Os hackers nin sequera se amosan partidarios dos bens «públicos», porque remataron xestionados en favor dos que os administran e non da poboación. Apostan
por xerar bens comúns, sen decantarse por un modelo económico e político concreto.
De aí a desorientación de moitos portavoces da esquerda. O hacktivismo bebe do
pensamento democrático, antes de que se dividise en progresistas e conservadores,
vermellos e azuis. O desencontro cos intelectuais esquerdistas débese tamén a que,
en Europa, a maioría son uns afrancesados. E a contracultura na que se apoian os
hackers é a californiana, que para algúns non ten o glamour do maio francés. «As
ideas máis profundas das que falas non son entendidas ou combátense con desinformación», díxolle E. Schmidt a Assange. Os criptopunks proceden dunha mestura
creativa (e contraditoria) de correntes alternativas, intereses militares e empresarios
(emprendedores, din agora) dixitais*.
No cóctel ideolóxico dos criptopunks predominaban os libertarianos. Estes anarcocapitalistas alentan o final do dominio estatal e corporativo, non recoñecendo outra
soberanía ca individual. Podería pensarse que eran conservadores, pero reuniron a
trotskistas, maoístas e demócratas de todas as tendencias. Coincidían en obxectivos
inmediatos, como denunciar os ensaios nucleares ou as inxerencias norteamericanas en Centroamérica. E todos daban o mesmo significado político á encriptación:
protexería a liberdade de expresión de forma irreversíbel e incondicional, impedindo
que internet fose domesticada no futuro. Algo que estaban seguros que ocurriría. A
expresión máis contundente dos seus logros foi WikiLeaks.
* No primeiro debate que mantiven sobre estes temas, recoñecidos portavoces da esquerda nacional sospeitaban
que Assange era un axente do Pentágono ou recelaban del. No o recoñecían como o primo rebelde e irredento
de Steve Job ou Bill Gates. Ó contrario que os fundadores de Apple e Microsoft, Assange conserva a ética hacker.
O que non o convirte nun ortodoxo, senon todo o contrario.
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De 1994 a 2002 Assange participou nos foros daquela insurxencia dixital, exhibindo bastante incorrección política e sentido do humor. Guiábase por criterios propios.
Non admitía que os activistas tiveran que aplicarse a transparencia de forma absoluta.
Esto implicaba aceptar a vulnerabilidade que lle correspondía ó poder non a eles. Esta
falla de dogmatismo foi criticada por bastantes compañeiros que deixaron de recoñecelo como tal, sobre todo cando o australiano se quitou a máscara do anonimato e
emprendeu operacións de envergadura. Tampouco compartía a soberbia dos expertos
en cifrado e o seu desdén en dirección ó resto da poboación. Non lle bastaba unha
audiencia especializada. Apostaba por chegar e implicar ó gran público. Tanta heterodoxia supuxolle non poucos malentendidos con algúns dos compañeiros máis afíns.*
Os encontronazos de Assange coa policía e algúns camaradas conduxérono a
tentar unha vida «máis convencional» (é un dicir) a partir de 2004. Matriculouse na
Universidade de Melbourne en física e matemáticas. A pesar das súas baixas calificacións, demostrou un coeficiente intelectual que se comenta supera 170 (máis ca
Einstein?). Abandonou os estudos por rexeito ós vínculos militares do laboratorio
universitario. E de forma progresiva obsesionoulle a advertencia do Presidente norteamericano Eisenhower, de que o «complexo militar-industrial» podía secuestrar a
democracia. Contou entón coa bagaxe necesaria para deseñar as filtracións contra
os señores da guerra, a espionaxe e a industria dixital.
A pesar de xuntar tantas ascendencias e tan diferentes, a ideoloxía do fundador
de Wikileaks resulta inequívoca. Unha fonte autorizada sinalao como:
Un cripto-anarquista absolutista, pero decididamente inclinado á esquerda. Os
criptopunks convencionais non defendían ós sindicados; non falaban contra
«os capitalistas desbocados», nin a favor dos «dereitos humanos», como facía
Assange. Era un libertario político, pero non económico. [énfase engadido]8
* Resulta moi interesante constatar que estas críticas forman parte dos argumentos esgrimidos contra Assange
polo ex-colaborador Daniel Domscheit, no seu libro Inside Wikileaks, simultáneo á aparición do Cablegate. Serviu
tamén de argumento á película The Fith State, elaborada por Hollywood. O film evita atribuirnos a expresión
«cuarto poder» e remite ós cidadáns e ós hackers a un «quinto estado», ben separado da Prensa. WikiLeaks
filtrou o seu guión antes do estreo, aínda que non fixese falta para mermar a súa audiencia. A película pasou
case desapercibida e foi parte do contacontos oficial que incorporou a «corrección política» dos sectores máis
alternativos (como aconteceu co feminismo) para desacreditar a Assange. Este, pola súa parte, produxo o documental Mediastán: onde os activistas recorren as redaccións do Terceiro e do Primeiro Mundo co Cablegate
baixo o hombro sen conseguir que o publiquen ou non o censuren. Uns por medo á represión, outros por
medo ás súas implicacións xudiciais e económicas. Pode verse en: https://wikileaks.org/Watch-MEDIASTAN.html
8. Robert Manne. Marzo 2011. «The Criptopunk Revolutionary: Julian Assange» http://www.themonthly.com.
au/issue/2011/march/1324265093/robert-manne/cypherpunk-revolutionary. Manne é un recoñecido intelectual
australiano. O seu texto ten o interese de incorporar nos links algunhas das mellores entrevistas, libros (auto)
biográficos, textos na rede e comentarios do propio Assange. Desta fonte recollín a traxectoria intelectual que
se presenta aquí e bastantes aportacións recollidas no capítulo anterior.
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Defendía a autonomía individual e a iniciativa privada como piares da democracia. Pero o ben común, en caso de conflito, debía prevalecer sobre o interese particular.
No libro Criptopunks, Assange declárase partidario dun «capitalismo controlado
socialmente» e defensor da liberdade económica porque, segundo él, sustenta as
outras liberdades fundamentais: de movemento e de pensamento; íntimamente
ligadas á liberdade de comunicación. «Mercado libre é mercado regulado» sinala
noutro momento e afirma que:
Sufrimos as consecuencias da actual economía do mercado neoliberal, transnacional e globalizado. De feito, Internet é o cumio […] Internet sostense en
interaccións do mercado extremadamente complexas entre productores de
equipos e semiconductores, compañías mineiras que extraen o material e os
lubricantes financieiros do comercio, os tribunais que reforzan as leis de propiedade privada e de máis. Así que, realmente, Internet é o cumio da pirámide
de todo o sistema neoliberal.
Resulta imposíbel pendurarlle a WikiLeaks unha soa etiqueta política. A ideoloxía
da transparencia que promove non encaixa en ningún credo nin xeoestratexia das
potencias mundiais. A súa proposta de Cuarto Poder en Rede podería compararse a un
programa informático libre, que calquera pode usar e alterar, incluso contra a comunidade que o xerou. Sinala Assange no libro antes citado que: «A utopía dixital pareceríame
unha distopía se só existise unha. Creo que os ideais utópicos conlevan a diversidade
de sistemas e modos de interacción». Os hackers reivindican, pois, diferentes formas
de democracia e modelos de sociedade. Acostuman a citar a un avó da cibernética,
Heinz von Foerster: «actúa sempre do modo que aumentes as opcións». Que Assange
concreta así: «O mesmo en política que en tecnoloxía, calquera cousa que fagas, fai
sempre a que che dé máis opcións, non menos», Vamos, como «a estratexia do xadrez»

HACKEAR O MERCADO DE DIÑEIRO E DE VOTOS
En Criptopunks, Assange e os seus compañeiros hackers, apostan por «abrir
alternativas». Jacob Appelbaum, o seu homólogo norteamericano, afirma que:
Ningún dos que nos sentamos aquí, ninguén no mundo, naceu cos logros que
despois se ven gravados nas súas lápidas. E non é que teñan o deber de facelo;
senón que, se o desexan, poden facelo…E se o fan, impactarán en moita xente
relacionada con internet. Construír alternativas ten un impacto, que se magnifi115 //

ca cando as liberas na Rede. [E a continuación remesturaba a Ghandi, que dicía]
tes que ser o cambio que queres ver no mundo. Pero entón tamén tes que ser parte
dese problema que ves no mundo. É unha cita dun cómic dixital, A Softer World.9
Non é igual á cita de Ghandi, pero penso que a xente ten que saber que non
poden permanecer sentados e ociosos. Necesitan pasar á acción. Ogallá o fagán.
Os criptopunks manteñen análises máis catastrofistas que algúns supostos
críticos das utopías dixitais. Denunciaron os seus riscos moito antes e no centro das
sociedades nas que vivimos. Non só nas grandes potencias do Eixo do Mal, como
fan os asustavellas dixitais máis coñecidos. Por certo, entre eles citan, a Evgeny
Morozov. Di Assange:
A nosa visión non era que un só tiña que queixarse da crecente vixilancia do
estado e todo eso. Podemos, de feito debemos construír as ferramentas da
nova democracia. Podémolas construír nas nosas mentes, distribuílas a outra
xente e embarcarnos na súa defensa colectiva. A tecnoloxía e a ciencia non son
neutrais. Determinadas tecnoloxías poden proporcionarnos os dereitos fundamentais polos que tanta xente loitou fai tanto tempo.
Noutro momento da charla, o líder de WikiLeaks descarta a saída que propoñen
os apocalípticos de internet:
Os neoluditas [tecnófobos], que se meteron na cova, ou as tribus tradicionais,
que non teñen a eficiencia dunha economía moderna, apenas poden actuar.
Por suposto que calquera pode permanecer fora de internet, pero entón é difícil que teña algunha influencia.
De aí que os hackers non tivesen reparos en abordar que tipo de economía e
política deberían promover.
Na conversa que vimos citando, o hacker alemán Andy Müller10 puña como
exemplo a lei Sarbanes-Oxley. Esixe que as compañías norteamericanas rexistradas
na Bolsa permitan ós seus empregados realizar filtracións non autorizadas. Os que
9. http://www.asofterworld.com/index.php?id=189
10. Andy Müller-Maguhn, un dos primeiros membros do Chaos Computer Club de Alemania, antigo directivo
e portavoz. É un dos cofundadores de edri, European Digital Rights, ong que loita polos dereitos civís en internet. De 2000 a 2003 foi director europeo do icann, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,
responsable da política de números e nomes que sustentan Internet. Creou a empresa Cryptophone, que prove
telefonía segura a clientes comerciales.
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informen sobre delitos ou malversacións poden facelo sen temor a sufrir represalias.
A lei aprobouse en 2002 como reacción ós escándalos e a doble contabilidade de
grandes corporacións como Enron. Pretendía erradicar a corrupción que lles levou
á quebra, lexislando como un delito que se reprima ós filtradores.
Como vimos no capítulo un, as filtracións resultan funcionais para as administracións públicas. Recoñecelo é o primeiro paso para valorar a necesidade de protexer os
segredos oficiais, concretando ben os seus rasgos. Lexislalos, evitando o monopolio
do goberno de turno, é tamén a única forma de frear o autoritarismo. O indignante,
poderíamos engadir, é que o neoliberalismo recoñecese fai unha década uns mecanismos de transparencia económica que se nega a aplicar na orde política. Quedan
claras as súas prioridades: o negocio antes que a democracia. E, en consecuencia, a
natureza dos seus negocios: cada vez máis sucios. Todo o contrario que os hackers.
Asumindo lidiar no marco económico que hai, os criptopunks son conscientes
de que os servizos de privacidade representan un negocio florecente. Estanse construíndo novas redes sobre a internet actual, redes privadas que aplican a criptografía.
A confidencialidade necesaria para os negocios das elites é a razón comercial para
non ilegalizalas. Pero, sen embargo, non hai ningún incentivo para que as elites que
poden interceptalo todo se autoimpoñan ou atendan algúns límites.
A resposta que propón Assange recorre á analoxía histórica. Aplica o exemplo
de cando a xente aprendeu a lavarse as mans. Propón inculcar e extender a toda a
poboación a necesidade de encriptar e anonimizar as comunicacións. Ó menos, as
máis relevantes para a súa vida privada e pública. A nosa hixiene dixital, ven a dicir,
resulta imprescindíbel para a hixiene democrática. Non é sinxelo que estas ideas
callen na poboación, como tampouco o foi que aceptase usar auga e xabón.
Podería pensarse que liberando arquivos estatais ou rexistros de compras con
tarxetas electrónicas a xente darase conta de que todas as súas comunicacións e
transaccións económicas están rexistradas e centralizadas. Ademais, quedan baixo
a xurisdicción estranxeira —para máis señas, norteamericana— ou un marco tan
segredo e complexo que resulta difícil de entender. E máis aínda resistirse a actuar
contra él. A complexidade tecnolóxica encubre a ameaza e a resposta que hai que
dar. O peor virus é o autoritarismo; que, como vimos, sostense en arquitecturas
centralizadas e un pensamento obsesionado co control.
Postos a hackear algo importante, Andy Müller facía unha crítica na que todos
coincidían:
O sistema monetario, a infraestructura económica de intercambio de diñeiro
apesta. Por exemplo, incluso os pagamentos entre cidadáns rusos ou chinos
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nos comercios dos seus países procésanse en centros de datos norteamericanos. Así que o goberno estadounidense ten ou terá control xurisdiccional ou,
polo menos, coñecemento deles.
Como trasfondo, estaba o boicot das tarxetas de pago a WikiLeaks. E innumerábeis problemas persoais que os hackers sufren de forma cotiá.*
A resposta dos criptopunks aplica a máxima de que todo problema ten unha
solución colaborativa óptima. E, ademais, simple. Se todos nos lavásemos as mans
deteríamos moitas pandemias. Se todos nos encriptásemos, os espías volveríanse
tolos. Os hackers buscan solucións asumíbeis individualmente a través dun proceso
colectivo, cuxo resultado tamén chega ó alcance de calquera. Propoñen, polo tanto,
a creación de moedas dixitais anónimas, sen os números de serie do diñeiro. Trátase en realidade, de reinventar o diñeiro en metálico no mundo dixital. Assange
concretao de esta forma: «A liberdade económica periga porque un grupo de elites é
capaz de influir tanto na regulación como nos principios de actuación que seguen os
bancos. O obxectivo é que a autoridade central da moeda, sometida a especulacións
fraudulentas e chantaxes bancarios, sexa sustituida por intercambios económicos
encriptados que devolvan o poder ós usuarios»
Non é sinxelo explicar cómo funciona o diñeiro dixital e outras experiencias de
moedas sociais ensaiadas na Rede. Tampouco hai espazo para facelo polo miudo.
Son iniciativas que están a fraguar e cuxo exemplo máis avanzado sería Bitcoin, que
conta coa colaboración do MIT. A idea básica resulta relativamente sinxela. Consiste
en reemplazar o Banco Central Europeo por xente de todo o mundo que determine,
primeiro, a situación económica real e, despois, o valor da moeda. Bitcoin mantén a
privacidade dos propietarios das contas, pero todas as transaccións son públicas. A
confianza do mercado de esta divisa está distribuida nunha arquitectura bancaria que
impón custos elevados ó fraude. Trátase dunha «rede monetaria p2p [entre iguais],
virtual, encriptada, descentralizada e de código aberto».*

* Por exemplo, Appelbaum conta que non puido viaxar en avión para dar unha conferencia en nome de Assange. Nin sequera lle permitiron voar cun billete mercado coa tarxeta dun amigo. Foi incomunicado e vexado
no aeroporto. Unha práctica que comeza a ser habitual contra xornalistas críticos e colaboradores. As súas
liberdades de movemento e de comunicación foron eliminadas pola vía económica. Se trasladásemos a coacción
exercida sobre un mozo hacker ó que se podería aplicar sobre as elites estranxeiras, intuiríamos mecanismos
de presión que cuestionarían a soberanía nacional das nosas políticas e a autonomía dos nosos gobernantes.
* Unha rede de ordenadores traballan desenterrando bitcoins encriptados. E o que logra descifralos recibe unha
recompensa. Pódense vender directamente polo seu valor en diñeiro tradicional (euros, dólares…) ou intercambiarse por bens y servizos dixitais ou non. A súa implantación é progresiva e xera interesantes debates: https://
www.diagonalperiodico.net/global/21160-guia-para-seguir-sin-saber-pensar-del-bitcoin.html. Aquí atópase un
gráfico extraordinario: http://www.eldiario.es/turing/Infografia-Bitcoin_0_102890534.html.
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O proceso de implantación, pensan os criptopunks, podería ser igual ó da criptografía. Existe demanda por ese tipo de moeda. Emprégana comunidades de diversos
países e aplícase en transaccións difíciles de facer con tarxetas. O fluxo de innumerábeis microtransaccións e os límites da súa cuantía limitarían as posibilidades
do gran capital. Unha vez que esté dispoñíbel nos navegadores dos ordenadores e o
use a banca, para os seus propios fins, existiría un grupo de presión que impediría
prohibila. Porque, como é obvio, os que ensaiaron este tipo de moedas antes acabaron
tendo problemas coas autoridades.
A moeda dixital encriptada atopa o seu correlato político no partido interface,
que se ofrece como intermediario entre os seus seguidores e as institucións. A
cuestión clave que suscita é se a intermediación pode ser neutra, sen riscos. O
partido-red-de-computación actuaría, segundo Assange, como unha aplicación
informática con capacidade de desempeñar tres tarefas: observar, planificar e
actuar. O líder de WikiLeaks montou un partido do mesmo nome, cuns resultados
bastante precarios. Presentouse ás eleccións australianas de 2013 coa intención
de resultar elexido e abandoar o seu confinamento na embaixada ecuatoriana.
O personalismo dos obxectivos e as estratexias que impulsou deron ó traste con
este intento.
Pretendeu, sen éxito, aplicar a fórmula dunha burocracia mínima, formada por
cadros reducidos, e apoiada pola máxima participación desde abaixo. Pretendeu
realizar a nivel político o que WikiLeaks fixera no campo da información. Se así
fose, habería que consideralo outro prototipo suxeito a innovacións constantes. A
súa orixinalidade non reside nos usos tecnolóxicos, senón nos valores que defende.
E, en canto a deseño organizativo, a súa maior innovación consistiría en combinar
un liderado pequeno e centralizado cunha rede colaborativa de seguidores moi
distribuidos. Remítenos á necesidade que ten o Cuarto Poder en Rede de crear unha
nova orde institucional na que se desenvolver, cobrar protagonismo e efectividade.
A desafección cos partidos existentes e a parálise institucional que experimentamos deberían bastar para non menospreciar este tipo de iniciativas. Tentan amoldar
os mecanismos de representación política á sociedade civil, recoñecéndoa como un
actor comunicativo co que se debe interactuar constantemente. Os partidos xurdiron ligados ó xornalismo. Fundáronse con personalidades e programas ideolóxicos
que adquiriron relevancia pública, primeiro na prensa de partido e despois na de
masas. A televisión rematou vinculada ás estratexias electorais dos partidos que se
chaman atrapalotodo: desideoloxizados, buscaban amplas maiorías. E, remataron
representados por líderes do que se veu a etiquetar «política-pop», encarnada por
Berlusconi, Sarkozi… Supúñase que Obama era o líder forzado na Rede e xa vemos
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que quere rematar con ela. Agora ben, puidera ser o tempo de levar internet á política e a política a internet. Pero unha rede neutral e unhas institucións abertas á
transformación. O proceso vai ser longo e complexo.
Non se trata de implantar a «democracia dixital» tras as próximas eleccións.
Os partidos que están xurdindo representan, como noutras etapas de cambio
histórico, unha nova forma de facer política. Aplican novas tecnoloxías a novas
formas de entender a comunicación, os negocios e a xestión pública. O Partido
Pirata alemán (e a súa «democracia líquida»), as iniciativas islandesas ou en Italia
o Movemento 5 Estrelas son experiencias que Assange tomou en consideración
para o seu proxecto. Coñecerán o vídeo satírico no que facía karaoke cunha peluca;
este si tivo amplísima difusión.11 Cada un dos deus erros —e este foino, porque
provocou desavenencias con Ecuador, o filmarse na súa embaixada— foi propagado
polos medios.
As formas de facer política das xeracións máis mozas son menospreciadas. Incluso á vista dos seus logros máis evidentes. O 15M, unha movilización con arraigo
en internet, a tres anos do seu nacemento, lograra dúas transformacións antes
impensábeis. Unha, que a práctica totalidade dos partidos concurrisen ás eleccións
europeas de 2014 con intensos debates sobre a necesidade de celebrar primarias
abertas. Case todas as candidaturas debatiron ou incorporaron mecanismos de
consulta dixital, aplicados tamén á formulación de programas.
O segundo logro do 15M foi concurrir ás eleccións representado por novas
formacións políticas, como Podemos ou Partido X. Organizáronse e adquiriron
presenza pública con ferramentas dixitais propias e, ademais, intercambiandoas.
Presentaron programas e medidas elaborados colaborativamente. Aparte dos seus
logros electorais, experimentaron e desbordaron o marco de representación política.
Algo que Assange describe como «rebasar ó enemigo polos flancos».
O precedente dos partidos verdes nos anos noventa ensínanos que os novos
activistas están intentando tocar poder con ferramentas e axendas novidosas. Agora,
en lugar do ecoloxismo, portarían os valores da cultura dixital libre. A valoración,
por tanto, dos partidos-rede non depende de canto alteren o mapa electoral. Senón
da súa capacidade para contaxiar e facer evolucionar a outras organizacións políticas. E, sobre todo, ó corpo social. Non existe agora ningún partido no mundo con
aspiracións a gobernar que non incorpore a ecoloxía nas súas propostas. Na miña
modesta opinión, ningún avance en votos será firme se os partidos rede non aproveitan a tecnoloxía para reinventar as redes de solidaridade que lle deron ó movemento
11. http://www.theguardian.com/media/video/2013/aug/26/julian-assange-mimes-john-farnham
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obreiro e ós movementos sociais verdadeira autonomía e capacidade de presión. Esas
redes de fraternidade son máis difíciles de xerar e requiren maior compromiso. O
fracaso estrepitoso do Partido WikiLeaks e a súa desaparición posterior permitiunos
aprender eso e algunhas outras cousas.
Antes das eleccións, dimitiu case a metade do Consello Nacional do partido.
Assange —atarefado en apoiar a Edward Snowden e traballando con sete horas de
diferenza dende Londres— impuxo a última palabra sobre algunhas decisións clave.
A máis importante foi a recomendación de voto a outros partidos, esixida pola peculiar lei electoral australiana. A maioría dos candidatos e voluntarios apoiaban ó
partido verde, que era o competidor máis próximo. Assange, pola súa banda, impuxo
suxerir o voto para partidos de ideoloxía dubidosa con moi poucas posibilidades de
arrebatarlles escanos. A súa estratexia tiña moito de racional —diferenciarse dos
contrincantes máis similares— pero moi pouca sensibilidade ideolóxica. Rompeu o
partido uns días antes das votacións e non logrou o posto de senador.
O caso ensina o risco do «wikiwashing». O lavado de cara, disfrazándose de
Wikipedia, ó que recorren tantos outros actores e empresas dixitais. De feito nin
WikiLeaks nin a Wikipedia son de todo horizontais e abertas. Dependen, en gran
medida, das decisións dun núcleo bastante xerarquizado. Esto acarrea riscos personalistas e autoritarios semellantes ós que denunciamos na internet corporativa
e estatal. Pero estas críticas non invalidan nin fan menos urxentes os proxecctos
dunha democracia con extensións dixitais. Trátase de que poidamos intervir no
amplo senso da palabra: debatir, coescribir as leis e desenrolar políticas públicas.
Ademais, poderíamos funcionar como verdadeiro Cuarto Poder en Rede: actuando
de interventores e fiscais dos outros tres poderes. Non é unha quimera. Filtrala.org,
a plataforma do Partido X, naceu vencellada a unha comisión Anticorrupción, encabezada por H. Falciani, o hacker candidato ás eleccións europeas. A esta dimensión
política, súmase a mediática, ó asociarse con diarios dixitais desde o inicio.
Un programa de código aberto, insisto, é unha ferramenta que non ten ideoloxía
no sentido orixinal da palabra. É a virtude —e tamén o perigo— do pensamento
hacker. A súa capacidade de evocación é moi elevada e moitas, as súas resonancias.
Precisamente, porque pode servir para un roto e un descosido. Poderíase aplicar a
organizacións con liderados virtuais, na última instancia irresponsábeis ante as súas
bases. Porque os caudillos e os populismos dixitais representan riscos innegábeis.
Na orde económica, podería servir para precarizar, deslocalizar e empobrecer aínda
máis a forza de traballo. De feito, o intensivo traballo temporal, propio dos hackers,
adáptase coma unha luva ó capitalismo cognitivo. Se se implantase con forza, acentuaría o emprobecemento das clases medias e aumentaría o precariado coma a nova
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clase social da que moitos acabarán formando parte.12 Por último, ata a propia nsa
utiliza código aberto nos seus dispositivos de espionaxe.
Os hackers atravesan e interpelan a todo o espectro ideolóxico. Xogan a liberar
ferramentas, a perder o control e permitir que participe o maior número posíbel de actores. Se esto é certo, a maior paradoxa reside en que o seu proxecto non recibira unha
adhesión xeneralizada. Sobre todo de aqueles que din compartir uns obxectivos de transformación social. Ou por decilo doutro xeito, a receptividade mostrada en movementos
autodenominados progresistas, esquerdistas ou transformadores foi máis ben escasa.
Mentres tanto, as corporacións recoñecen sen complexos a superioridade do
software libre. Empléano de forma crecente nos seus servidores e modelos de negocio.
Non só iso, senón que están contratando ós hackers máis dóciles e, en gran medida,
usan a súa linguaxe. Obviamente fano despois de descafeinala e para presumir de
emprendedores audaces e modernos. Algo semellante ocorre, aínda que con menor
intensidade, nas administracións públicas, que queren transmitir transparencia e
apertura. Países coma o Reino Unido anunciaban a transición completa a entornos
dixitais libres (aforrarían 200 millóns de libras anuais) a comezos de 2014.
O xornalismo e o activismo social non parecen recoñecer aínda as virtudes do
código libre. Os medios incumpliron as súas promesas de ofrecer caixas de correo de
filtracións co modelo de WikiLeaks. Así renuncian a cobrar autonomía fronte ás fontes
e axendas oficiais. E, non menos importante, prescinden dos internautas con máis
poderío, ético e tecnolóxico. Tamén entre a cidadanía, en xeral, e nos movementos
sociais máis críticos abondan os ciberescépticos e os luditas. Algunhas críticas son
razoábeis e oportunas; é máis, ampliarémolas ó final de capítulo. Pero, se os críticos
non ofrecen alternativas claras o activismo de datos e a desobediencia civil dixital,
axudarían ó crecente control da Rede. Pasan por alto o potencial emancipatorio
que os entornos dixitais xogaron na moviliación social durante, o lo menos, as dúas
últimas décadas. Moitos están dando por perdida a batalla antes de participar nela.
Algúns, nin sequera a percibiron. Refírome á batalla por unha esfera pública digna de
ser chamada así. E por un Cuarto Poder en Rede que lle confira trazos democráticos.

DE SEATTLE A ECUADOR, PASANDO POR CHIAPAS
WikiLeaks entronca cos procesos que forxaron a Modernidade e a ciencia, pero
tamén cos movementos sociais contemporáneos.* Comecemos polo altermundismo
12. Poden ver as teses de Jaron Lanier: http://www.jaronlanier.com/
* Una novela titulada Q, escrita por un colectivo anónimo de mozs italianos, militantes da antiglobalización,
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ou a resistencia á globalización neoliberal. Arrancou en 1999 coas protestas de Seattle e reuniu movementos transnacionais. O zapatismo foi un dos máis relevantes
e adiantárase cinco anos, alzándose entón contra o Tratado de Libre Comercio,
imposto por ee uu. O seu líder, o subcomandante Marcos, alcanzou entón un eco
comparábel ó de Assange. O pasamontañas que vestía anticipou as máscaras de
Anonymous. A revolución dos indios mayas daría paso á dos nativos de internet. Non
por casualidade, os criptopunks saudaron entusiasmados ós zapatistas e puxéronse
ó seu servizo. Marcos rebaixa con sarcasmo a importancia que xogou internet no
movemento indíxena; pero fixo un uso pioneiro, moi intelixente e suxestivo del.13
A antiglobalización alzou o lema de «Outro mundo é posíbel». Protestaba contra as privatizacións e os recortes de servizos sociais, cos que os países en vías de
desenvolvemento pagaban a débeda externa a finais do século xx. Son as mesmas
medidas que, despois, se aplicaron ás economías occidentais tras estalar a crise en
2008. O «movemento de movementos» altermundistas coordinábase con dispositivos dixitais. Autoconvocábase para bloquear as cumes dos organismos económicos
internacionais. E en paralelo organizaba os Foros Sociais, momentos de encontro
físico e elaboración de propostas con enorme proxección na Rede.
Internet permitiu á antiglobalización encarar retos de alcance mundial e deu
protagonismo a unha sociedade civil sen fronteiras que entón emerxía. A súa estratexia era non violenta; sobre todo, simbólica e comunicativa. Despregou tácticas
informativas similares a WikiLeaks, aínda que con diferenzas. O altermundismo
organizouse en torno ós Indymedia, sitios de publicación aberta nos que se interviña
de forma anónima. Os lectores votaban as noticias dándolles mayor visibilidade a
unhas que a outras. Os hacktivistas remataron transformando eses medios de contrainformación —útiles para denuncias e convocatorias puntuais— en plataformas de
megafiltracións. Non contraatacaron, senón que tomaron a iniciativa. Substituíron as
noticias críticas por arquivos abertos. Pasaron da resistencia antagonista ó activismo
de datos… das tácticas do que se coñecía como ciberguerrilla da comunicación, a
intentar forxar un auténtico Cuarto Poder en Rede.

ilústrao moi ben. O colectivo facíase chamar Wu Ming (antes Luther Blisset) e Q é a inicial do protagonista.
Representa ó personaxe anónimo, apenas visíbel na esquina dos cadros históricos. É o combatente que nunca
mereceu un retrato. Seguindo a Q sumerxímonos nas seitas protestantes que, apoiadas na imprenta, combatían ós
reis aliados do Papa. Fala de guerras de relixión, cidades liberadas de diñeiro, matrimonios sen curas, impresores
exiliados... En fin, léana porque engancha tanto como O nome da rosa; ofrecendo máis sangue e mellor sexo
que Xogo de tronos. Por certo, poden buscala e baixala da rede, co beneplácito dos seus autores. O caso é que
Q establece paralelismos suxerentes entre a imprenta e internet. Aposta polo personaxe e o autor anónimos. E
con eles, como WikiLeaks, pretende reescribir a historia oficial. Trátase dun dos textos clásicos do altermundismo.
13. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/02/marcos-desmonta-la-ciberguerrilla.html
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"Marcos e Assange: iconas do márketing e do código da revolución dixital. Indíxenas piratas e hackers guevaristas"
O sub-comandante desacraliza e retranquea coa ciberguerrilla http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/02/marcos-desmonta-la-ciberguerrilla.html.
Para, unha vez cumprida a súa función, "suicidarse" [http://propolis-colmena.
blogspot.com.es/2014/05/el-subcomandante-marcos-anuncia-su.html]
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Nas contracumes da antiglobalización, os sindicatos, ong e movementos sociais
reuníanse fronte o g20 ou o Fondo Monetario Internacional. Aplicaban unha táctica que que comparaban á caza de vampiros. Se proxectaban suficiente luz sobre
as actividades dos amos financeiros, convertiríanos en cinzas. O foco poñíano os
medios que cubrían as protestas multitudinarias. Fronte a esa subordinación, WikiLeaks acabou apostando por erixirse nun medio de comunicación capaz de realizar
programas de entrevistas, videclips, películas, libros… non confía tanto en receber
atención mediática, como en xerala cos seus recursos. É a estratexia dunha cidadanía
que se sabe cos recursos e coñecementos necesarios para facelo. Quere exercer o
contrapoder na rede, con ferramentas e medios baixo o seu control.
A teoría de Nosferatu (por atribuirlla a un vampiro algo anticuado) non se parece
demasiado á que Assange estableceu en 2006, antes de lanzar WikiLeaks. Di así:
Canto máis inxusta e secreta é unha organización, máis teme ás filtracións e máis
paranoicos se amosan os seus dirixentes. A censura que aplican ó soplón desvela os
seus puntos febles. Así que, segundo o propio Assange, a censura indica as crebas
que hai que ensanchar para liberar máis informacións. Se esto ocorre, a organiación
limitará ou pechará a súa comunicación interna. E aquí ven o paradoxo a non esquecer. Os segredos só son útiles se circulan entre os xestores, os seus empregados
e aliados. É o que, en outra orde de cousas máis trivial (ou non), plantexa aquel
chiste: De qué vale ser infiel a túa parella se non tes a quen contarllo? O segredo
aproveitase, cobra sentido, adquire valor cando se comunica.
Se os xestores non comparten información, nin sequera cos seus colaboradores,
sufrirán bastantes quebrantos de cabeza. Non poden vixiar a contorna. Nin responder
ás ameazas, nin adaptarse ós cambios. Cando máis opacos se volvan, menos saberán
o que ocorre o seu redor. Impedindo que circulen materias reservadas, non poden
recibir axuda. Finalmente e se todo vai ben (para os de abaixo), ese goberno ou
organización colapsará. Xurdirán alternativas que, con máis capacidade de adaptación, competirán ventaxosamente. Esta era a esperanza última na que se basan as
teses sobre a autodestrucción dos sistemas dixitais de control. Por unha parte, son
incapaces de funcionar sen a encriptación, necesítana para borrar as súas pegadas.
Por outra, colapsarán se todos nos encriptamos.
Canto máis inxusto sexa o sistema, sostiña Assange, xurdirán máis opoñentes
e divisións internas. En definitiva, a táctica dixital das contracumes altermundistas converteuse nunha estratexia. Conta con mellor fundamento teórico para fixar
obxectivos a curto, medio e longo prazo. Aporta ferramentas propias. E iso permite
pasar da reacción e a resistencia, a tomar a iniciativa nunha ofensiva nonviolenta.
Unha estratexia, ademais, aberta a unha militancia que, como os enimigos que en125 //

fronta, actúan de forma distribuída, anónima e global. Insisto en que exporemos as
súas deficiencias, que non son poucas, ó final do capítulo. Pero agora sigamos cos
paralelismos que nos ocupan.
Para quen queira recoñecelo, o hacktivismo fixo avanzar o ciclo de movilización altermundista. Impulsao o afán de transparencia e control da globalización.
A movilización comunicativa deixa de ser puntual e espasmódica, dependendo das
contracumes ou os Foros. Con WikiLeaks, o control do neoliberalismo podería convertirse nunha actividade cotiá de filtrado de documentos, realizada por internautas
encriptados. Os antiglobalizadores poñían os corpos, a acción directa nonviolenta
e discursos antihexemónicos que se manteñen vixentes. Os hacktivistas aportan
ordenadores que encubren o rastro das mensaxes, códigos indescifrábeis e filtracións
masivas. Ambos movementos intentan que os medios convencionais lles sirvan de
pantalla ou altavoz masivos. E se non o fan, agora saben que contan con medios
propios para facerse oír.
Assange e o subcomandante Marcos. WikiLeaks e o Exército Zapatista de Liberación Nacional. Os paralelismos son palpábeis. WikiLeaks tamén viña da periferia e é
unha organización global, incluso en maior medida que o ezln. Pero en ambos actores
a comunidade de simpatizantes e colaboradores, marxinados dos centros de poder,
constitúe o seu principal sostén. A guerrilla maia saltou dende a Selva Lacandona ó
mundo grazas a Internet. Foi o primeiro movemento que se apoiaba, o mesmo tempo,
en comunidades humanas moi concretas e en redes dixitais moi amplas. Por certo,
os que acusaron ós zapatistas de fomentar a violencia poden comparar a situación
de entón coa narco-guerra que asolou México despois. Outro engano. O do indio
sanguinario, similar ó de espía infilrado, comparado coa nsa.
A complementariedade entre ezln e WikiLeaks non precisa forzarse. Marcos
renovou os contidos da esquerda. Reivindicaba as identidades oprimidas, mulleres e
indíxenas, marxinados pola ortodoxia. No lugar de admitir o fin da Historia, avanzaba
un proxecto de autodefensa, autoxestión e autodeterminación das comunidades
ameazadas polo capitalismo. Tamén os hacktivistas traballan nas súas comunidades
para asegurarse un ámbito autónomo de decisión e desenvolvemento. E funcionan
con principios semellantes.*
O cambio zapatista de contidos acompañouse dun cambio nas formas. O subcomandante cubríase o rostro para identificarse con calquera, quen queira que fose.
* Os principios que se deron as comunidades zapatistas resúmense da seguinte maneira: servir e non servirse (os
que gobernan viven grazas á solidaridade do resto), representar e non suplantar (a decisión é do pobo), construir
e non destruir (consensos), obedecer e non mandar, propoñer e non impoñer, convencer e non vencer e, por
último, baixar e non subir (todos traballan, desde o último ós encumbrados). Dito sexa de paso, o respeto destes
principios habríalle evitado a Assange moitos problemas. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/.
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O pasamontañas de Marcos sería sustituído polas máscaras de Anonymous nas
protestas dixitais. Simbolizan chamadas similares á revolución dos cidadáns sen
rostro. Unha seguiu á outra. O subcomandante (sempre debaixo da tropa) dicía que
a súa máxima aspiración era desaparecer. Assange pasouse a vida escribindo código
para non deixar rastro. Marcos quería volverse innecesario, porque implicaría que
o zapatismo se convertera nunha forma de vida xeneralizada. Os hackers ególatras
tamén aceptarían perder a súa condición, se viviran rodeados de coñecemento e
cultura libres. Ambos personaxes foron calificados como adictos ós medios, sen
reparar nas súas metas.
O EZLN esixía respeto ás comunidades dos indíxenas maias, asediados por
empresas e gobernos. Os hacktivistas demandan respecto ás comunidades que,
coma eles, exercen a liberdade na Rede, acosados polos mesmos inimigos. Tanto
as poboacións indíxenas como os nativos dixitais ven negado o dereito a conservar
e seguir xerando bens comúns. Ambos grupos están asediados. As multinacionais
espolian a riqueza comunal que xeran. Os gobernos menosprecian a súa cultura e
prácticas de autogoberno. Axiña veremos que o de Ecuador parece que non.
Esas comunidades, autoxestionadas na selva e internet, demandan autonomía
plena e fiar alianzas. As narracións colectivas que producen son mestizas e iconoclastas. Rexeitan o concepto de vangarda e reivindican a interacción constante entre
os que mandan e obedecen. Aplican a idea das Zonas Temporalmente Autónomas,
clave na disidencia dixital.14 Saben que os espazos de autoxestión son temporais e
provisionais. Deben mudar de sitio e ferramentas para non ser controlados. Os indios
transfórmanse en piratas. E a revolución agraria, en revolución dixital. O lema é o
mesmo. A terra, a Rede, para quen as traballa.
Non deben sorprendernos estas coincidencias entre Marcos e Assange. O
primeiro formouse en marketing e relacións públicas. O segundo fixo importantes
aportacións á matemática da encriptación, unha das máis complexas. Coñecen ben
os dous códigos máis valiosos nunha sociedade do espectáculo —o publicitario— e
do coñecemento —o dixital. Non parece disparatado afirmar que os hacktivistas
recolleron o testigo de Emiliano Zapata e outros revolucionarios máis próximos,
como os anarquistas españois. Terra e Liberdade equivalen agora a Internet e Privacidade. Son, respectivamente, o espazo e dereito necesarios para emanciparse. E,
por favor, coidado, reivindico antes unha reforma agraria e un nivel de vida digno.
Pan e Traballo son demandas prioritarias. O caso é que resulta imposíbel alcanzalas
no noso tempo sen un Cuarto Poder en Rede que as traslade ás rúas e ás institucións.
14. Véxase o concepto desenrolado por Hakim Bay: http://hermetic.com/bey/taz_cont.html
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Os hacktivistas expanden as intuicións e as prácticas do altermudismo tamén
na orde política. A súa alianza cos gobernos lationamericanos que xurdiron da
contestación ó neoliberalismo é unha realidade. Assange refuxiouse na embaixada
ecuatoriana en Londres. Snowden intentou voar a Venezuela. E os hacktivistas españois do 15M comezaron a traballar para o Goberno de Ecuador en 2013. Intentan
poñer as bases dun cambio de producción, baseado na economía social do coñecemento. Nada que ver co capitalismo cognitivo. Técese cos vimbios da cultura libre e
o cooperativismo en rede. A iniciativa é tan recente que apenas podemos presentala
neste libro. Para seguila temos o blog que leva o mesmo título en Público.15
Os novos réximes da esquerda latinoamericana foron, en gran medida, froito
da antiglobaliación. O primeiro foro social tivo lugar en Porto Alegre, Brasil, e serviu de modelo para os posteriores. Os zapatistas representaban as posicións máis
movimentistas: non crearon partidos e centráronse nas súas comunidades. A contraparte institucional veuse a chamar o Socialismo do século xxi, encabezado por H.
Chávez, E. Morales e R. Correa. Os líderes de Venezuela, Bolivia e Ecuador aceptaron
a iniciativa privada. Queren facer compatíbeis o marxismo co pluralismo ideolóxico
e cunha economía de mercado. Mentras buscan o densenvolvemento industrial e
cultural, intentan respetar a ecoloxía e a diversidade étnica.
Os tres países mencionados son os de maior peso do alba, a Alianza Bolivariana
que da resposta o Tratado de Libre Comercio de ee uu. Remataron convertidos nos
principais apoios políticos ós hacktivistas. Indican que vivimos nun mundo multipolar, cun crecente protagonismo de actores e estados cunha autonomía ata agora
descoñecida. Para Occidente, Ecuador e o seu presidente Rafael Correa ofrecen un
perfil máis próximo que a Bolivia indixenista de Evo Morales. A Venezuela post-Chávez represéntase menos moderada e cun liderado máis caudillista.
Sen embargo, tras a entrada de Assange na embaixada ecuatoriana, aumentaron
as críticas a Correa. A suposta falta de liberdade de expresión contradecía o apoio á
causa da transparecia. Esa crítica, escamotea, polo menos, tres argumentos. Primeiro, que os medios privados formaron unha fronte hostil ós gobernos populares (ou
populistas, se prefiren). Algo semellante ocorreulle a Lula en Brasil ou ós Kirchner
en Arxentina. Tiveron enfronte á prensa corporativa dunhas oligarquías, que en
moitas ocasións exercen unha oposición pouco ou nada limpa. Segundo, existen
atentados á liberdade de prensa que non se airean, porque non cadran co discurso
xeopolítico das potencias. O asasinato e a coacción de xornalistas por mafias e tramas
delitivas, moitas veces vinculadas a círculos de poder, supoñen unha ameaza maior
15. http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/
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que a presión gubernamental. E unha derradeira cuestión, tal vez a máis relevante:
Qué goberno non se vería envolto en contradiccións, aloxando a un representante da
transparencia como o señor Assange? Teñen que contestar quenes acusan a Correa
de dictador. E aplicar a pregunta fronte ós seus países.
Ó final queren contarnos a historia do «espía violador e o ditador latinoamericano». Outra vez un contacontos con dobre moral. Os que o propagan xamais
criticaron a censura industrial, financeira e estatal que sufriron os hacktivistas. E
teñen difícil aplicar o guión da Guerra Fría. Ecuador non é un satélite de Rusia nin
de Cuba. Non supón —como se dicía antes deses dous países— unha ameaza militar
para ee uu ou un refuxio para terroristas de países veciños. O seu Presidente está
avalado polas urnas e, con todos os seus defectos, ofrece un historial de respecto ó
Estado de Dereito moi superior ó dos seus antecesores.
O asilo político de Assange na embaixada de Ecuador confire ós hacktivistas
un rol xeoestratéxico insospeitado. Pasaron de desempeñar un papel diplomático
relevante; sobre todo, para os que consideran insostíbel a Nova Orde Mundial ditada
por ee uu. Nesta liña pode entenderse a alianza entre Baltasar Garzón e Assange. O
xuíz español ofreceulle asistencia xurídica despois de que entrase na embaixada
ecuatoriana. O anuncio resultou ser máis mediático que real. Non se coñece que o
despacho de B. Garzón iniciara trámite algún. Pero a trascendencia da mensaxe que
enviaron xuntos non foi recoñecida.
Este matrimonio de celebridades mediáticas simboliza unha unión interesante.
A «xustiza universal» (Garzón) dase a man coa «transparencia global» (Assange). Os
que piden que os delitos de lesa humanidade non prescriban alíanse cos que desexan
que a humanidade redacte o seu propio rexistro da historia. Unha historia na que a voz
das vítimas teña prioridade sobre a dos verdugos. Que sexa o máis completa posíbel.
O alcance da proposta sería enorme se as institucións de gobernanza internacional,
coma a onu, puidesen facer o seu papel. Pero foron desmanteladas polo belicismo e a
espionaxe. Sabémolo tamén grazas ós hacktivistas.
Os liderados de Assange e Garzón entrañan riscos. Non parecen suficientemente
xustificados e incluso resultan cuestionábeis. A sociedade civil global, que din representar, é unha entidade que en sí mesma resulta confusa. Pero o reto está lanzado. E,
dende logo, os que no futuro avancen pola senda do Cuarto Poder en Rede haberán
de recoller o testigo. Algúns empezárono a facer.
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Punto e Seguido. Un escrache dixital antifascista16
Primeiro permítanme un conto real, unha fábula dun dentista galego que «é da familia». Interesaravos. Non en van, A. Reixa cantaba: «vos dentistas sodes os terroristas». Ó meu primo
P. (mataríame se dou o seu nome), en plena crise de madurez (van entendendo o porqué do
anonimato), déulle pola caza maior do cacique. A outros dalles polos deportes de risco cando
comezan a perder pelo. P. é dentista en Lugo e propúxose colgar no despacho da súa consulta,
ó lado dos diplomas e certificados, a cabeza disecada do cacique do noso pobo. Unha metáfora,
claro está.
A peza que P. quería cobrarse era unha portada de La Voz de Galicia ou Interviú que dixese:
«O alcalde de V. na cadea por prevaricación e suborno». Sen pegar un só tiro. Deixando a disección
e a taxidermia do cadáver para os xornalistas.
Invitou ós seus clientes á confidencia. Convertiu o sillón de dentista en confesionario. A súa
consulta transformouse nun mentideiro de escándalos e filtracións. A proposta, nin máis nin menos,
consistía en algo que poderíamos pensar: convertir as nosas profesións en panca de transparencia.
Liberar os datos inxentes que manexamos. Ser transparente en lugar de reclamársello ós demáis.
Por certo, sempre ós políticos, nunca ós nosos xefes e patróns. Será que nos enchufaron?
No seu caso, P. quería transformar as limpezas de boca dos pacientes en purgas anticorrupción. O meu primo foi un Assange adiantado á súa época. Os seus clientes, soldados Manning
dispostos a arriscar polos seus concidadáns. Porque esa e non outra é a proposta de WikiLeaks.
Polas bocas de todos nós, formando bancos de peixes antes inofensivos, morrerán os tiburóns
que nos desgobernan. Depurados polos segredos que filtraremos.
Sobra decir que o exalcalde levouno crudo. Pero P. contribuiu moito a colgarlle a «ex», pois
perdeu as eleccións seguintes. E eso permitiulle ó meu primo disfrutar dunha segunda xuventude.
Pasouno en grande facendo agit-prop no periódico local, publicando denuncias e papeis que
lle obsequiaban os seus pacientes, en lugar de aceptarlles marisco. Baixou o seu ácido úrico e
rebaixou a súa acidez en xeral.
Meu primo e Assange déronse a man sen coñecerse. Os seus émulos de agora abrázanse
con Ada Colau e de máis amantes do escrache, inventado polos arxentinos que denunciaban a
lei de punto final. Ata que lograron convertila en lei de putos finais, para xenocidas coma Videla.
España remestura estas iniciativas nun novo artefacto de transparencia. Hackers, desobedientes das hipotecas e das historias oficiais únense como promotores da iniciativa Punto e Seguido.
Convócannos a tod*s: contra toda lei de Punto Final.
Súa sexa a palabra, e que as nosas lles dean forza:
Punto Seguido é unha iniciativa a través da colaboración cidadá e de forma anónima recopila información sobre calquera tipo de represores, torturadores e criminais contra os Dereitos
Humanos. O obxectivo é localizar a estas persoas, con nomes e apelidos, para facilitar o seu
enxuizamento por tribunais internacionais en accións como a coñecida «Querella arxentina contra
os crimes do franquismo» ou a «Querella polos bombardeos italianos de Barcelona durante a
Guerra Civil». Ou para sinalar e avergonzar públicamente a esas persoas, mentras os procesos
xudiciais non prosperan.
16. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/06/punto-y-seguido-el-escrache_4.html; http://praza.com/
opinion/1130/punto-e-seguido-un-escrache-dixital-antifascista/
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Aínda que a iniciativa nace en España e coa mirada en latinoamérica, ten vocación internacional. Desafortunadamente, os crimes contra os dereitos das persoas repetíronse e se repiten
en todo o mundo. Trátase agora de repetir e compartir as loitas. Por iso esperamos que a nosa
iniciativa inspire a outras similares noutros países de fala non hispana.
Compartimos información contra a impunidade, para que esa historia non se repita.
Sirva esta ferramenta de arquivo e documentación desa historia.
Cando soubemos dela, preguntámonos qué sairía da maridaxe entre Assange —a loita pola
Transparencia Global— e o ex xuíz Garzón —co seu combate pola Xustiza Universal. Aquí está
o primeiro monstruo. Hackeando a Lei de Memoria Histórica cun crowdsourcing multitudinario,
plantexamos un escrache antifascista a ambos lados do Atlántico. Comecen a escribir a historia
que nos arrebataron. Non permitan que lles impoñan ningún punto final. Fagan das derrotas do
seu álbum familiar unha vitoria colectiva. Colguen o seu fascista no muro da vergonza que imos
construír. Comecen, continúen a tarefa iniciada aquí: wiki.puntoyseguido.info.

As alianzas latinoamericanas aportaron o único colchón diplomático co que
contaron os hacktivistas. unasur, apoiou a Ecuador e Bolivia cando se viron envoltos
en conflitos con ee uu, un por Assange e o outro por Snowden. Vixente dende 2008,
este pacto intenta ampliar o alba a Brasil, Arxentina e Uruguai. A reivindicación do
dereito de asilo fíxose presente nas Cumes Iberoamericanas, sinalando unha área
xeopolítica «non aliñada» afín ós proxectos relacionados coa cultura libre.
Non esquezamos que no verán de 2012 o Reino Unido ameazou con invadir a
embaixada en Londres. E que, apenas un ano despois, Evo Morales sufriu a detención
e o desvío do seu avión presidencial por sospeitar que aloxaba a Snowden como polisón. A Casa Branca quería deixar claro que este sería o trato que recibirían outros
apoios.* Nin España nin a Unión Europea elevaron queixa algunha. España pediu
excusas coa boca pequeña, cando Morales xa estaba en Quito. Plegouse a tódalas
presións norteamericanas, colaborando, segundo John Pilger, nun «acto de piratería
aérea e secuestro diplomático».17

* Dous supostos imaxinarios axudaríannos a apreciar a magnitude destas humillacións. Imaxinen que acontecese
o mesmo noutra embaixada e con outro presidente. Garzón solicitou, sen éxito, ó Reino Unido a extradición
de Pinochet en 1998. Conxeturen que España ameazase con levarse a Pinochet á forza ou que lograse que a
Interpol o detivese na casa na que permaneceu cómodamente recluido. Ou imaxinen que, intuíndo que viaxaba
no avión de Margaret Thatcher, esta fose retida nun aeroporto. E o seu voo desviado pola negativa doutros países
a que aterrizase no seu territorio. Ou a que si entraba no seu espacio aéreo o avión sería atacado por España.
Interiorizamos o «Por que non calas?» que lle soltou o Rei a Chávez na Cumbre Iberoamericana de 2007. Cinco
anos máis tarde fixemos a Snowden e Evo Morales aquela pregunta imperativa, con toda a súa carga autoritaria
e neocolonial. E tal vez non lembremos que cando Xoan Carlos I lla lanzou a Chávez era porque este acusaba
ó expresidente Aznar de colaborar nun golpe que pretendía derrocalo... Os cables de WikiLeaks confirman a
versión de Chávez, así como a connivencia española no seguinte golpe de estado acontecido en Honduras.
17. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/04/forcing-down-morales-plane-air-piracy
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Nos recadros seguintes repasaremos brevemente as políticas que o escándalo
da espionaxe masivo provocou. Tres casos representan outras tantas posturas
ante a regulación de internet. Ecuador plantexouse o obxectivo de hackear os
mercados e a política, dende un plan estatal que avance cara unha Sociedade do
Coñecemento Libre e en Aberto. Brasil, en cambio, anunciou a súa intención de
desenvolver un sistema nacional propio e confirma Latinoamérica como unha
área que en moi pouco tempo deu lugar a iniciativas autónomas. Fronte a eles, os
estados integrados na Unión demostraron a incapacidade europea para erixir un
ámbito de dereitos dixitais non subordinado ós intereses económicos dos ee uu e
os seus aliados británicos.

De Islandia á Amazonía18
Antes do Cablegate, WikiLeaks intentou crear en Islandia un refuxio onde proseguir as súas
labores. Dende que Assange se refuxiou na embaixada ecuatoriana, os intentos de xenerar unha
economía basada no coñecemento libre desprazáronse a Latinoamérica. O presidente de Ecuador,
R. Correa, declaraba en novembro de 2013: «Os neoliberais impulsan os paraísos fiscais. Nós imos
a impulsar os paraísos do coñecemento, o coñecemento do ben público e de acceso aberto [...]
Se o neoliberalismo producía illas fiscais, o socialismo do século xxi produce illas de coñecemento
libre». Non se perdan o vídeo da súa intervención.19
Merece a pena escoitar a un Presidente do Goberno impartindo unha clase de economía social
que remestura referencias marxistas, dixitais e indíxenas. O país amazónico aposta por mudar
«a matriz do sistema produtivo». As iniciativas englóbanse baixo o paraugas da flok Society.20
As siglas recalcan unha opción ideolóxica contundente. Free, Libre, Open Knowledge Society: a
Sociedade do Coñecemento Libre e Aberto. E o proxecto inscríbese na pugna xeoestratéxica entre
o Norte e o Sur: «Eles producen coñecemennto, nós bens ambientais», di Correa. Impúgnase de
plano unha norma non escrita sobre a división internacional do traballo, que distingue ós países
industrializados dos productores de materias primas. O Norte impón barreiras legais á circulación
do coñecemento. A Amazonía xera puro ben común, oxígeno para o planeta, imposíbel de tasar
e privatizar. A metáfora que empleábamos no capítulo primero, o bosque comunal, considerado
Patrimonio da Humanidad, quere cobrar entidade política.
Os hacktivistas españois do 15M están a cargo do proxecto. O seu periplo coincide co curso
dos eventos que vimos relatando. Disfrutaban dunha estancia en Ecuador, invitados por un centro
de arte contemporáneo, cando xurdiu a crise da embaixada en Londres. De inmediato cambiaron
o seu proxecto e organizaron a campaña internacional de apoio a Ecuador e Assange. Reutilizaron
a experiencia do «Take the Square» (Toma a Plaza), a chamada internacional do 15M, para xerar

18. Ata o fin deste epígrafe, remesturo os posts que elaboramos para http://blogs.publico.es/el-cuarto-poderen-red/ Agradezco a coautoría de Virginia Uzal, Carlos del Castillo e Kay Levin Ohlenschläger.
19. http://www.youtube.com/watch?v=wxct7h53dqM
20. http://floksociety.org/es
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outros Occupy. E, máis tarde, recabaron apoio académico en entornos críticos, desencaixados ou
marxinados nos ámbitos universitarios españois. Pretendían, por primeira vez, implantar unha
economía orientada ó ben común. A súa proposta encerra unha dimensión cultural moi relevante.
O continente sudamericano —non só a Alianza Bolivariana— estase a convertir en referente
de alternativas ó neoliberalismo. Dito isto, coas prevencións que aconsella un proxecto que da os
seus primeiros pasos cando escribo estas liñas. Máxime despois do fracaso de Correa nas eleccións
locais de 2014 e o seu xiro posterior. E sendo consciente de que os progresistas españois tenden,
dende os tiempos da Conquista, a proxectar en Latinoamérica os ideais que lle son vetados na
Península. De tódolos xeitos, en Ecuador o ben común da economía dixital botou raíces ancestrais.
Apoiouse nunha Constitución que incorpora a noción indíxena do Bo Goberno, invocado xa polos
zapatistas para describir a quen «manda obedecendo». E aposta por promover a Boa Vida, sostíbel
e acorde ó entorno natural. Mentras a flock responde ó Sumak Yacha, que en quechua significa
Bo Coñecemento, basado na harmonía entre éste e o ser humano.
Os ideais dixitais invocan a cosmoloxía andina para facer unha revolución do século xxi. E Ecuador ofreceuse para acoller e financiar ós movementos cooperativos e de coñecemento distribuído,
cunha chamada de alcance global. «Imaxina unha sociedade que está conectada ó procomún do
coñecemento aberto, basada no código e deseño libres e abertos, que poden ser utilizados por
tódolos cidadáns […]. Imaxina unha economía ética e sostíbel que se apoia na creación dunha
riqueza común cooperativa». Esto di a Carta ós Traballadores do Procomún do mundo da flok.21
A iniciativa ofrécese sen contrapartidas e ábrese a que calquera cidadán, organización ou
Goberno participe na súa formación. A presentación aberta anunciábase para 2014, co obxectivo de compartir o valor do coñecemento. É a proposta contraria á globalización neoliberal.
Os hacktivistas, que desenvolveron o marco legal máis favorábel ó xornalismo de denuncia en
Islandia, estaban embarcados fronte á privatización do saber que impón o capitalismo cognitivo.
Estendían o concepto de democracia dixital á matriz de producción económica da que parte un
novo sistema social.
A revolución non será unha reposición. O cal non implica que non se amole de inercias do
pasado. O atraso e a dependencia de Ecuador, respecto ás infraestructuras dixitais, ou os posíbeis
intentos de control do proxecto polo «Goberno da Revolución Cidadá» representan obstáculos e
fonte de inseguridade. Prometemos dar conta deles no blog que mantemos no diario Público, co
mesmo título que este libro. Sen embargo, esta proposta cobra relevancia dende unha perspectiva
global. Representa un vértice máis dunha internet alternativa que, con filosofía semellante, inspira
no Uruguai de Mújica o Plan Ceibal para universalizar o software e unha internet ceibe. Unha
iniciativa que recibiu o eloxio da onu22 e que atopa paralelo noutras que buscan, por exemplo, no
Brasil un modelo dixital contrario á dominación e colonización tecnolóxicas.

A frase de Simón Bolívar, «Máis que pola forza, domínannos pola ignorancia»,
inspira o proxecto ecuatoriano. Algo semellante expresa a onu, no seu «Informe sobre a promoción e protección do dereito á liberdade de opinión e de expresión», de
21. http://floksociety.org/carta-abierta/.
22. http://blogs.publico.es/el-cuarto-poder-en-red/2014/02/04/internet-debe-ser-de-acceso-gratuito/
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xuño de 2011.23 Xurdiu ó calor da primaveira árabe e sorprende que o texto afirme
a condición de «Internet como dereito humano». En realidade, sostén que o acceso
gratuíto é un prerrequisito para exercer o resto dos dereitos e afondar no desenvolvemento económico e democrático. Internet sería ós derreitos humanos, algo
así como os libros gratuítos ó dereito de educación. En abril de 2013 a onu elaborou
outro informe,24 deplorando que apenas quedan estados non sometidos á espionaxe
masiva. Previo ás revelacións de Snowden, este informe tamén se anticipaba ás reaccións que se deron no Brasil e na Unión Europea. Xunto coa resposta ecuatoriana,
perfilan as dúas posibilidades futuras de regulación de internet. Ecuador aposta por
implantar unha sociedade do coñecemento libre e aberto. Brasil opta pola soberanía
nacional. E a ue, unha vez máis, por primar a súa concepción como espazo económico
antes que os dereitos civís.

Rebeldes nacionalistas e comerciantes europeos: Brasil vs UE
«Alguén ten que facelo. Alguén ten que vixiar ós terroristas». Esta foi a primeira resposta da
Administración Obama, cando non puido pechar a billa que abriu Snowden. Segundo o director
da nsa, a vixiancia electrónica estadounidense desbaratara «uns 50 atentados terroristas dende
o 11S»25. A mensaxe era clara: os únicos obxectivos son os terroristas. Vostede non ten nada que
ocultar nin temer. Pero un mes máis tarde Glenn Greenwald, o xornalista aliado de Snowden,
destapou en O Globo26 a espionaxe que sufriran as empresas públicas enerxéticas brasileiras.
Afectaba a Petrobras (a maior empresa de Latinoamérica e a sexta petroleira máis importante
do mundo) e ó mesmo ministro de Minas e Enerxía, Edison Lobão.27
A nsa aplicáballe a Brasil o «paquete estándar» de vixiancia (cidadáns e líderes políticos) e,
ademais, aliáranse coa csec (axencia de seguridade canadiense) para recopilar información confidencial sobre os xacementos enerxéticos brasileiros. Centrábase nos xigantescos pozos de cru
que Brasil descubriu en 2006 e 2007 fronte á súa costa atlántica, e cuxa explotación dispoñíase
a subastar. Coñecer os detalles antes da subasta suporía beneficios millonarios, xa que permitía
evaluar os riscos e realizar unha oferta acorde.
A reacción do país sudamericano non tardou en chegar. Un día despois da primeira publicación
sobre a espionaxe, o ministro de Exteriores brasileiro comprareceu para esixir explicacións ós ee uu.

23. http://www.derechosdigitales.org/2080/declaraci%C3%B3n-del-relator-especial-en-la-promoci%C3%B3n-y-protecci%C3%B3n-del-derecho-a-la-libertad-de-opini%C3%B3n-y-expresi%C3%B3n-frank-la-rue/
24. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf
25. http://www.nytimes.com/2013/06/19/us/politics/nsa-chief-says-surveillance-has-stopped-dozens-of-plots.
html?_r=4&
26. http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/10/american-and-canadian-spies-target-brazilian-energy-and-mining-ministry.html?id=2013/10/american-and-canadian-spies-target-brazilian-energy-and-mining-ministry.
html&type=noticia&section=fantastico&hash=1
27. http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/nsa-spying-brazil-oil-petrobras
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Ante a ausencia dunha resposta convincente, Dilma Rousseff, presidenta do país, decidiu suspender
a visita de Estado que tiña previsto realizar Obama en outubro.28 O plantón diplomático non
pasaría a maiores ata a Asemblea Xeral da onu do 23 de setembro de 2013. Aquel día Rousseff
pediu o consenso internacional para acabar coa hexemonía estadounidense de Internet.29 A líder
brasileira argumentou que a rede, coma fenómeno global, non pode depender da supervisión dun
só país que, acaparando a infraestructura (nodos de cables de fibra óptica, servidores, satélites,
etc.), controle as telecomunicacións internacionais.
«As tecnoloxías da comunicación non poden ser o novo campo de batalla entre estados.
Chegou o momento de crear as condicións para evitar que o ciberespazo sexa usado coma unha
arma de guerra, a través da espionaxe, sabotaxe e ataques contra o sistema e as infraestructura
doutros países.» Rousseff denunciou o imperialismo tecnolóxico e esixiu liberdade dixital, basada
na privacidade e no anonimato.
Non se detivo aí. Como antiga colonia europea, membro dos Brics e potencia emerxente, Brasil
busca romper a subordinación neocolonial. Rousseff atacou a tese que presenta a EEUU como
líder do «Eixe do Ben» na súa declaración na onu. Afirmou que o seu país non necesitaba que
outro estado actuase de faro democrático e marcando o seu camiño. Defendeu o nonaliñamiento
internacional e esixiu respecto á soberanía brasileira.
O proceso continúa aberto. A Presidenta propuxo obrigar ás empresas a reubicar en Brasil
as bases de datos sobre os seus cidadáns. E manifestouse disposta a crear un servizo de correo
electrónico propio, público e encriptado. A comezos de 2014 non había medidas concretas en
marcha, pero Brasil encabezaba o movemento descentralizador de internet. Os países que o
asumisen serían acusados, como xa ocorreu, polas corporacións norteamericanas de «balcanizar»
a Rede. De forma implícita, asocian estas iniciativas a enfrentamentos enquistados e ocultan
que, precisamente, esa vixilancia estatal-corporativa de ee uu, foi a que enmascarou a guerra
económica como antiterrorista.
O risco real de estatalizar internet reside en que aumenta o control gubernamental e rompe
coa conectividade global. Creará espazos nacionais desconectados entre sí. E susceptíbeis de ser
obxecto de espionaxe, censura e mercantilización polos centros de poder nacional. Como vemos,
ningunha solución é perfecta. Sen embargo, en comparación coas anteriores, a resposta da Unión
Europea resulta, como pouco, decepcionante. O mercantilismo foi a súa resposta, frente ó idealismo
ecuatoriano e a rebeldía nacionalista do Brasil. Europa puxo prezo ós datos dos seus cidadáns.
O órgano que rubricou o troco foi o Consello Europeo. O mesmo que deu carta branca á
troika para impor os rescates bancarios ó sur de Europa. O momento elixido, o 25 de outubro do
2013. A forma, un sucinto anexo30 adxunto ás conclusións da súa cume ordinaria. Bastou como
resposta oficial o escándalo destapado por Snowden. Dende entón, pasaran cinco meses fronte ós
cinco días que tardou o Parlamento Europeo, en abrir un debate especial31 sobre as revelacións. O
rexeitamento ás prácticas estadounidenses foi xeral, pero o protagonismo recaeu sobre Manfred
Weber, vicepresidente do Partido Popular Europeo, o grupo maioritario.

28. http://www.theguardian.com/world/2013/sep/17/brazil-president-snub-us-nsa
29. http://www.youtube.com/watch?v=nz0V2qsPrt0.
30. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf
31. http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1370935427896
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«Os meus datos perténcenme a min», dixo Weber, defendendo o dereito dos cidadáns a ter
un control sobre eles. Enlazou esta idea coa necesidade de regular a rede, que comprarte Dilma
Rousseff. Pensan que internet xa é demasiado importante como para permitir que un feixe de
gobernos o consideren o seu couto privado. Weber tamén pediu rematar coa centralización estadounidense e impedir que as bases de datos sobre europeos se almacenen fóra da lexislación
comunitaria: «Necesitamos unha nube europea». Segundo o eurodiputado, a ue está a errar ós
seus cidadáns o non ofrecerlles un espazo dixital neutral e ceibe.
O Parlamento sinaloulle ó Consello e á Comisión dúas prioridades. A primeira, suspender as
negociacións do Tratado de Libre Comercio e Inversión con ee uu.32 que se estaba a negociar con
ee uu. A segunda, renovar a directiva europea de protección de datos antes das eleccións europeas de 2014. A actual33 data de 1995, moito antes da expansión de internet. Un dos principais
obxectivos de Viviane Reding, vicepresidenta da Comisión, foi actualizala. Sen embargo, ata 2013
non presentou a súa proposta. Unha das razóns foi a campaña de presión estadounidense, unha
das máis potentes que se viran en Bruselas.34
O interese norteamericano radica no valor dos datos dixitais dos europeos que alcanzou os
315.000 millóns de euros en 2011. Unha cifra que podería triplicarse en dez anos. «Os estadounidenses entenderon antes que os europeos a importancia deste dossier. Por iso intentaron
paralo, porque supuña que non poderían actuar máis como ata agora. É un xogo de poder. E
os estadounidenses comprendérono», confesou Reding. A presión continuou no paso do texto
pola Eurocámara, pero os eurodiputados conseguiron aumentar novas restriccións. Destacan o
dereito ó olvido (a borrar os datos dixitais) e a prohibición do profiling (análise da navegación
dos usuarios para extraer os seus perfís de consumidores).
Así voltamos a outubro de 2013. El Consejo Europeo no solo incumplió las dos peticiones
del Parlamento: deter as negociacións comerciais e retrasar ata 2015 a aprobación da directiva.
Emitiu unha simple nota35 contra a que se estrelou a reacción parlamentaria. Nela, os líderes
europeos admitiron a «profunda inquietude» dos ciudadáns, pero non lle dan resposta. No seu
lugar, destacaron a «estreita relación» da ue con ee uu e «o valor de dita asociación». En resumo,
priorizaron a negociación económica sobre a defensa dos dereitos dixitais e asumiron os argumentos antiterroristas para xustificar a espionaxe masiva.
O lema de «os amigos non se espían entre eles» de Angela Merkel, a voz de Alemaña no Consello, non conseguiu respaldo. O Reino Unido colabora activamente
coa nsa. Outro grupo de países, no que se atopa España, sitúase directamente
baixo o seu polo de poder.* Merkel entendeu que non pode contar cun consenso
32. http://www.publico.es/dinero/481270/bruselas-retoma-las-negociaciones-para-abrir-las-puertas-de-europa-a-las-multinacionales-de-eeuu
33. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_es.htm
34. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/21/actualidad/1374428615_697164.html
35. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf.
* Coa dilixente colaboración das autoridades nacionais, a nsa recopilou en España 60 millóns de chamadas telefónicas só en dous meses (do 10 de decembro de 2012 ó 8 de xaneiro de 2013). Resulta significativo que non
lle interesaran as felicitacións de Fin de Ano. Ese día descansaron. Céntranse en actividades e contextos cotiás.
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europeo para loitar contra a espionaxe. Aliouse con Rousseff para conseguir a
resolución de privacidade dixital da onu36 e ten na súa man as mesmas cartas
que a líder lationoamericana. Ambas contemplan a posibilidade de crear a súa
propia infraestructura dixital e lexislar en favor da descentralización de Internet.
Mentras, Snowden ofrecía a súa colaboración á Eurocámara,37 ó Bundestag38 e ó
Parlamento brasileiro39 nas súas investigacións sobre a espionaxe. Un ano despois de ser rexeitado por unha vintena de estados, o único que esixía a cambio
era asilo político. Un xesto soberano de compromiso coa neutralidade da rede.

DO ANTIBELICISMO Á DEFENSA DE INTERNET
Os modelos políticos anteriores pódense interpretar como intentos de controlar
unha internet que rematou convertida, como di Assange, na «cúspide da globalización
neoliberal». Máis incerto resulta que as rendas da globalización volvan a estar en
mans das poboacións. E, máis aínda, da sociedade civil transnacional. Dependerá
da audacia política dos líderes, nacionais e globais. E da coraxe que mostremos os
cidadáns. A situación que enfrontamos fora denunciada por WikiLeaks, que transitou
do antibelicismo á crítica da espionaxe masiva que Snowden rematou de completar.
Revisamos agora a secuencia das filtracións liberadas por WikiLeaks. E damos fin ó
capítulo abordando as posíbeis contradiccións e limitacións do hacktivismo.
O Foro Social de 2012 celebrouse en Túnez, recoñecendo o papel xogado por
WikiLeaks na súa revolución: a primeira en triunfar e a de maior éxito. Apenas catro anos antes, no Foro Social de Nairobi, os hackers pasaran case desapercibidos.

A espionaxe é sistemática, e cun alcance total sobre as nosas facetas máis íntimas, rutinarias e inconscientes.
En España cabe engadir caos administrativo, intrusismo e opacidade. A finais de 2013 había un millón de liñas
telefónicas intervidas. Trátase de «pinchazos» autorizados nunha causa que, a pesar de non dar frutos, pasan
a outras causas ata alcanzar ese millón acumulado. Apple recoñeceu que a España só lle superaban ee uu e o
Reino Unido en canto ó número de peticións de información que lle fixeran á compañía sobre os seus cidadáns.
A descoordinación campa ás suas anchas entre os distintos centros de espionaxe. sitel agrupa á Garda Civil, a
Policía Nacional e o cni; unidos para interceptar comunicacións en servidores e provedores de servizos en tempo
real. oseminti coordina o intercambio de información militar con ee uu e Europa. E non faltan as autonomías que
aspiran a contar cos seus propios servizos. O cesicat catalán, cos seus informes sobre activistas, xornalistas e
parlamentarios, é a versión local dunhas institucións fora de control. Pode consultarse o dossier. «La inteligencia
española a la sombra de la nsa». La Marea, diciembre 2013.
36. http://www.publico.es/internacional/490287/la-onu-aprueba-la-resolucion-contra-el-espionaje
37. http://www.publico.es/internacional/493927/snowden-testificara-ante-el-parlamento-europeo-por-videoconferencia
38. http://es.euronews.com/2013/11/01/snowden-esta-dispuesto-a-ir-al-bundestag-a-contar-lo-que-sabesobre-el-/
39. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/snowdens-open-letter-to-brazil-read-the-text/2013/12/17/9bf1342a-6727-11e3-8b5b-a77187b716a3_story.html
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Assange describiuno como unha «festa de praia» na que uns «solidarios subvencionados» por organizacións (tamén subvencionadas) fotografiábanse cantando «outro
mundo é posíbel». WikiLeaks sopesara antes colaborar con algunhas ong de peso. As
súas infraestructuras e medios de comunicación podían difundir as filtracións. Pero,
en lugar de alianzas exclusivas, que limitarían o impacto, apostou por establecer
coalicións múltiples e simultáneas.
Assange comezou obtendo apoios e contactos para a súa campaña antibelicista.
En 2006 rexistrou o dominio oficial de WikiLeaks.org. Conectou con Daniel Ellsberg
e a xeración anti-Vietnam, á que se propuña emular. Consciente da envergadura
da tarefa, estableceu todo tipo de relacións e buscou fondos nas fundacións máis
diversas, algunhas conservadoras e moi oficialistas. A finais daquel ano, WikiLeaks
publicara documentos que avalaban a potencia do proxecto.
A secuencia das filtracións sinala que comezou a lexitimarse apuntando a países
non occidentais para despois abordar, de forma progresiva, temas de carácter global
e rematar cuestionando a hexemonía norteamericana.* O mapa de actuación desprazouse dos países en desenvolvemento á primeira potencia mundial. E as temáticas
evolucionaron da corrupción postcolonial ás guerras e a diplomacia; para rematar
denunciando o control da Rede. Esta etapa inicial foi clave para gañarse unha reputación. Non prosperou como xuízo ningunha denuncia. A maioría dos implicados
polas filtracións nin sequera iniciarion os procesos. WikiLeaks, ademais, mostrouse
capaz de preservar o anonimato das súas fontes. E gañouse unha notoriedade sólida
entre aliados moi diferentes. Necesitábaos para facer fronte a enemigos tan poderosos
como o Pentágono ou o Departamento de Estado. Despois esas amizades seríanlle
botadas en cara, segundo quen fose o obxectivo dos ataques. O seu traballo viuse
avalado con galardóns de institucións intachábeis de distinto signo. The Economist
premiounos en 2008 e Amnistía Internacional en 2009.
Pero as filtracións tamén demostraban que «a intelixencia colectiva» de internet
non funcionaba á altura das expectativas. Os recursos das organizacións sociais ou
académicas que colaboraban tratando os datos eran insuficientes. Os debates públicos
estancábanse e non sempre se traducían en mudanzas políticas. Estas razóns, entre
outras, convenceron a Assange de que debía recorrer á prensa internacional a partir
de 2010. Lanzou primeiro o vídeo de Collateral Murder, como se fose o tráiler dunha
saga de filtracións sen precedentes.

* Publicáronse filtracións sobre Somalia, Kenia, Suiza, Perú, Irán, Costa de Marfil, os manuais de Guantánamo, a
disidencia do Tíbet, os correos de Sarah Palin, a atrocidade norteamericana en Faluya, (Irak) o fraude do Climagate
(redes científicas pouco financiadas para negar o cambio climático), a censura de internet e os bancos islandeses.
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O Cablegate representa a operación mellor tomada ata o intre para impactar as
axendas mediáticas a escala global. Ninguén o lograra antes sen contar con exércitos
ou corporacións transnacionais detrás. Ademais, a axenda dos hackers cuestionaba a
que, ata entón, presentaran os medios. Os cables da guerra foron soltados en plena
sequía informativa do verán. A escasez de noticias abriría o apetito por un tema ben
sazonado. Collateral Murder apelaba á solidaridade e ó corporativismo cos compañeiros asasinados. E, como vimos, ofrecía suficiente dramatismo e personalización
para atraer ós guionistas dos noticiarios.
As alianzas cos medios foron variando pola dificultade que entrañaban. Abordaremos os malentendidos e erros da estratexia mediática de WikiLeaks no seguinte
capítulo. Ó principio apostou por medios de gran envergadura. Despois, por outros
de menor entidade, pero cunha liña editorial máis contundente. Sen presuporlle
un rigor intelectual excesivo, Assange intentou actuar como un científico (algúns
dirían que chalado) e un ilustrado (ou iluminado?). En calquera caso demostrou que
coñecía o momento xeopolítico que lle tocaba vivir. Fixo un calendario de filtracións
que iluminarían algunhas das dinámicas máis decisivas no cambio de século.
Os documentos liberados sinalaban a uns hacktivistas conscientes de que ee uu
iniciara o seu declive trala hexemonía que disfrutou coa caída do Muro de Berlín. Ese
declinar constataba nunha doble dimensión: a económica e os valores políticos. O
gran xigante chino erixiuse no paradigma de desenrolo económico fronte á crise de
Occidente. E pasou a representar a distopía máis terríbel. Tralo pensamento único,
un único mundo posíbel: o capitalismo de estado, que é propietario ou financia a
empresas e bancos. A internet sobre a que se sostén débese á elite que secuestrou
ó Estado. E resulta compatíbel co recorte de dereitos humanos e liberdades civís.
A partir de 2010, WikiLeaks documentou o declinar de ee uu de maneira incontestábel. Dez mil entradas dos diarios da guerra de Afganistán foron coñecidas
aquel verán. Para o outono, xa estaba trabado o pacto cos cinco medios de alcance
mundial, que se fixeron eco da seguinte filtración: 400.000 documentos sobre Iraq.
Descubrían o uso sistemático de torturas. Puñan cifras, por fin contrastábeis, á
matanza en curso: 20.000 mortos en Afganistán e 109.032 mortos en Iraq. Entre os
mortos iraquís o 63% eran «civís»; 22%, «insurxentes»; 14% leais ó gobierno iraquí;
e 3.771 «amigos» (forzas da coalición).40
Dubido que os números digan algo. Ó mellor lidos deste outro xeito cobran significado. Cada día morreron en Iraq unha media de trinta civís durante un período de seis
40. http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Irak#Publicaci.C3.B3n_de_los_Registros_de_la_Guerra_de_Irak_por_
WikiLeaks Os datos aquí aportados coinciden cos dados pola prensa e a web oficial de WikiLeaks.
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anos. Máis de un de cada dous mortos en ambas guerras era un cidadán desarmado.
E só un de cada tres mortos era un terrorista ou un soldado leal a Sadam Hussein. É
dicir, por cada obxectivo que se decía combater caían dous «danos colaterais». Nunha
frase: a Guerra Global contra o Terrorismo é unha carnicería sen sentido. Aposto a
que ningún dos medios que publicaron o Cablegate ofreceu un titular semellante.
Pronto chegaría outra constatación da decadencia norteamericana, esta vez na
fronte diplomática. En novembro de 2010, viron a luz 250.000 papeis do Departamento de Estado. Tiveron a exclusiva os diarios The Guardian, The New York Times, Le
Monde, El País e o semanario Der Spiegel. WikiLeaks xa colaborara con eles nos papeis
de Iraq. Pero aquela primeira filtración aínda a comprartían con Al Jazeera e unha
organización da City University de Londres adicada ó xornalismo de investigación.
A estratexia inicial, cos cables da guerra, reunía medios diferentes que, sumando
públicos e liñas editoriais, tiñan alcance global. Nin sequera deixaba fóra á televisión, o mundo árabe ou os círculos académicos. Respondía a unha arquitectura de
colaboración na rede, que buscaba grandes audiencias, engadíndolle competencia
interna e filtros de rigor. Despois, cos cables diplomáticos, fraguose o «oligopolio»
dos catro periódicos anglosaxóns e latinos, ademais da revista alemá. A limitación
a estes aliados demostraría ser un erro estratéxico. Porque os resultados inmediatos
non foron os esperados. Resulta fácil decilo agora. Teremos que velo con máis calma.
O bloqueo progresivo dos medios convencionais foi seguido dunha cadea de
filtracións que denunciaban o control de Internet. Ó mesmo tempo que WikiLeaks
informaba da cruzada que se desataba na súa contra. O 1 de decembro do 2010 China tomou a dianteira, bloqueando os enlaces ó sitio oficial. Dous días despois ee uu
modificou a Acta de espionaxe, prohibindo a publicación de información clasificada
sobre segredos cifrados ou comunicacións da intelixencia. Unha semana máis tarde
Twitter e Facebook eliminaron bastantes páxinas de Anonymous, que lanzaban a súa
Operation Payback (Operación Venganza ou Devolución) en defensa de WikiLeaks.
A finais de 2010, apenas oito meses despois de liberar o vídeo Collateral Murder,
WikiLeaks perdera a colaboración dos seus grandes aliados mediáticos. En abril de
2011, pasado un ano, aparecía documentación exhaustiva sobre a totalidade dos
casos de Guantánamo, con fotos dos casi douscentos detidos que aínda quedaban
alí. Era o foguete final da campaña antibélica. Para entón xa apenas quedaban xornalistas e audiencias pendentes do tema. O ciclo de atención dos medios demostrouse
demasiado curto. Foron capaces de «esgotar» en cuestión dun ano uns arquivos
inagotábeis, con incontábeis ramificacións.
A partir de 2011 WikiLeaks centrouse en denunciar a vixiancia de Internet. En
xullo daquel ano colocou na súa web o arquivo insurance.aes256. En principio, con// 140

tiña documentación moi sensíbel, cunha contraseña que se faría pública en caso de
ataque grave. No mes de setembro Assange liberou os cables bélicos e diplomáticos
na súa integridade. En outubro, anunciou que suspendía a publicación de filtracións
pola asfixia económica á que estaba sometida a organización. Pero despediu o ano
con «The Spy Files». Centos de documentos expoñían a interceptación masiva das
comunicacións persoais en 25 países. Contou con novos aliados mediáticos, dende a
televisión pública alemá ó Washington Post, pasando polo Hindu Times. Sen embargo,
o declive do impacto público destas filtracións fíxose patente. Non só parecía esgotado o interese polas filtraciones, senón tamén polos personaxes. A sobrexposición
mediátia de Assange sen dúbida tivo un efecto de saturación.
En febreiro de 2012 chegaron «The Global Intelligence Files»: cinco millóns,
case sete anos de correos da compañía Stratfor. Como xa sinalamos, a súa fonte foi
Anonymous. E o modelo de WikiLeaks evolucionaba: pasaba de basarse en delatores
individuais a contar cunha masa distribuída na Rede. Cibernautas sen rostro de todo
o mundo, con e sen coñecemento informático (moitos só «prestan» os seus ordenadores e servidores), formaba unha tea de correlixionarios cada vez máis extensa. A
represión sobre Anonymous e xornalistas afíns, así como a indiferenza dos medios,
abortaron que se reafirmara o Cuarto Poder en Rede de forma distribuída.
A organización de Assange modificou as súas alianzas mediáticas para dar
publicidade a novos documentos. Os arquivos de Stratfor, a compañía privada de
espionaxe da que xa falamos, foron ofrecidos a máis de vinte organizacións para
que a publicasen... Incluso The Yesmen, uns activistas que denunciaran a traxedia
de Bohpal, foran investigados.* A privatización dos servizos de intelixencia, que
en ee uu chega a supoñer o 75% do total das actividades, foi denunciada de novo
en xuño de 2013 cando Snowden revelou a existencia da nsa. No medio quedaban
as filtracións das Syrian Files (Arquivos Sirios), con gravísimas acusacións contra
todas as potencias pola súa implicación na guerra civil de aquel país. E ata 2013,
incluído, cabe engadir a esta saga as dúas últimas filtracións de calado: os Cables
de Kissinger e o Tratado Comercial Transpacífico, vistos en páxinas anteriores.
Esta cronoloxía expón que o obxectivo dos hacktivistas, máis alá dos escándalos
xerados, era facilitar un rexistro histórico da humanidade en tempo presente, sen
* Os Yes Men son un dúo de activistas ou netartivistas que practican o que eles chaman «corrección de identidade». Segundo contan de si mesmos: «suplantan ós grandes criminais do noso tempo para humillalos en público
e, de paso, dar excusas ós xornalistas para que cubran temas importantes». A Wikipedia engade que «se fan
pasar por cargos e portavoces de organizacións relevantes, aceptando as invitacións recibidas nas súas páxinas
web —similares ás orixinais — para aparecer en conferencias e programas de televisión». Recuren á sátira e
suplantan a directivos facendo comentarios chocantes e denigrantes sobre os traballadores e consumidores. Os
Yes Men sustituíron a identidade de portavoces de organizacións como a omc, McDonald’s, Dow Chemical...
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censuras nin exclusións. Non existen inclinacións nas filtracións para avalar que
traballan en favor de China, Rusia ou os seus «aliados» latinoamericanos. China foi a
primeira en bloquear o acceso ó Cablegate. Esta filtración danaba a imaxe pública de
Chávez (ratificaba a súa precaria saúde), de Morales (insinuaba que tiña un tumor) e
de Correa (citaba tensións coa prensa privada)... Ademais de dar pábulo á conivencia
dos tres coas guerrillas. Respecto a Snowden, recordemos que só conseguiu o visado
de refuxiado de Venezuela, Bolivia e Nicaragua.
Os hacktivistas relataron un mundo cuxos mandatarios e propagandistas,
obviamente, non queren recoñecer. Implicaría recoñecerse como gobernantes e
xornalistas instalados no segredo e na mentira. Assange e a súa constelación de
colaboradores denuncian a perversión da democracia en pseudocracia. Propoño
este termo para referirnos ó goberno da mentira (pseudo, en grego). Os hackers
comezaron denunciándoa e continuaron destapando o sistema de securocracia que o
acompaña: o recorte da libertade en nome da «seguridade». Seguridade que, en todo
caso, corresponde definir ás burocracias que nos vixían sen rendir contas. Seguridade
que, a fin de contas, entenden oposta á nosa privacidade.
Din velar pola nosa seguridade, pero trátase da súa. Os que gobernan síntense
fortes cando poden interceptar e acceder ás nosas comunicacións. Poderíamos
recuperar a E. Fromm, nada radical e moi de moda nos sesenta. O binomio de
pseudocracia e securocracia aliméntase do «medo á libertade». Un medo que xera
máis medo. E inmersos nesta espiral aceptamos perder libertade, autonomía...
democracia. Así que pseudocracia e securocracia non son, pero poderían chegar
a ser, os anticipos dun réxime único. O totalitarismo de novo cuño como unidade
de destino universal.
Non afirmo que sexa inevitábel. Tampouco que os hacktivistas e os países latinoamericanos afíns poidan crear o paraíso do ben común e o coñecemento libre
sen moitísimas dificultades, tanto internas como externas. E sería absurdo afirmar a
excelencia democrática en países tan diferentes empregando só o apoio ós hackers.
Pero resulta preocupante que o Eixe Bolivariano ou Brasil e non a Unión Europa
foran os únicos con capacidade de resistir ás presións de ee uu. Presións, por certo,
que invalidan as leis de asilo e ignoran os tribunais internacionais creados tralas
dúas guerras mundiais.
A maior inquietude xorde ante a nosa incapacidade para recoñecer a degradación das democracias nacidas en 1945. O impacto de WikiLeaks foi maior en
Túnez que en Francia, en Latinoamérica que en España. E non porque escaseen os
cables críticos cos nosos gobernos. Algo que, en todo caso, veríase compensado
por esferas públicas máis abertas á disidencia. Parecera todo o contrario. Os nosos
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países, lémbranos Snowden, en lugar de abrirse á participación e a transparencia,
péchanse para compartir os recursos da espionaxe estatal. En lugar de esperanza,
xeran medo. En lugar de verdade, mentira. En lugar de liberdade, inseguridade.*
As democracias postcoloniais, fraguadas nos anos sesenta, tamén semellan
afrontar severas crises de lexitimidade. Algo que tamén afecta ós réximes xurdidos
das transicións no Sur e o Este de Europa. O Cuarto Poder en Rede supera, desborda
e afecta a todos os sistemas políticos coñecidos. Non pode encapsularse en réximes
ideolóxicos nin alianzas xeoestratéxicas. A mellor proba é que a filosofía dos criptopunks non está recollida por ningunha noticia do millón (seguro que son máis) que
se publicaron sobre eles. Nin nos milleiros de discursos políticos que provocaron.
Nin nos incontábeis libros que abordan as súas supostas biografías. Nin nos non
menos abundantes documentais e películas que se fixeron sobre eles. Haberá que
esperar á que anunciou Spielberg?
Os silencios e mentiras que pesan sobre a revolución en curso confirman que
non será unha reposición. O proceder do hacktivismo deixa claro que non propón
un modelo político pechado. Ó contrario, ofrece ideas e ferramentas imprescindíbeis para construír a democracia do século xxi con moitas versións posíbeis.
Trátase dun proxecto, por definición, inacabado. Esta indeterminación e a miña
posíbel abducción por estes personaxes poderían converter as páxinas anteriores
nun cúmulo de proxeccións e desexos. En defensa propia, formularei as críticas
que considero máis relevantes á estratexia e a filosofía de WikiLeaks.

CONTRADICCIÓNS ESTRATÉXICAS E LIMITACIÓNS TEÓRICAS
Ocupémonos primeiro do que podería resultar máis fácil ou evidente, as contradiccións estratéxicas dos criptopunks. Algunhas teñen explicación sinxela, outras
sinalan limitacións relacionadas con erros de máis calado. Aluden a propostas
teóricas de fondo e abordámolas nun segundo paso.
Poderíamos lembrar algúns erros estratéxicos, que xa apontamos, e amplialos.
Propoño resumilos en cinco. Concéntrome en WikiLeaks porque é a organización
cunha traxectoria máis longa. Pódeselle achacar (1) que esixe transparencia total,
pero actúa con opacidade interna; (2) que cambia de temática e «enimigos», confun* Daniel Ellsberg, que filtrou os papeis do Pentágono, escribiu: «Teño a esperanza de que as revelacións de
Snowden desencadenen un movemento que rescate a nosa democracia, pero el non podería formar parte dese
movemento de quedarse aquí. Son nulas as posibilidades de que o deixasen en liberdade baixo fianza se volvese
agora e case nulas as de que, de non marchar do país, se lle concedese a liberdade baixo fianza. Ó contrario,
estaría nun calabozo como Bradley Manning, incomunicado.» http://articles.washingtonpost.com/2013-07-07/
opinions/40427629_1_daniel-ellsberg-pentagon-papers-snowden-s
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díndonos sobre as súas intencións e obxectivos; (3) que amosa incoherencias entre
as metas que se fixa e os métodos que aplica; (4) que o seu proxecto é irrealizábel
e (5) que revela a inconsistencia das utopías dixitais. Sen dar por rematado ningún
destes puntos, cabería argumentar o seguinte sobre cada un deles.
(1) Non é posíbel que WikiLeaks manteña unha crítica tan contundente e un
conflicto aberto con tantos e tan poderosos enimigos, sen certo segredo ou censura
interna. A envergadura das ameazas que pesan sobre os activistas, comezando pola
súa vida e libertade de movementos, aconsella tomar precaucións que garanticen a
súa supervivencia e a do proxecto. A precaución debe extremarse canto maior sexa
a entidade das ameazas. Dito esto, non é escusa para que WikiLeaks non aplique
mecanismos de control interno, ó alcance dos seus colaboradores e seguidores. Se
estes non confían na organización, tampouco contará con eles cando os necesite. A
organización e os seus círculos de apoio teñen destrezas sobradas para desenvolver
protocolos e ferramentas dun maior autocontrol. Agardemos que se materialicen
en WikiLeaks e nas organizacións xemelgas ás que deu lugar.
(2) Os xiros temáticos e de obxectivos nas filtracións foron cambiando, porque
WikiLeaks é un prototipo en toda regra. Intenta aplicar os principios da verdade e
a xustiza aquí e agora, con resultados diferentes segundo o contexto. Fixo o que
puido, alí onde puido, pero cunha coherencia incuestionábel. Quere construír un
sistema de debate público e sanción política basado na ciencia e a razón. Ademais,
ofrécese como plataforma de escritura colaborativa da historia da humanidade, sen
exclusións. Tal é a magnitude destes fíns, que a obxeción (3) antóllase inebitábel.
Resulta imposíbel non incurrir en contradiccións perseguindo ideais tan altos e
contando con recursos tan limitados. Sobre todo, se se comparan cos dos actores
ós que se enfronta. O seu único patrimonio, en realidade, son os coñecementos e
os valores, ampliados e sostidos pola comunidade que os apoia. A eles refírense as
dúas últimas críticas estratéxicas.
(4) Erixirse en Cuarto Poder, sós pola súa conta e risco, resulta dunha prepotencia
insoportábel. Para comezar, porque nunca pode ser tarefa dunha soa organización
ou liña de activismo. E, ademais, polo despropósito de pretender facer tanto con tan
pouco. Non é factíbel protexer ás fontes, ós xornalistas e ó público, todos á vez e só
escribindo código. Pero non sexamos inxustos e lembremos que un Cuarto Poder
en Rede esixe colaboración allea, a cooperación entre moitas organizacións, para
materializarse. Ademais, que non resulte posíbel a curto prazo ou que a maioría
social a crea imposíbel non implica que o sexa. A hexemonía ideolóxica, que é o
pensamento dominante, correspóndese co das clases dominantes. Eso nos dixeron
os tataravós Carlos e Federico (Marx y Engels). A hexemonía marca os límites do
// 144

posíbel e o pensábel. E boa conta tiveron os medios hexemónicos, presentando ós
hacktivistas como uns tolos. A desmesura de obxectivos, por último, xustifícase
ante a enorme ameaza que representan os seus enimigos e a escasa oposición que
atopan noutros frontes.
O Cuarto Poder en Rede deberá traballarse dende o horizonte hacker: inalcanzábel e, ó mesmo tempo, asumíbel. Materializábel pouco a pouco e sempre de modo
imperfecto. Escribindo unha liña de código tras outra, entre todos e todas. Se é código libre, sempre estará incompleto: por definición fica aberto para ser mellorado.
Como proxecto concreto, o Cuarto Poder en Rede resultará sempre insuficiente se
se esixe na súa totalidade, aquí e agora.* E esto lévanos ó último punto estratéxico.
(5) Certo, a utopía dixital, como toda utopía, parece imposíbel. E que? Se é unha
utopía positiva, que se recoñece como tal, vainos animar a intentar facela realidade.
Conscientes das dificultades, cada progreso lévanos a intentar o seguinte. E se é
unha utopía negativa, que se confunde cunha realidade inmediata, desembocará
en engano ou desencanto. Acabaremos crendo un conto, aceptando calquera sucedáneo, ou desistiremos.
A autoxestión dixital, levada ó límite, traduciríase no autogoberno da «intelixencia colectiva». E, certo, en gran medida revelou ser unha ficción. Non hai
espazo para abordalo, pero a «sabiduría das multitudes» apenas garda relación
coa espontaneidade ou o determinismo tecnolóxico. A intelixencia colectiva non
responde ás leis naturais nin inevitábeis, ó contrario: hai que facilitala e estimulala.
Precisa esforzos constantes e estruturas estábeis onde invertilos. Unha arquitectura
complexa, como a que require o Cuarto Poder en Rede, non pode depender só do
voluntariado nin da colaboración horizontal. E a cursiva de só indica que nos convén
un cuarto poder con voluntarios que cuestionen as xerarquías e as burocracias.
En realidade, WikiLeaks nunca foi unha wiki: un espazo aberto á colaboración
entre iguais. En 2014 actuaba como unha plataforma multimedia de filtracións e
produccións propias, cun director chamado Assange.
O Cuarto Poder en Rede require unha certa institucionalización. A non ser que
asuma os límites duns colaboradores de perfil baixo. Como acostuma a suceder
estarían moi precarizados ou autoexplotados. Dito dun modo máis besta: como
algúns hackers non anden con ollo, poden acabar sendo peores empresarios que
os chinos (ou valencianos, por decir algo) que xa coñecemos. É o que subxace en
* E neso se parece moito á democracia. Encáixalle ben o lema de San Valentín en rebaixas, que é o dos amores
de verdade, das boas durante todo o ano. Democracia, 4º Poder na Rede, querémosvos máis que onte e menos
que mañá. Ten que ser en plural, un amor libre. Nin miña, nin nosa... nin tan sequera súa. Como o poema de
Agustín García Calvo. Se non, non vale.
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moitas das críticas dirixidas contra Assange por algúns excompañeiros. Convén
dividir tarefas, especializarse, xerarquizar responsabilidades e remunerar competencias. De feito, é moi interesante ver que WikiLeaks foi pasando por etapas
diferentes. E que en cada un deses pulos presenta un perfil cada vez máis semellante
ó dun medio de comunicación. A gran pregunta é qué procesos e niveis se poden
deixar abertos e horizontais, para evitar caer na centralización e o autoritarismo.
Estas críticas non concernen só a WikiLeaks. Sen asumir un certo grado de
responsabilidade pola nosa parte, non me parecen lexítimas. Sen responder a elas,
a estratexia de calquera organización será demasiado limitada. O Cuarto Poder en
Rede que ata agora coñecimos ten capacidade para cuestionar a credibilidade dos
centros de poder. Pero fáltalle un largo percorrido para erixirse en verdadeiro contrapoder, con capacidade xerativa. Non todo vai ser tarefa súa.
As carencias que sinalamos remítennos a outras de máis calado no pensamento
hacker. Con humildade, porque é unha xeneralidade falar así en conxunto e unha
temeridade meterse nestes temas, atrévome a sinalar cinco vacíos de carácter máis
teórico. O resumo sería que (1) visibilizar a inxustiza non basta para que as denuncias teñan un efecto de hixiene democrática. Para elo necesítase (2) un contexto
que as presente como inaceptábeis, (3) mecanismos de sanción ben engraxados, (4)
novas plataformas de representación e (5) unha cidadanía con novos valores. Imos
por partes, que é moito.
(1) Soñaba a antiglobalización cando se cría a teoría de Nosferatu. Confiaba en
convertir ós vampiros financeros en cinzas con só sinalalos. Dúas décadas despois,
o calamar vampiro (xuga e ocúltase)41 aplica as mesmas mordidas a corpos sociais
distintos. E faino con igual impunidade. Non é certo, como especula teóricamente
Assange, que unha filtración sobre un tema censurado faga máis vulnerábel ó poder.
Non provoca de forma automática fracturas internas ou alternativas. Non, porque
sí. Sí, se contamos cos seguintes elementos. Non están presentes na ideoloxía da
transparencia máis simplista e estendida. A transparencia púxose de moda e non
estaría de máis preguntarnos por qué. E a quen beneficia, claro.
(2) A inxustiza precisa un contexto de exposición e debate, que non a xustifique de forma que quede impune. Debe presentarse con discursos e actores que non
tranquilicen nin esgoten a indignación. De qué nos sirven os noticieros satíricos,
saturados de escándalos pero tratados a modo de chanza? A quen serven os informativos que presentan tantos crimes sen castigo?
41. Imaxe do analista financeiro Matt Taibbi, que definiu a Goldman Sachs como «un calamar vampiro asfixiando
á humanidade». O seu libro Cleptopía ofrece unha magnífica explicación da crise. Algunhas pasaxes son accesíbeis
en http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2012/06/el-calamar-vampiro.html.
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Os horrores desvelados por WikiLeaks foron neutralizados polos contextos nos
que se publicaron e leron. Os periódicos viñan repletos de chamadas ó consumismo
e neles constatábamos a impunidade dos denunciados. Invitaban, polo tanto, a unha
lectura acrítica «Qué me importa?» (apatía), «No é para tanto» (banalidade) ou «Qué
esperabas?» (cínica). Son os tres comentarios que máis a miúdo recibín ó contar que
escribía neste libro. Indiferenza. Relativismo. Cinismo. Son as reaccións que adoptou
a maioría do público ante a denuncia de Snowden, por comentar á máis recente e
á que máis lles afecta.
Sen embargo, non foi así nos países do Magreb onde ó tempo que estoupaba
o Cablegate houbo folgas e oposición na rúa. Alí a movilización impulsou a caída
de varios gobernos. O desencadeante non foi unha internet indignada, con escasa
implantación e fácilmente controlábel. Serviu como unha ferramenta máis, clave
nalgúns momentos e entre os sectores máis mozos. Pero a verdadeira clave do éxito
(por exemplo, en Túnez) foi o contexto xeralizado de indignación, proclive ó cambio,
e a oportunidade política que algúns actores aproveitaron para mudar o curso dos
acontecementos.
(3) A inxustiza, unha vez denunciada, precisa mecanismos de sanción, instancias
de control e cidadáns que non baleiraran de recursos e valores. Gran parte da falla de
impacto atribuída ós hacktivistas explícase deste modo. Os que lles acusan de non
lograr nada, deberan preguntarse qué apoios recibiron dos medios. Deberan constatar
que os gobernos, tribunais e parlamentos apenas lles prestaron atención. Ou, sen ir
máis lonxe, recoñecer que eles mesmos non axudaron en nada. Nin persoalmente
nin dende os traballos, asociacións e institucións ó seu alcance.
Fai falla un contexto de debate e movilización favorável, como sinalábamos
antes. Pero tamén se necesitan cámaras de representación e sistemas electorais
que apliquen a sanción política. Fáltannos tribunais nacionais e internacionais que,
antes de impolas, respeten as leis. E institucións de gobernanza global con autonomía para vixiar o seu cumplimento. Os cables bélicos mostraban en qué medida a
guerra antiterrorista destrozara o control recíproco entre os poderes establecidos.
Os cables diplomáticos desvelaban que a lóxica da guerra penetrara a globalización,
minando a soberanía dos estados e a lexislación internacional. Snowden, por último,
destapou que os sistemas de vixilancia vulneran os dereitos humanos e a democracia
na nosa propia casa.
(4) Consecuencia do anterior, resulta evidente que un réxime de transparencia
necesita novas plataformas: gobernos, partidos, medios e empresas en sintonía cun
espazo público en rede. O seu código debe ser transparente, aberto a que o inspeccionemos e desenvolvamos. Os seus resultados deberan considerarse libres de ser
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reutilizados, aplicados de forma diferente a contextos e maiorías cambiantes. Non
precisamos comezar por todo o alto e o máis difícil. Máis ben ó contrario. A experiencia mostra que as comunidades locais, as máis pequenas, poden funcionar como
incubadoras para ensaiar ferramentas de participación. Necesitan, como mostra o
caso islandés, cohesión social e unha penetración alta de internet na poboación.42
Se as novas institucións tardan en chegar, a dexeneración das actuais degradará
aínda máis a democracia. Se non chegan nunca, a antipolítica logrará o obxectivo e
desaparecerán os mecanismos de representación. Os que xa dispoñan deles (diñeiro,
forza e poder) quererán prescindir de partidos e parlamentos. Non os precisan para
defender os seus intereses. Crearán unha falsa democracia directa. Unha democracia
dixital orgánica, engalanada con termos como viralidade? Nada hai máis orgánico
que un virus, non? Pois como ocorre en calquera epidemia, cebarase cos máis febles.
E aquí redise o motivo da boa prensa que recibe a transparencia máis descafeinada. Aplícannola a nós, non a eles. Dinnos que aceptemos as cookies (rastreadores
de navegación) das súas páxinas web; pero non nos ensinan as súas contas de resultados, nin os arquivos de datos das noticias... Igual que Facebook, quere que nos
desnudemos para despois cubrirnos de publicidade. Ou como a nsa, para cachearnos
sen sequera sentilos.
(5) Nada do anterior ten sentido a falta dos valores e as actitudes dunha cidadanía de alta intensidade: vixiante e participativa; nas formas e nos contidos. Que
se sabe titular de dereitos e obrigas. Suxeito de pleno dereito para desenvolver a
comunicación, a política e a cultura con ferramentas das que se fai responsábel. É
dicir, asumindo que son a súa responsabilidade. E que, polo tanto, débeas coidar,
mellorar e costear. Só ese esforzo —económico, persoal e colectivo— permitiralle
controlalas. O compromiso coa defensa de internet asegúranos que, como os programas libres, sirva para aquelo que nós digamos.
Haberá que seguir sementando e cultivando novos valores, con diferentes etiquetas. Moderneces as xustas, porque trátase dos mesmos valores que orixinaron
as primeiras democracias. E todas e cada unha das que viñeron despois. O reto inmediato é evitar que a socialización dixital dos mozos apolíticos ou despolitizados
derive en antipolítica. E que os beneficios da esfera pública dixital sexan acaparados
polos seus xestores contra os dereitos dos usuarios.
Os que queiran emular ós hacktivistas poderían centrarse nestes desafíos. Para
resolvelos parece imprescindíbel pasar ó campo político e económico. As novas xe42. Sampedro, Víctor. 2013. «La (r)evolución islandesa. No una, sino tres», en Fernández, Joseba; Sevilla, Carlos
e Urbán, Miguel (eds.) ¡Ocupemos el mundo!, Barcelona: Icaria, pp.121-132.
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racións queren tomar as rendas do poder. Dispútanllas ós que agora as suxeitan. Se
os hackers se limitan a desenvolver código e protocolos informáticos, prescindindo
de aplicalos ó mundo real, non chegarán moi lonxe. E todo o que antes se dixo, vai
unido. Cada paso leva ó seguinte.
A inadecuación dos sistemas de control, de representación e da cultura cívica
agravarían as dúas carencias que sinalábamos ó principio. Insistamos. Non podemos
contentarnos con denunciar. Porque imputar un cargo a alguén non basta para que
reciba o seu su merecido castigo. E non deberíamos esquecernos de participar no
debate e a movilización que impulsan a indignación. É dicir, o ciberactivismo ten
que entrar en eidos que sobrepasan as pantallas e o teclado.
Expoñémonos a un réxime de maior opacidade que o que xa padecemos. E eso
é dicir moito. Porque asistimos a unha sucesión de escándalos intolerábeis, que
quedan sen consecuencias. Instálanse como faladurías non confirmadas e afondan o
descrédito da vida pública. A avalancha e a gravedade das novas revelaciones tapan
as precedentes. Non atopamos actores que as corroboren e castiguen. Tampouco
que sustitúan a quen minte. E desafogamos a rabia firmando manifiestos dixitais
de condena.
Esta é a segunda razón para divulgar a transparencia descafeinada. Os medios
comezan a aplicar a transparencia só ós representantes políticos e non ás elites
financeiras; sinalando de quen dependen realmente. O fin é que todas as opcións
políticas parecen igual de malas e suxas. Así, a cidadanía, farta e asqueada, abandoa
a contestación e, dende logo, calquera pretensión de participar no xogo político.
En resumo, deixa campo libre ós de sempre. Que é o que queren: xogar só entre
eles e sen público. A campo pechado.
A nós seguirán obrigándonos a pagar o espectáculo. Permitíndonos só ver a
repetición en diferido das mellores xogadas. Incluso aínda que non as amosen
completas como cando liquidaron a Bin Laden. E se todo segue indo mal (para os de
abaixo) o cinismo da poboación sería o resultado máis factíbel. Ó saberse vixiada,
a xente empregará a dobre linguaxe, á corrección política ou ó autismo. Non dirá o
que pensa. Disfrazarao con convencionalismos de bo gusto. Ou fará como que non
ve, nin escoita, nin fala. Este semella ser o perigoso escenario que os inimigos dos
hacktivistas elixiron favorecer. Non nos enganemos. Xa non enganan a ninguén.
Cando fan propaganda da transparencia refírense á nosa, non á súa. En
realidade, defenden a súa seguridade sobre as costas da poboación. E resulta
inaceptábel que nos obriguen a escoller entre os bos e os malos pastores dixitales. Porque propón a disxuntiva entre dous modelos inadmisíbeis. O capitalismo
cognitivo promete satisfacer «as nosas» demandas, antes de que as formulemos. E
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o neototalitarismo eliminará a disidencia, antes de que se manifeste. As arquitecturas centralizadas conducen ó mesmo: maior control da poboación e centros de
poder irresponsábeis. O debate non pode centrarse nas malas ou boas intencións
dos vixiantes. Na medida que deixemos de comportarnos como un rabaño dixital
impoñerémoslles límites.
Cabe falar de éxito ou de fracaso de WikiLeaks? Seguir activos baixo o acoso
que sofrían era unha proba innegábel do seu poderío técnico e ideolóxico. Pero este
tipo de vitoria sábese que é transitorio e bastante ficticio. Bastaríalle a alguén refén
dun activismo que se xustifica por sí mesmo. Contento con seguir na loita e alleo ás
súas consecuencias sobre os de máis. As críticas que expuxen foron inspiradas pola
labor e as palabras dos criptopunks. Pretenden expandir os seus logros en termos de
ben común e xustiza social. Advirten que as elites económicas e políticas seguirán
apropiándose das súas ferramentas e destrezas. E que os que máis as necesitan non
deberan desprecialas, menos aínda descoñecer a súa existencia.
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Deshinbidores e afortalantes da colmea
* Entrevista de Assange cos seus compañeiros “cryptopunks”. Ollo ao ir e vir de botellas e
espirituosos a medida que avanzan na conversa.
http://worldtomorrow.wikileaks.org/episode-8.html
http://worldtomorrow.wikileaks.org/episode-9.html
* Do Poder, unha película de Závan, autor refuxiado no anonimato. Unha nova mistura
con miles de horas de filmación de innumerábeis fontes, sobre a última contracume masiva da
antiglobalización - Xénova 2001 – e a morte de Carlo Giuliani. Paradigmática ao xuntar grabación distribuida, autoprodución, anonimato dos autores - individuais e coletivos -, mistura libre,
viralización dixital...

https://www.youtube.com/watch?v=05H98Yx2ZJY&list=UUlqG-LLXy9vHDUcIRLQHKHg&index=13
* Outro clásico do altermundismo, a novela Q, de Luther Blisset; outro autor colectivo e
anónimo. Descárgaa:
http://www.aldevara.es/download/Q_LutherBlissett.pdf
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* O país dos medios, visitado polos colaboradores de WikiLeaks. Nel vénse aos esforzados
voluntarios a ofrecer as filtracións a periodistas de todo o mundo. E como éstes recoñécense
amordazados (nos países empobrecidos), asustados ou cabreados (no Occidente). Para velo:
https://wikileaks.org/Watch-MEDIASTAN.html
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iv. un buque rompexeos e o cuarto poder en rede

A parlamentaria islandesa, Birgitta Jondosttir, comparou a WikiLeaks cun buque
rompexeos, cando batiamos papo en Reykjavik no verán de 2012. Pareceume unha
metáfora brillante. A Prensa conxelárase como contrapoder e os hackers abriran
novas rutas que poderíamos percorrer á súa estela. Eran a avanzada que rompía
e abría camiño, co que eso conleva de destrozo. Sen embargo, os medios convencionais que publicaron as filtracións ensalzáronse como protagonistas dun «novo
ecosistema informativo». Sen recoñecer ós seus colaboradores nin identificarse cos
seus obxectivos. Tampouco eran conscientes da crise que sufrían. Nin da gravidade,
nin das causas. Non querían aceptar que xurdira un Cuarto Poder en Rede, que viña
a sustituir ó que eles representaban no século pasado. No lugar de cooperar con él,
ignorárono e excluírono.
Os hacktivistas querían abrir canles de información e coñecemento libres. E, de
paso, abriron en canal ós outros tres poderes e á Prensa. Mostraron a degradación do
poder executivo, lexislativo e xudicial nunhas democracias que fundiran a vixilancia
corporativa ca espionaxe masiva. A cobertura mediática que recibiron deu conta das
enormes limitacións do sistema comunicativo. Os medios privados probaron estar a
mercede do contacontos oficial. Empobreceron o debate público, seguindo un guión
prefabricado polos inimigos dos hackers. Denigrábaos, pero encaixaba coas súas
intencións lucrativas. Personalizaron a información nas figuras dos hacktivistas,
esquecendo o proxecto que propoñían. Desdebuxaron os seus perfís e rebaixaron o
impacto das filtracións. Impediron, finalmente, que cundise o seu exemplo e xurdise unha campaña pública no seu favor. Pola súa parte, os medios públicos estaban
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aprisionados polas súas estructuras institucionais. E os medios sociais, nas súas
comunidades de referencia. En conxunto desatenderon a proposta de dar voz a unha
sociedade civil transnacional.
Tras o paso do rompexeos, o xornalismo convencional mostrábase incapaz de
asimilar o reto hacktivista. A súa xestión do segredo, como obxecto de negocio e
troca de favores, quedou en evidencia. Así como os mecanismos de censura máis
rutinarios e sistemáticos. Pero tamén comenzou o intento de captación dos hackers,
para aproveitar as súas destrezas nas redaccións. Por suposto, despoxándoos da súa
carga ética e proxecto político.
Con todo, o reto proposto segue en pé. Quedou claro que o xornalismo postindustrial debe contar coa colaboración dunha sociedade civil onde os hacktivistas
están por todas partes. O proxecto compromete a todos os actores implicados. Esixe
un modelo de negocio diferente. Destinado non ó lucro, senón a salvagardar a autonomía da profesión e o protagonismo cidadán. O xornalista debería ser a extensión
dixital dunha comunidade, consciente de que a súa autonomía depende da súa
cooperación co Cuarto Poder en Rede. E este depende duns cidadáns que defendan
o seu dereito á información verdadeira. Non reclamándoa, senón exercendo o deber
de colaborar a xerala.

O NOVO ECOSISTEMA INFORMATIVO. DE TIBURÓNS,
PLANCTO E O CUARTO PODER
Os directores dos cinco medios que publicaron os cables da diplomacia estadounidense celebraron a chegada dun novo ecosistema informativo. Segundo eles,
o New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El País lideraban a cadea
evolutiva, alcanzaban a cima do xornalismo do século xxi. Fachendosos, alardearon
do seu papel nunha proeza cuxo alcance demostraron descoñecer. Cando se reuniron a falar en público do «futuro do xornalismo» evitaron mirar atrás. Nin sequera
mencionaron que as filtracións anteriores mostraban o Armagedón, a guerra da
Apocalipse, que eles mesmos encubriran. Tampouco, sinalaron que o conflicto se
extendía por outros medios, os diplomáticos, a todo o mundo a través das embaixadas norteamericanas. Obviaron calquer tese crítica dos cables que agora publicaban
e dos seus labores ata entón. Instalaránse nunha Arcadia feliz. Un Edén poboado
polas árbores da Verdade.1
1. Debate sobre o futuro do xornalismo: http://www.elpais.com/multigalerias/debate_futuro_periodismo_video/20110224elpepusoc_1/Zes.
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O «novo ecosistema informativo» foi o clixé que enmascarou con tintes ecoloxistas uns discursos corporativos inmunes á autocrítica. E, aínda peor, alleos á
realidade. Anunciaban a chegada da «biodiversidade informativa». Sen argumentos
que o avalasen, sostiñan que íbamos a disfrutar dunha oferta ilimitada, en número
e variedad, de novos medios. Todos sen excepción atoparíamos o noso nicho (o ecolóxico, enténdese). Os reporteiros desenvolverían atractivas visualizacións de datos.
Naceran para o xornalismo de Big Data (grandes datos), non o das megafiltracións.
Importáballes o tamaño, non a calidade nin a procedencia dos datos. Segundo decían,
os públicos novos atoparían unha oferta informativa anovada e irresistíbel. Por fin, a
Prensa renovaría a súa audiencia, sen invitala a participar. E os empresarios obterían
enormes beneficios, ó servizo dos publicitarios pastoreándonos como consumidores
na Rede. Non convocaron ó público, capaz de xerar fluxos de contrainformación, a
formar o Cuarto Poder en Rede.
Evitaron reflexionar sobre as implicacións sociais, políticas e profesionais
das megafiltracións. Non solicitaron que lles enviásemos máis. Bastáballes coas
que tiñan. Só vían beneficios e, coma sempre, para todos. Unha ganga, vamos.
Ninguén quedaría con fame. Ningunha especie se extinguiría. Pero no instituto
apréndese que un ecosistema sostense nunha cadea trófica ou nutritiva. Quen
come a quen? é a pregunta relevante. E a resposta tamén ven nos manuais. Se os
grandes depredadores non evolucionan, extínguense. E as especies teñen dúas
opcións para relacionarse. Simbiosis; é dicir, cooperan con outras especies con
proveito mutuo ou establecen relacións parasitarias: explotan a outra especie.
Nin un só comentario neste sentido. Novo, por que? Ecosistema, cal? Informativo,
como e para quen?
Instalados no buenismo ecolóxico, os xornalistas escamotearon os asuntos
cruciais. Desde logo non abordaron de forma explícita quen tería máis posibilidades
de mutar e sobrevivir no mercado da información. Con que estratexias nos adaptamos mellor ó novo entorno? Que papel xoga o público e como rentabilizarían a súa
participación? Que tipo de rentabilidade primaba en caso de conflicto, a social ou
a económica? Se o público tiña dereito a intervir, había que recoñecerllo dalgunha
forma? Mudaría nalgo a relación dos medios coas burocracias da información oficial opaca ou adulterada? Actuaran eses medos como esas burocracias? Nada disto
abroiou. Porque, precisamente, as filtracións eran a materia prima coa que o público
podía deconstruir a realidade mediática ata entón mantida.
Emitiron discursos superficiais con afán promocional. Revelaban que, polo momento, bastáballes con parasitar ós hackers. Non fixeron nin unha soa declaración
de apoio a Assange ou Manning. Quedou claro que, ante todo, pensaban na audien155 //

cia atraída polas filtracións. Importáballes a audiencia, é decir, cantos individuos
consumían a «súa» información. Non o público, as comunidades con capacidade de
xerar novas. Así, sen recoñecer outro suxeito comunicativo que eles, os profesionais
escamoteaban a súa responsabilidade. A cobertura actual, aínda que fose a cúspide
da innovación, era compatíbel á que ofrecían ata entón. O resultado dunha actitude
innovadora mantida desde sempre. Non había motivos para visibilizar outros protagonismos e, por tanto, tampouco para establecer compromisos con ninguén. Eran
a «prensa libre e irresponsábel».
A pobreza deste debate sorprendía sobremaneira. Vale que a precarización e a
debacle empresarial non deixan espazo á reflexión. E que as aportacións dos intelectuais foron inexistentes e, cando non, prescindíbeis ou erradas. Pero era patente que
os xornalistas foran hackeados. E resultaba patético que, pouco despois, se desen de
vangardistas dixitais. As súas rutinas profesionais quedaran desacreditadas e facían
como se nada. Os seus libros de estilo e códigos deontolóxicos foran desbordados
polos sectores do público máis avezados e cantaban vitoria. Tiñan razóns para iso.
Vendían máis, contrataban máis publicidade que nunca... e, encima, os que arriscaban
o pelexo e a liberdade eran outros.
O triunfalismo impedíalles recoñecer que viven un momento no que se materializa a máxima darwinista: «a evolución é o resultado da variación xenética e do
seu ordenamento mediante a eliminación e a selección». Pensen nunha glaciación
que dese paso a «un xornalismo postindustrial».2 Vislumbrarán o devandito novo
ecosistema informativo. Cambien código xenético por código dixital ou código
pechado por aberto, privativo por libre, e quedará máis claro quen vai desaparecer.
Mellor, quen está xa desaparecendo.
A crise económica actual ten o seu paralelo e parte da súa orixe nunha fonda
crise do sistema informativo. Nembargantes os grandes medios inflaron con empeño
a burbulla inmobiliaria e financeira. Resulta manifesto o compadreo mediático cos
responsábeis do fraude do que fumos obxecto. No periodo de expansión e vacas
gordas ensalzábaselles encarnando a uns líderes desarrollistas, garantes de prosperidade. Cando se manifestaron os problemas, publicitaron as súas promesas de que
refundarían o capitalismo. E, logo todos se esqueceron de lembrarllo. Aseguróuselles,
ademais, a impunidade das súas conductas pasadas. Era tamén a impunidade da
Prensa que non fixera nada por evitalas.

2. Post Industrial Journalism é tamén o título dun extraordinario informe elaborado por C.W. Anderson, Emily
Bell e Clay Shirky en 2013 para o Tow Center da Columbia Journalism School, dispoñible na súa integridade en:
http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism/
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Unha cadea de despropósitos levou a resultados nefastos. Á altura dos noventa
a inmensa maioría das novas pensábanse como un produto que servía para vender
outras mercancías. Publicábanse as que resultaban máis baratas de producir e que,
ó mesmo tempo, xeraban maior retorno. Obxectivos: máis audiencia e publicidade,
sen incomodar ós círculos de poder. A principal función dunha reportaxe rematou
sendo que servise para insertar anuncios. Mellor aínda, se era unha publi-reportaxe,
un anuncio encuberto. Con esta lóxica, bastantes directivos chegaron a crer que
podían manter un xornal —e encima de prestixio— con publicidade —manifiesta
ou disfrazada— e cotizando na bolsa. En principio, a publicidade relacionábase cos
seguidores. Pero pronto os beneficios especulativos comezaron a contar máis, moito
máis, nos balances de resultados.
Cando estalou a crise disparáronse as deudas cos bancos. E estes pasaron de
deudores a converterse nos principais accionistas dos medios. Acabaron sendo os
propietarios. E, ó final, aconteceu o que nunca pode pasar nun medio informativo. O
anunciante acabou sendo o propietario. De aí que, cando Wikileaks sufriu o boicot
financeiro e empresarial, os medios non fixesen nin sequera un xesto de apoio. Formaban parte do mesmo entramado. Non costaría tanto ofrecer os servidores ou unha
vía de doazóns... O único recoñecemento foi o galardón dalgunha asociación profesional entre as que destaca o Colexio de Xornalistas de Galiza. Se había algún pacto
de reciprocidade con WikiLeaks, desde logo a Prensa non o respetou. Mentras facían
caixa coas filtracións, non fixeron nada para asegurar a súa continuidade. Tampouco a
seguridade xurídica ou vital dos seus colaboradores. Non hai constancia de que algún
xornalista, que traballara cos cables de Manning, se autoinculpase. Autoinculparse?
Esto non o explican en Dereito á Información, pero vai ser unha ferramenta
profesional imprescindíbel do xornalismo de código libre. Se é que se practica con
todas as súas consecuencias. Será unha ferramenta clave nas redaccións, como o é
para a autodefensa e solidariedade dos movementos sociais desde fai tempo. Explícome. Autoincúlpase quen solicita de forma aberta ó xuíz, que está procesando a un
amigo, que abra outro proceso contra el. Pode argumentar que o axudou a vulnerar
a lei. E que estaría disposto a facelo de novo. Autoinculpación? Quita, que Manning
cargase con toda a culpa. Nin sequera se sentiron obrigados a unha declaración
retórica, cando se fallou a sentenza. Non lles reportaría problemas un editorial
decindo algo así como: «Grazas, identificámonos contigo e agardamos que outros
coma ti chamen ás nosas portas». A maioría nin sequera acudiron a cubrir o xuízo.
Non houbo, por tanto, recoñecemento nin identificación. Nin cos hackers nin
coas súas redes de apoio. Do discurso profesional desapareceran os soplóns, os
criptopunks e os cidadáns como actores comunicativos de primeira orde. A usur157 //

pación de protagonismo foi a liña dominante. E os alineamentos, os mesmos que
se viñan arrastrando. As corporacións mediáticas seguiron, a fin de contas, do lado
dos tiburóns financeros e os falcóns da guerra. Comezou entón unha batalla pola
supervivencia de desenlace incerto e bazas desiguais. Os grandes escualos nada
poden facer contra o plantón ciberactivista. E as rapaces apenas atrapan insectos.
Mareas de microorganismos e nubes de mosquitos, internautas y hacktivistas de
todo el mundo continuaron apoyando a WikiLeaks: seguiron doando diñeiro e suministrando filtracións. Pero as súas voces apenas se escoitaron. Na esfera pública
mediatizada só se escoitaba ós máis grandes.
Os directores dos cinco medios agraciados cos cables diplomáticos explicaron
as súas aportacións ó pacto con WikiLeaks.3 As cotas de mercado representaban a
audiencia mundial da prensa de prestixio. Seleccionaran os datos máis relevantes
para non abrumar ós lectores. Contrastáronos para garantir a súa veracidade. E
contextualizáronos, dándolles un sentido cultural e político afín ós seus lectores.
En parte era certo. Assange requeriu a súa colaboración tras constatar que carecía
dun equipo editorial para xestionar tantos documentos. E precisábaos como canles
para alcanzar grandes audiencias. Pero a súa estratexia tamén era competitiva.
Mentras ofrecía as filtracións, intentou xuntar recursos para crear o seu propio grupo
mediático, SunShine Press. Pretendía instalarse en Islandia, aproveitando o marco
da Iniciativa de Medios Modernos, e converterse nun grupo transmedia con alcance
global. Habitaría en internet. As súas mensaxes circularían polo resto de medios
existentes con formatos híbridos. Actuaría de acicate e contrincante.
A restructuración da Prensa, que WikiLeaks plantexaba como urxente, non se
refería ó recorte de plantillas. Tal como entenderan nas redaccións e o negocio, as
solucións acríticas nacían mortas. Os xornalistas terían que facer valer destrezas e
valores específicos para arrogarse a profesionalidade. A labor informativa abríase
a todos e todas. A aposta era organizar unhas redaccións extendidas, provistas
de extensións dixitais. De feito, o padrón potencial sería toda a humanidade. Por
tanto, o negocio non podía basarse no papel subsidiario do público e na dependencia respecto ás estructuras de poder. Eso significa reestructurar, refundar o
xornalismo.
A meta, suxerían os hackers, reside en cobrar autonomía para rebaixar a opacidade institucional. Para negociar desde unha posición de maior forza ante as
fontes oficiais. E as vías para logralo eran potenciar o protagonismo dos públicos,
3. O debate pode verse en: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D-BFauYFy1o.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gi-h6XXFfxk#t=0
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cooperar coas comunidades de expertos e activistas... e integrar ós programadores
nos padróns. Parece sinxelo de entender. É como se WikiLeaks llo dixera. Cambiade
as fontes burocráticas por outras motivadas con ética hacker. Facédevos merecedores
de recibir filtracións e aportacións (non só económicas) do público ó que servides.
Conseguide diñeiro, coma nós, anticipadamente; en suscricións ou doazóns basadas na confianza e na reputación que vos ganastes coa nosa axuda. Xuntemos
destrezas e recursos para que a xente logre xestionar de forma mancomunada un
fluxo permanente de (contra)información e (contra)poder. Claro que resulta difícil
levalo a cabo e vivir diso. Quen dixo que fora sinxelo? É problemático para calquera
profesional obsesionado en traballar para o ben común? E a dificultade non se corresponde coa importancia do seu cometido? Os xornalistas nunca se fixeron ricos
nin foron dóciles. Estas son condicións dos escribas sentados, os cronistas oficiais,
os mercaderes e os mercenarios.
Os xornalistas non entenderon a chamada á colaboración porque tenden a
suplantar ós actores sociais, no lugar de recoñecelos e darlles máis protagonismo.
Tanto falar de «servizo público» para acabar convertindo ó público nun boneco nas
mans dos ventrílocuos con carné de informadores. Esto resultaba menos claro cando
as fontes eran as instancias e os representantes oficiais. Pero todos os estudos confirman que canto menos status —económico, político, social, cultural— tiña unha
fonte, peor cobertura recibía na prensa convencional. O de acceder directamente á
esfera pública con columnas de opinión ou entrevistas era un luxo ó alcance de moi
pocos. Pero as cousas cambiaran. Moito. Se o que agora conta son os datos, non quen
os presenta, este réxime de visibilidade mediática vense abaixo. Caen as máscaras
do poder e emerxen os enmascarados.
A mellor proba da inseguridade que presiona ós medios privados é que nunca
se fan eco das iniciativas informativas que xurden en colaboración cos internautas.
Existen infinidade delas e cada vez teñen maior alcance, en forma de economía
mixta ou non lucrativa, aplicando software libre... O silenzo resulta lóxico, cando é
a competencia a que ofrece novos formatos. Sería pedir demasiado que nos informasen en contra dos seus intereses. Pero os hackers non competían polo mercado
do pasado. Ofrecíanlles crear outro, nacido da interacción entre público, asociacións
civís, empresas, reporteiros e programadores. Non houbo mostras de orgullo por
estar realizando un traballo colaborativo porque primaban as ansias de capitalizalo
en exclusiva. Esto retrata unha profesión atrapada nun universo privativo, onde, por
exemplo, compartir é roubar.
O gran paradoxo, a broma final, é que os xornalistas constitúen, sen dúbida
algunha, un dos gremios máis privatizadores. Viven de apropiarse das palabras
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alleas. O número de cifras do seu salario depende do grosor da axenda e do status
dos seus contactos. Entrevistan e graban, recollen rexistros e elaboran pezas que
despois as súas empresas convirten en propiedade privada e defenden con copyright.
Haberá recoñecemento da fonte e fidelidade ó seu testimonio segundo o seu status;
é dicir, dependendo das represalias que poida tomar e os beneficios que outorgue.
O xornalista actual é un privatizador e, ademais, con poucos escrúpulos para quen
non ten medios (de comunicación ou coacción, xurídicos ou físicos) para defenderse.
Voltando á zooloxía, a Prensa reaccionou como a avestruz que agocha a testa
para non ver unha realidade incómoda; neste caso, o feito manifiesto de que había
que refundar o xornalismo. Facelo retornando ós seus fundamentos e incorporando
os valores da cultura libre. Como outros xa tomaran a dianteira, había que botarse a
camiñar. A maioría comportouse como bestas con anteolleiras. Mantiveron intactas
as súas inercias mentais e rutinas laborais. Sen apenas desviarse do camiño trillado.
O que resultaba menos evidente, pola escenificación triunfal, era que se trataba de
especies en vías de extinción. O novo alimento que lles proporcionaban os hackers
tardaba demasiado en chegar ó seu cerebro. Este non sobrepasaba o tamaño dun
guisante e os seus pescozos eran demasiado longos: grandes saurios.
Como especies en perigo, os cinco grandes medios refuxiáronse no segredo.
Non aclararon nunca os seus acordos con WikiLeaks. Xa sinalamos que os que
firmaron, polo menos co diario Público, eran simples pactos entre cabaleiros. Se
os mostraran, quedaría claro o altruismo e idealismo dos hackers, a egolatría e o
materialismo dos empresarios. O pouco que sabemos que pactaron cos medios
convencionais, non o cumpliron. Non liberaron os cables despois de usalos. E lanzaron gravísimas acusacións contra Assange, cando os liberou na súa integridade.
Tampouco o respaldaron no máis sinxelo. Deron ás a un acoso xudicial con indicios
sólidos de tratarse dunha montaxe. Non informaron sobre Manning e Snowden dun
xeito equilibrado coa súa contribución ó debate público. Veremos que remataron
arrogándollo e empobrecéndoo.
Non está claro se no futuro as relacións entre hackers e medios serán simbióticas
ou parasitarias. Non sabemos quen será unha rémora, que avanza a costa do seu
compañeiro de viaxe, recuperando o símil dos tiburóns. Pero tenemos razóns para
soster algunhas certezas. WikiLeaks logrou pegarse ó costado dos grandes medios
para chegar moi lonxe. E chegou máis alá de onde ninguén soñara antes. E, unha
vez alí, non entendimos que unha glaciación chegaba ó seu fin. Claro que xurdira un
novo ecosistema informativo. Pero porque acontecera algo moito mellor. Emerxía o
Cuarto Poder en Rede, o contrapoder informativo dunha sociedade civil transnacional. Embarcada nun rompexeos, abría rutas descoñecidas ata entón.
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CRISE? NON O SABEDES BEN
Prisa é unha das maiores corporacións multimedia en español, propietaria de
El País. A Jesús de Polanco, o seu antigo propietario, coñecíaselle como Jesús do
Gran Poder. O barón da prensa, decían os seus críticos, influía moito nos outros tres
poderes. Durante os gobernos do psoe de Felipe González, os Consellos de Ministros,
as actas do Congreso dos Diputados e as sentenzas xudiciais acompasábanse coas
portadas e as editoriais de El País. Despois cambiaba a maioría electoral e cambiábamos de Jesús a Pedro J Ramírez: a outra J do Gran Poder. O director de El Mundo
serviu de ariete en todas as loitas internas e estratexias electorais do Partido Popular.
O declive de Prisa* e de Unidad Editorial,** propietaria de El Mundo, é paralelo ó
dos dous grandes partidos. En xaneiro de 2014, pp e psoe non sumaban xuntos nin
o 50% de intención de voto declarado. E os dous diarios mencionados afrontaban
serias crisis internas.
O Cuarto Poder, escribiu Juan Luis Cebrián, director de El País e man dereita de
Jesús de Polanco, é o poder que non quere poder.4 Lino cando estudaba xornalismo
e críno. Ata vinte anos despois non souben que era pura retórica. Entereime, como
os lectores en español, do Cablegate a través de El País. Grazas a el tamén entendín
en quen debía confiar. Crisis? What crisis? cantaba Supertramp na anterior depresión
económica. Alguén tan insustancial como aquela banda (desprezada polos criptopunks, que non sabíamos que o éramos) podería entonala hoxe nunha redacción. É
posíbel que o fixese Cebrián, mentras desmantelaba a redacción de El País. Co seu
salario, o xornal podía dobrar o persoal e contratar outros 341 redactores respetando
o seu convenio.5

* Entre 2007 y 2013, El País perdeu un terzo da súa tirada (32,8% , pasando de 435.083 a 292.226 exemplares). O desplome dos ingresos foi a principal razón aducida por Prisa, para realizar un ere que despediu a 129
profesionais (un 27,6% do total). O rotativo pasou de ter uns beneficios operativos de máis de cen millóns en
2007 a rexistrar un Ebit (beneficio antes de intereses e impostos) negativo de 54,4 millóns en 2012. Xunto ó
desplome da difusión e dos ingresos, o valor das accións de Prisa tamén se fundiu. En febreiro de 2007, Prisa
cotizaba por encima dos 15 euros. Un ano despois pechou en Bolsa a 39 céntimos: unha perda do 97,4% do
seu valor. http://www.infolibre.es/noticias/medios/2014/02/16/el_informe_cano_desata_una_crisis_interna_diario_pais_13590_1027.html.
** A comezos de 2014, Pedro J. Ramírez foi destituido, segundo as súas declaracións, por presións do Goberno
e dos principais accionistas, de nacionalidade italiana. El Mundo viña perdendo 4000 millóns de euros ó ano.
Os seus ingresos por publicidade reducíronse por máis de 15 millóns de euros desde que comezou a publicar
informacións sobre as cuentas do PP. O seu substituto, Casimiro García-Abadillo, foi o principal artífice das teorías
conspiranoicas sobre o 11M. http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/02/01/diez_apuntes_una_postdata_sobre_cese_pedro_13050_1023.html.
4. A prensa e a rúa: escritos sobre xornalismo(1980). Nuestra Cultura Editorial.
5. http://www.revistamongolia.com/wp-content/uploads/MongoliainformeCebrian_02.pdf.
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Segundo o directivo de Prisa, debían desembarazarse da «xeración do 68». O
tono de purga ideolóxica era rotundo. Resultaba difícil demostrar máis ignorancia
sobre a natureza dos problemas que afrontaba o diario insignia da Transición.
Tratábase dunha crise de credibilidade. O xornal cambiara, como o propio Cebrián,
a confianza do público pola dos mercados. Renunciou á credibilidade pública en
favor da cotización bursátil; que non dependía da calidade nin do número de traballadores. En Prisa non tiñan nin idea do tipo de empresa xornalística que podía
sobrevivir. Porque, cando o diñeiro deixou de fluir, non sabían a función que tiña
que desempeñar un medio.

A quen crer? El País ou Wikileaks?

El País acabou condeando a Wikileaks, o seu antigo colaborador, nun editorial moi significativo.6
Parécese ó que adicou ó Ché Guevara.7 Corta amarre co progresismo do que foi emblema fai
tempo. A causa agora é que Assange publicou íntegros, sen editar, os documentos do Cablegate
dos que o diario tivera a exclusiva en español. Sentenza o editorial que a liberación íntegra dos
cables supón «un perigo para os dereitos humanos». Afírmao un «xornal de prestixio» dos que
non denunciaron as guerras (in)humanitarias. As militares e as diplomáticas. Non acusa ós que
as organizaron. Nin se recoñece como a prensa que aportou a escenografía e o público.
Revisando cada un dos parágrafos medulares do editorial, tres en total, enténdese por
que os medios corporativos atacan agora a Wikileaks. Despois de beneficiarse deles, condeaos
por erixir a Rede en bastión de contrapoder. Pero El País foi máis lonxe que os outros medios
internacionais.*
Rezaba el primer párrafo del editorial:
– WikiLeaks converteuse nun eficaz instrumento para as organizacións de dereitos humanos
e para todos aqueles cidadáns cuxas demandas eran contrarrestadas co segredo de Estado e a
opacidade.
A afirmación, como pouco, resulta indigna e move á indignación. Rebaixa a dignidade de quen
a sostén e menosprecia a quen a escoita. Cando impulsou El País a rendición de responsabilidades?
Nunca pediu a dimisión da vicepresidenta do Goberno que, segundo confirmaba o Cablegate,
presionou á Audiencia Nacional para que abandoase o caso Couso [xornalista español cañonea-

6. http://elpais.com/diario/2011/09/04/opinion/1315087203_850215.html.
7. http://elpais.com/diario/2007/10/10/opinion/1191967202_850215.html.
* «Lamentamos a decisión tomada por Wikileaks de publicar sen editar os cables do Departamento de Estado
de Estados Unidos, unha acción que podería poñer en perigo ás fontes que neles aparecen citadas. As nosas
relacións anteriores con Wikileaks desenrolaronse baixo a premisa de que só publicaríamos cables suxeitos a
unha edición conxunta e integral e a un proceso de autorización. Defendemos os nosos anteriores proxectos de
colaboración. Non podemos, sen embargo, defender a innecesaria publicación da base de datos ó completo. É
máis, condenamos esa acción de forma conjunta. A decisión de publicala corresponde única e exclusivamente
a Julian Assange. É el quen debe responsabilizarse desa decisión».
Firmado: The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País [sic].
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do en Bagdad polas tropas estadounidenses]. El País tampouco esixiu o cese da ministra Sinde.
Aínda que a lei anti-descargas co seu nome acataba a orde da industria estadounidense de cortar
internet ós «piratas» españois. Refléxano os máis de cen cables que obran en poder do xornal.
Nótese que as «organizacións de ddhh» e os «cidadáns» menciónanse no editorial como
impulsores da transparencia. Sen máis. Como se poidesen facelo sen a colaboración dos xornalistas.
Como se estivese xustificado que estes silenciaran ou encubriran o asasinato dun compañeiro de
profesión. Ou que se alineasen coa industria cultural e non coa cultura. O deixamento de responsabilidades por parte de El País na rendición de contas resulta inaceptábel. Sobre todo, en termos
de credibilidade. Non sei vostedes, pero eu confío en quen se xoga a vida por min. Máxime se é
para que un crime de guerra non quede impune. Máis aínda se avala a súa denuncia con arquivos
íntegros. Todavía máis se, ó compartilos conmigo, se lles acusa de criminal.
Pasemos ó segundo parágrafo:
– As fontes que aparecen citadas nos cables pasan a ser, de inmediato, vítimas potenciais dos
mesmos atropelos que se decidiron a denunciar, co que WikiLeaks deixa de ser un instrumento
ó seu favor e convértese nunha arma na súa contra.
É esto certo? Non. Minten. Os cables sen editar circularon durante todo un ano porque un
xornalista de The Guardian publicou a contrasinal;8 precisamente, nun libro nada complacente
con Assange. Despois, as filtracións circularon entre os propios medios. Por exemplo, a 20minutos
chegáronlle do xornal noruego en cuxa empresa participa. Tras un ano non se puxeron a resgardo
«as vítimas potenciais»? A cuestión de fondo é outra.
O xornal, que se decía “independente” e agora “global”, está subordinado á razón de
estado, ditada por empresas e gobernos (por este orde). El País escolleu bandeira e bando. Non
respecta que WikiLeaks rexeite a obriga de protexer ós «nosos» exércitos e ós seus colaboradores.
Os hackers cren que os mercenarios están moito máis blindados que a poboación civil. E así o
demostran as cifras de mortos que revelaron. WikiLeaks toma partido, pero non as armas: está
coas vítimas. Non as «potenciais», senon as reais. As que outros (por exemplo, El País) non contaban ou chamaban «danos colaterais». Ata que os hackers chamaron á súa porta e cambiaron
danos por «asasinatos».
E, por fin, o último mazazo do editorialista, que se cre un xuíz togado:
– O erro de WikiLeaks non consiste en renunciar a servir de fonte a algúns dos principais
diarios e semanarios do mundo [...] consiste en abandoar despois a deontoloxía pola que se rixe
o xornalismo co que están comprometidos esos medios.
Unha sentenza e un cargo sen fundamento. Non lles molesta que WikiLeaks non quixera
seguir «servíndolles de fonte». Faltaría! Porque fixeron bastante máis que iso. El País rebaixa
a súa aportación. Como un noivo despeitado, nega a importancia do amor que o abandona. E,
nunha rabieta de ciumes, porque Assange pactara xa con outros diarios, esíxelle que respecte o
seu código. O colmo é que nunca o recoñeceu como un igual.
A incongruencia revela que en El País apenas entenderon o que aconteceu. Negaron que
Assange fose un xornalista. Só alguén recoñecido como tal —só polos propios medios?— ten
o monopolio do rigor e a credibilidade. E agora reprochan ós que non gozan dos seus privilexios
legais incumplir a deontoloxía xornalística. Acusanos de vulnerar un código que, traspasado

8. http://gallir.wordpress.com/2011/09/04/el-pais-wikileaks-y-exigir-etica-periodistica-que-no-cumplen-ni-ellos/.
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milleiros de veces, explica a baixa estima social da profesión. E que é o subproduto, o resultado
non desexado, dun modelo empresarial moribundo.
Impoñendo o seu código, a súa deontoloxía ós demais, os xornalistas renuncian ó que poidera
ser a súa táboa de salvación: a cidadanía empoderada na esfera dixital. A súa alianza con WikiLeaks
abriu unha vía de sostenibilidade económica e renovación deontolóxica. Os cinco medios que
compartiron a exclusiva publicaron máis denuncias que nunca, multiplicaron as súas audiencias e
carteiras de publicidade. Por que criminalizan agora ó mensaxeiro?9 Por que colaboran no acoso
a Assange e na represión do suposto filtrador, Manning? Por que os presentan como ameazas e
non iconos da liberdade de expresión?
Deben pensar que esto do xornalismo é só cousa súa. Crerán que «informar» sobre os líos
de faldas do hacker e os «desequilibrios» do infante da mariña rendirán máis beneficios. Ou
que o Gran Xurado de Virxinia que os agardaba para xulgalos (condealos) dará lugar a crónicas
inolvidábeis. Así esqueceríamonos que grazas a eles coñecimos as masacres que financiamos. E
que xa sabemos quen se a xoga por nós. Porque quedou claro quenes nos ameazan e nos negan
como actores comunicativos cunha ética propia.
A información clasificada non podía seguir sendo patrimonio do millón e medio de militares
e contratistas que viven do negocio da guerra. Os datos sen editar xa circulaban por un erro
compartido, por filtracións entre os medios e destes ó público (Micah L. Sifry).10 Por último, a
cifra de mortes provocadas polas filtracións de Wikileaks é igual a 0. En todo caso, se alguén
quere exercer de xuíz de paz no lugar de inquisidor, que recoñeza que a responsabilidade están
repartida (Tom Watson11 e Jeff Jarvis). Con todo, os feitos demostran quen exerce por agora,
coas súas contradiccións pero tamén con todas as súas consecuencias, o (contra)poder na rede.

A entrada de ProPolis e o artigo12 que remesturei no recadro anterior sinalan unha
situación kafkiana. El País elevou a crítica que os outros medios fixeron a WikiLeaks.
Non se sentiu chamado a intervir na defensa dos dereitos humanos, porque esta era
unha cuestión de ong e activistas. Despois escamoteaba os feitos; é dicir, que todos
os cables xa eran accesíbeis facía tempo. E, por último, en vez de asumir o código
aberto, abrindo o xogo a outros, impoñía o seu código deontolóxico a alguén ó que
nunca recoñeceu xornalista. En síntese, a irresponsabilidade social e profesional
unida á prepotencia. Unha fórmula tóxica.
O descontrol da información nos circuitos financeiros fixo que sobreviñese a
crise. Agora WikiLeaks dinamitaba o control da información bélica e diplomática.

9. http://elpais.com/diario/2011/09/04/internacional/1315087207_850215.html.
10. http://techpresident.com/blog-entry/fall-wikileaks-cablegate2-assange-and-icarus.
11. http://tomwatson.typepad.com/tom_watson/2011/09/the-end-of-wikileaks.html.
12. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/02/cebrian-hacker.html https://www.diagonalperiodico.net/
saberes/cebrian-ese-hacker.html
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Algúns autores intentaron igualar ambas cousas, equiparando ós corsarios financeiros cos criptopunks. Pero separanos diferencias enormes. Os lobbies manexan a
información dos mercados supeditando as necesidades da poboación a uns poucos
intereses privados. WikiLeaks, ó liberar as filtracións e facelas de dominio público,
xeraba un ben común: o relato colectivo da humanidade. El País considerábase unha
peza esencial da Historia de España (e con razón) e un xornal global en español (esto
xa menos). Pero non puido entender que WikiLeaks se sentise chamada a facilitar
un rexistro histórico do planeta.
A prensa internacional non soubo entender un obxectivo ó que non vía
beneficio ni beneficiarios. Criticaba a Assange por incomprensión, pero tamén
intentaba ocultar a súa irresponsabilidade. Cando dispuxemos dos cables que os
cinco medios custodiaban, poidemos constatar cales censuraran, redactado de
novo e até borrado. Poden consultarse por país, medio e temática na páxina oficial
de WikiLeaks.13 A condición establecida por Assange de que nun ano liberaría os
cables na súa integridade era o único modo de forzar un tratamento exhaustivo
e non parcial. E de establecer o papel que xogou a prensa. Os diarios que se presentaban como notarios da realidade non querían expoñerse. Algúns retiraran
cables das súas hemerotecas para evitar procesos xudiciais. Outros redactáronos
de novo obviando información esencial. Moitos cables non viron a luz por falta
de recursos ou coraxe.
Co Cablegate, algúns compañeiros de Assange acusárono de someterse ós grandes medios. Destacou Daniel Domscheit, que no seu libro14 criticou que WikiLeaks
rompera un principio hacker básico: a información debe fluir sen cortapisas, filtros
nin embudes. Domscheit rexeitaba a laboura editorial que Assange foi asumindo:
decidir que temas sacaba á luz, o calendario e onde publicalos. Non debeu pregarse
tanto ós seus aliados, cando o desenlace das súas relacións foi tan negativo. Tres
anos despois do Cablegate, cambiara completamente de medios colaboradores. Aínda
que tamén restableceu a cooperación con algúns. Por outra parte, o Openleaks que
Domscheit anunciou nunca saiu adiante. Permitiría que os filtradores decidisen
os prazos e lugares de publicación. Pero abandoou o proxecto para, segundo dixo,
asesorar outros semellantes. Entre outros desatinos, levou archivos de WikiLeaks
e caeu no desprestixio.

13. http://www.cabledrum.net/.
14. Daniel Domscheit-Berg. 2011. Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous
Website, Nueva York: Random House.
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Con todo, Assange non respondía unha pregunta máis que xustificada. Quen
era el para arrogarse un papel tan importante e, encima, tan ambiguo? Acumulaba
demasiado poder. E era un colaborador difícil. Impoñía e cambiaba as condicións de
traballo sen previo aviso, nin xustificación. Seguro que a súa arbitrariedade complicou
moito as relacións. Para máis inri, os xornalistas sabían que Assange acudía a eles
instrumentalmente; é dicir, para usalos.* Porque quería aumentar a visibilidade e o
impacto político das filtracións. Se de paso, deixaba ás corporacións mediáticas en
evidencia, mellor. Nun futuro próximo competirían con Sunshine Press. E esta última
imporía a súa lei na cadea de alimento do novo (esta vez si) ecosistema.
Non fai falla imputarlle ningún plan maquiavélico a Assange. Actuaba segundo a
lei do xadrez de facer movementos que incrementen as posibilidades do xogo. Bastaba
constatar que a información que os medios publicaron con WikiLeaks contradecía a
liña editorial anterior. Se facían ben o seu traballo, lidarían con novos actores como
WikiLeaks. No caso contrario esta acabaría arrebatándolles mercado. E non lles quedaría outra saída que evolucionar: modernizarían o seu código e as súas prácticas.
Non éramos darwinistas do Libre Mercado? Non evolucionan así os ecosistemas?
Non resultaba sinxelo ubicar xornalísticamente a WikiLeaks, e decidir que trato
brindarlle. Non era a fonte orixinaria. É máis, non revelaba a identidade do responsábel da filtración. Nin aseguraba unha relación continuada. Era unha axencia de
novas? Ou unha organización de militantes da transparencia? Neste caso, seguir a
súa estratexia conlevaba riscos de parcialidade e extremismo. Tampouco se trataba
dunha ong ou un instituto público, académico ou cidadán que poidese ser considerado co status de especialista. E se era unha empresa mediática, por que nin sequera
tiña o seu nome rexistrado? O rango informativo de WikiLeaks era irrecoñecíbel
por demasiado novidoso. Ademais a súa compañía acarrexaba perigos. Como vimos
no capítulo segundo, o discurso oficial encadrou ós hacktivistas na ciberguerra, a
ciberdelincuencia e a ciberespionaxe.
Os xornalistas non tiveron doado lidar cun novo actor do que non sabían se
os seus obxectivos eran os do activismo político ou os do xornalismo informativo.
Desconcertáballes e ademais comprometía demasiado. O último verbo é importante.

* Esta é a versión que transmite o autor que fixo de «negro» do libro Assange: Biografía non autorizada. A
pesar da amizade que lles unía, retrata ó hacker como un egocéntrico, manipulador dos seus colaboradores
máis próximos. Inconstante nos seus obxectivos e de moi difícil trato. A cuestión reside en se estas son cualidades exclusivas de Assange ou as comparte con outras fontes de moito máis status, como as celebridades ou
os baróns da Prensa. A diferencia, quizais estribe, en que as figuras públicas, que deben a súa notoriedade ós
medios e ós seus biógrafos oficiais, entran en intercambios de favores mutuos. Pode consultarse a crónica sobre
as condicións de Assange na embaixada ecuatoriana en London Review of Books 22/02/2014 http://www.lrb.
co.uk/2014/02/21/andrew-ohagan/ghosting
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WikiLeaks esixía un compromiso coa verdade avalada documentalmente e con moitos
seres humanos, que non lían aqueles diarios. Estar cos hackers, do lado dos cidadáns
máis activos e críticos, aportando a evidencia que as autoridades escondían, sen beneficios económicos e encima co risco de procesos xurídicos e enemistades políticas...
demasiados problemas. Por si fora pouco, os hackers cuestionaban os seus estándares
profesionais. Pola vía dos feitos, rebasáranos e cuestionaron o seu monopolio. Rematando a xogada, intentando o xaque mate, Assange aproveitaba calquer entrevista
para reprocharlles a falta de coraxe. Uns mozos problemáticos, sen dúbida.
Os grandes medios celebraron que ocupaban o lugar central no sistema informativo. Encargáronse de manifestalo, expulsando a WikiLeaks da esfera do debate
lexítimo: o humanitarismo bélico. A editorial de El País suscríbeo punto por punto.
En cambio un dos seus primeiros aliados, The Guardian, demostrou que aprendera
alguna lección. De feito, xogou un papel central na denuncia de Snowden. E voltaremos a sinalalo como exemplo a seguir. Porque ademais logrou que o New York Times
voltase a cooperar con el. A finais de 2013, Jacob Appelbaum, o dobre norteamericano de Assange, presentábase como xornalista que traballaba para Der Spiegel. As
estratexias establecidas por Assange tomaban corpo. Eran vías de intervención para
o xornalismo de código aberto.
Todos os medios convencionais sábense atrapados nun proceso de decadencia
irreversíbel. As suspensións de pagos e os expedientes de regulación de emprego
están á orde do día. Cos formatos e contidos tradicionais é imposíbel renovar o público
máis novo. Porque xa forma parte dunha esfera pública dixital en rede, aínda que
a maioría no sexa consciente. Ós novos activistas pouco lles interesa o xornalismo
convencional porque, no fondo, representa intereses alleos antagónicos. Os novos
medios deberán atopar unha viabilidade, no só económica, senon tamén democrática.
Ou o xornalismo integra protagonismos e expresa novos intereses ou fracasará en
ambos planos: facer caixa e democracia.

CURSO ACELERADO DE XORNALISMO
Antes de afrontar retos, convén revisar a historia. A Prensa erixiuse en cuarto
poder, capaz de controlar ós outros tres, cando puido apoiarse nunha comunidad
que a financiaba e lle suministraba novas e relatos colectivos. Esto aconteceu na
Ilustración e resulta pertinente lembralo agora cando podemos retomar un proxecto
racional e humanista, usando a Rede no lugar da imprenta. Pero, a finais do século xx,
a economía convertérase nun fin en si mesmo e os medios masivos quedáronse sen
comunidade de referencia. «O xornal global en español» —como se autodenomina
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El País— era, ante todo, parte dunha corporación multimedia ó servizo das clases
sociais con capacidade de consumo, que atraían a publicidade. Tamén debía manter
boas relacións cos gobernos que lle asegurasen mercados proveitosos. Se este era o
panorama da prensa de prestixio, como xa sinalamos, a televisión en aberto transformárase nun gueto, que recluía e estigmatizaba ás clases populares.
A información convertérase en infoentretenemento e o comentarista en tertuliano. Os documentais de actualidade case desapareceron transformados en reality-shows (ou en McTele, un termo máis apropiado).15 Agora espíanse as vidas cotiás
de cidadáns comúns, no lugar de vixiar ós que exercen o poder. Non existe un só
programa deste tipo, que encerre nunha illa a uns expresidentes do Banco Mundial
ou o fmi e mostre como se as apañan ante os axustes que eles impoñen. Ó mesmo
tempo, o analista con coñecemento específico foi reemplazado por xeneralistas que
cobraban o dobre soldo: das televisións e dos partidos. Actúan como todólogos que
nada aportan, excepto máis barullo. Din o que os políticos que lles pagan non poden
expresar por respecto ó seu cargo. E adican máis tempo a impedir que outros falen,
que a exponer os seus argumentos. En definitiva, os humildes son exhibidos e os
tribunos mercenarios envilecen o debate público.
Non sorprende, entón, que os públicos máis críticos e activos emigraran a outras
pantallas. Non en van e ó longo de toda a historia, son os verdadeiros creadores e
destinatarios do xornalismo. Cando os nativos dixitais alcanzaron a maioría de idade,
reivindicáronse como primeiras fontes e receptores prioritarios de información alí
onde podían selo, en internet. Demandan e practican un xornalismo deles e para
eles. O de agora aínda non o é.
Ademais da cuestión da credibilidade do medio e dos xornalistas, importa como
conciben o proceso informativo e ó seu destinatario. Se o primeiro non se distingue da
publicidade e o segundo dun consumidor, entón no avanzamos nada. A neolinguaxe
corporativa identifica community managers con xornalistas comunitarios. Fálase do
xornalista emprendedor e ata do xornalista marca. Formas insidiosas de nomear ós
mercaderes, os pastores e os etiquetadores. Os graduados de Comunicación chegaron a aceptar que refritir declaracións e dosieres equivale a facer novas. E algúns
tragáronse que a publicidade é outro xeito de informar.
A publicidade identifica a participación co consumo. Pero a precarización salarial impide que funcione como vía de integración e recoñecemento. De feito, as
marcas exclúen. Na rúa distinguen a quen ten diñeiro. Nos medios, tamén. O prezo
15. Sampedro, Víctor. 2003. «La McTele como industria de identidades lucrativas y de consumo. Análisis de Gran
Hermano y Operación Triunfo» en Sampedro, Víctor (Ed.) La pantalla de las identidades. Medios de comunicación,
políticas y mercados de identidad. Icaria. Barcelona. Dispoñible en www.victorsampedro.com.
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dos produtos e servizos anunciados sinala ó público obxectivo. Nas enquisas, que
determinan as cotas de audiencia, a pregunta principal é o nivel de consumo. Tanto
comprades, tanto valedes, tanta información merecedes. E, no campo político, que
establece a igualdade radical «dunha persoa, un voto», o panorama non mellora. A
propaganda electoral, disfrazada de novas, deixou de interesarlles ós que saben que
as urnas xa non castigan ós políticos corruptos. Nada ou ben pouco interesa a McTele,
as tertulias ou as novas prefabricadas ós que xeran medios na Rede. Non consumen
senón que producen contidos propios. Ou fíltranos, tuneanos e remestúranos nos
seus círculos próximos. Desde 2010 algúns deles, en realidade bastantes, utilizan os
teclados e as pantallas, ocupan as rúas e as institucións, … e os medios.
WikiLeaks deunos a todos un curso acelerado de novo xornalismo. Ensaiou o
xornalismo de código libre a unha escala e cunha radicalidade impensábeis. Demostra o inmenso valor dos tres rasgos que constitúen un sistema comunicativo propio
dunha sociedade rede: bens públicos, colaboración e globalización en positivo.
(1) O código, a canle de comunicación e a información oficial deben considerarse
bens públicos. É dicir, non poden estar suxeitos a monopolios privados nin estatais.
Os programas de anonimato e encriptación que usa WikiLeaks son de dominio público. Colaboraron no seu desenvolvemento e regaláronos á Rede. Todas as filtracións
acaban vendo a luz na súa integridade. Os arquivos son depositados en servidores
de intercambio accesíbeis para calquer internauta, ademais de no sitio oficial de
WikiLeaks. O formato é aberto, completamente modificábel.
Non estou seguro de que se entenda ben esta primeira lección. Porque é dobre
e ten moitas implicacións. Primeiro, que a linguaxe coa que nos comunicamos —o
código— é patrimonio de todos; quere decirse que é universal e neutral. Como
internet mesmo, a canle debería ser accesíbel a calquer ser humano e en igualdade
de condicións. No debería priorizar a ningún actor nin censurar ningunha temática.
Decíao o subcomandante Marcos, a quen comparamos con Assange. «Todo para
todos e para nós nada». É dicir, ou nós somos parte do todo ou non ten sentido;
chamémonos movemento social, empresa, administración pública…. ou medio
informativo.
Se utilizamos servizos e ferramentas de código pechado, farán cousas que nós
non queremos. Así o expresaban os criptopunks no capítulo anterior. Por exemplo, se
o software non é de código aberto e libre, pode acumular os nosos datos. E pódense
ceder ós políticos que reparten favores no mercado da comunicación. Os políticos
pódeno pasar ás grandes corporacións que pagan as súas campañas. E... Vamos, os
intercambios circulares e as portas xiratorias entre a industria e a vixilancia dixitales
que Snowden revelou.
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A segunda parte da primeira lección non é menos importante. Xa non se refiere ó código ou á canle, senon ós datos oficiais, xerados polas administracións e os
organismos públicos. Estos teñen que ser de acceso universal por defecto. Non hai
razóns para negarllo ós contribuíntes que os costean e ós electores que deberían
telos en conta á hora de votar. Pero é que, ademais, como vimos no capítulo primeiro,
non hai recursos nin tecnoloxía suficientes, para xestionalos de forma secreta. Se
os que gobernan non se autolimitan, presionados pola poboación, os gobernantes
e os gobernados, todos, acabarán como Obama instalando tendas de campaña antiespionaxe á hora de comunicarse. Unha imaxe que expresa a vulnerabilidade que
conleva o afán de control absoluto.
(2) A segunda lección dun temario apócrifo de xornalismo impartido por WikiLeaks, non lle vai á zaga en canto a contido e provocación. A colaboración resulta
imprescindíbel para exercer o xornalismo de denuncia. Nunca foi certa a imaxe do
reporteiro investigador como detective solitario e individualista. Detrás de cada
denuncia xornalística hai unha comunidade de informantes e colaboradores. É a que
o dota de relevancia social e impacto político. Pero WikiLeaks foi máis alá. Plantexou
a cooperación entre empresas mediáticas que antes eran rivais. Unha novidade de
primeira orde para unha industria obsesionada por publicar «exclusivas» ou, no seu
defecto, fabricalas.
Antes as novas considerábanse propiedade do medio e non podían ser reproducidas sen arriscarse a unha multa. Aínda que como fonte lles regalara as declaracións
ou as imaxes, era preciso pedirlles permiso e pagar. O absurdo alcanzaba a máxima
expresión cando se trataba dun escándalo que, paradóxicamente, era calificado polo
propio medio de escándalo «público». En realidade, veremos que eran «escándalos
selectivos». Perseguían danar a determinados inimigos ou adversarios. De paso ganábanse os favores dos seus aliados e o aplauso dunha audiencia que só se interesaba
polos pecados alleos, os do outro bando. O resultado sería un antagonismo social e
mediático, contrario ó ben común.
Os procesos colaborativos entre empresas - que antes se consideraban competidoras —e cos usuarios— que se pensaban pasivos - volve a repensar a información
como ben público. Sempre o foi e o será; polo menos, segundo a teoría económica.
Ó igual que o aire ou a auga que citan os manuais como exemplos de bens públicos
ou comúns. Porque pertencen a todos. Porque ninguén pode negarnos respirar nin
beber nun río (aínda que moitos o intenten). Do mesmo xeito que non se pode prohibir o comentar as novas en voz alta ou deixar o xornal, despois de lelo, nun lugar
visíbel para que o lea alguén máis. O problema é que agora, compartir é copiar. E,
para algúns, iso é delito. Cando se enfatizan bens comúns, sobre os públicos, é só
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para enfatizar que a súa conservación correspóndenos a todos. Non só ós xestores
e planificadores das administracións.
Tería sentido aplicarlle o copyright a contidos que son froito dunha reporteira,
que arrisca a súa seguridade para dar testemuña de primeira man. Ou a columnistas que, tras un arduo traballo de documentación e análise, explican polo miúdo
as causas e o contexto da actualidade. Pero impóñense licenzas privativas a pezas
compostas de declaracións ou datos que poderían ser rexistrados polos cidadáns
cun ordenador, unha cámara ou un teléfono móbil. Os xornalistas descubriron cales
son as tarefas que o público non pode ou non quere facer. E as que tampouco poden
realizarse de xeito automatizado, con máquinas. Cando as atopen, atoparense a si
mesmos. Serán remunerados por iso. Porque estará claro que aportan valor á cadea
informativa. Faranse imprescindíbeis. Pagarémoslles gustosos. Non polo que agora
fan, senón polo que imos facer xuntos.
WikiLeaks puxo de manifesto que os xornalistas non son os únicos actores que
elaboran información, nin a máis relevante. Con permiso ou sen el - sen estados que
lles den carné, universidades que lles vendan o título, nin empresas que lles paguen
- moitos cidadáns xa despregan tarefas xornalísticas moi valoradas. Por exemplo: (1)
xerar e incentivar fluxos de información, (2) protexer as fontes disidentes poñendo
a meixela por elas dúas veces e máis. «A morte», arriscando a vida si é preciso. (3)
Coordinar a selección e a publicación desa información e (4) liberar toda a documentación para o rexistro histórico da humanidade. Esto é o que fixo WikiLeaks. E
acompáñano cada vez máis fundacións, institutos públicos, organizacións cívicas...
Xuntos, con autonomía e agregándose na rede, crean espazo público e actúan como
Cuarto Poder en Rede.
(3) Por último e non menos importante, Wikileaks demostrou que os problemas
que afectan ás sociedades rede teñen un alcance global e que, por tanto, deben afrontarse a ese nivel. A información máis relevante para soster os nosos sistemas ten escala
transnacional e o enfoque xornalístico que requiren, de forma obrigada, é o postnacional.
Perdón polos prefixos, pero teñen sentido. Transnacional significa que cuestións
cruciais como a degradación ecolóxica, o crecemento da poboación e as migracións
(moi relacionados entre si) traspasan, pola súa propia natureza, as fronteiras nacionais. Postnacional significa que a solución a estes problemas nunca se atopará
dentro desas fronteiras, si se consideran impermeábeis e excluíntes. Integrando as
dúas leccións previas do temario hacker sobre xornalismo, concluiríamos: hai que
coidar dos bens comúns da humanidade - ecoloxía, poboación e liberdade de movemento - e aplicarlles solucións que sexan froito da colaboración. O xornalismo de
código libre non respeta os muros con arames, nin os estatais nin os corporativas.
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Ata aquí a teoría que cuestiona esquemas do pasado que non nos deixan pensar
en internet como unha ferramenta e un espazo para anovar a democracia. E, que
tomada en serio, daría resposta ós perigos de regresión civilizatoria ós que estamos
expostos. En termos pragmáticos, a tarefa a realizar é menos alambicada. As ameazas
máis graves esixen que a sociedade civil (transnacional e postnacional), actúe dende
plataformas que aproveiten o marco da (a)legalidade na que se moven os poderes
financeiros, militares e dixitais. Soa forte e complexo. Abofé que o é, pero non tanto.
Trátase de dar a volta á falsa transparencia mediática, que en nada axuda á rendición de contas, nin á sanción política. O obxectivo é que sexan outros os espidos
e os escarmentados na esfera pública. Ou, en positivo, que os cidadáns lle saquen á
globalización o mesmo proveito que as elites que non teñen outra patria que o seu
patrimonio. O xornalismo de código aberto tamén é apátrida. Buscará e apoiará á
lexislación mais garantista de liberdade de expresión para actuar dende ela. Por
exemplo, a inclusión do New York Times, primeiro, e do Washington Post, despois,
entre os xornais das filtracións permitiulle a The Guardian invocar a 1ª Enmenda
á constitución de ee uu. Así sorteou o conservadurismo dos xuíces do seu país. E xa
vimos que quen diseñou esa estratexia, Assange, promovera unha lei en Islandia, a
máis garantista das existentes, para actuar desde alí.

A chamada é clara para quen queira atendela. Porque é sinxelo entendela.
−− Actuar coa mesma impunidade que os mercados internacionais para denunciar as guerras
económicas. Resistir e contraatacar con datos os ataques especulativos e as estafas, as
políticas de patentes, de propiedade intelectual e industrial...
−− Imitar ás coalicións de exércitos mercenarios. Revelar os seus crímes con soplóns, hackers
e colaboradores voluntarios. En resumo, alianzas mediáticas para promover un diálogo de
civilizacións desarmadas.
−− Traspasar as fronteiras, tal como fan as industrias dixitais. Non para evadir impostos e rebaixar
costos laborais. Senón para esixir que rindan contas os que o fan, que devolvan o roubado,
que paguen o dano que provocaron e que compartan beneficios coas poboacións.
−− E acumular datos. Non para privatizalos, senon facelos públicos e de libre acceso. Completando
así, pouco a pouco e entre todos e todas, un rexistro universal de información que aumente
o coñecemento libre e reparta as posibilidades de aproveitalo.

Assange reivindica un «xornalismo científico», acompañado dos rexistros
íntegros dos documentos orixinais e completos que avalan a súa veracidade. No
capítulo primeiro, vimos que se trata dunha proposta de peso. Amarra o xornalismo
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de datos, ó seu auténtico obxectivo, que son os datos e non as visualizacións. E lígao
ó activismo que urxe despregar: o activismo de datos.
Brinda ás fontes anónimas —así igualadas e identificadas coa xente común— a
capacidade de establecer as axendas informativas. É dicir, podemos fixar, nun proceso aberto a outros moitos actores, os temas de debate público. Non hai exclusións
previas, todo pode ser posto en cuestión. Porque o punto de partida son os datos,
non as fontes, discriminadas segundo prestixio ou poder.
Liberando arquivos, o discurso oficial pode ser ignorado ou desmentido. É
posíbel saltalo ou denunciar a súa falsidade. Os datos apelan a todos, transmiten
imaxe de credibilidade e ancoran o debate na realidade observable. Xa non se trata
de disputarlles ás elites a visibilidade, estetizando a protesta con accións simbólicas, graciosas e impactantes. A deriva artivista (arte + activismo) da protesta está ó
alcance das clases medias e ilustradas. Con facilidade, poden transformalo en fonte
de autocomplacencia ou negocio no mercado da arte e dos discursos alambicados. O
código dos datos abertos e libres é de todos. Constrúe mensaxes semellantes ós que
emiten os centros de poder. Dispútalles o control dos datos e a súa interpretación.
O traballo xornalístico, concebido deste xeito, cobra unha autonomía ata agora
descoñecida, comparábel á das ciencias sociais. Certo, «xornalismo científico» semella
una expresión demasiado rimbombante. Pero insisto en que recupera o principio
fundacional da Prensa: exercer como o cuarto poder que non quere poder. E isto
implica descentralizalo, distribuílo, xeralo desde abaixo.
A condición democrática dun representante político débese a unha serie de
rasgos que debemos lembrar. Destacan tres. Primeiro, ten que facerse eco, dar aviso
de recibo das demandas cidadáns, atendelas e acordar un compromiso para satisfacelas. Segundo, ese compromiso debe ser coñecido, controlábel, fiscalizábel pola
cidadanía. E, por último, o representante ten que ser removíbel, reemplazábel sen
derramamentos de sangue nin excesivos costes sociais. Estes rasgos foron sinalados
por un politólogo italiano que cando escribiu sobre internet (igual que sobre a tele)
non tiña nin idea do que decía. Pero figura nos temarios de moitas facultades de
xornalismo. O que non quita para que as súas esixencias ós representantes democráticos resulten insustituíbeis.
Yohai Benkler non é Giovani Sartori, nin falta que fai. Non da clases de comunicación nin de ciencia política, aínda que estaría ben que así fose. Codirixe o
instituto Berkman de Internet en Harvard e testificou como testigo da defensa de
Bradley Manning. Del é a definición máis contundente do Cuarto Poder en Rede.
Que a expresase ante un tribunal de xustiza militar denota o medo que xera e a quen
máis incomoda. As citas que transcribo foron sacadas da Rede, non dun medio de
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comunicación. Confirma quen actuou de Cuarto Poder. Non había transcripción
oficial do xuízo a Manning e, por tanto, tampouco a ofreceron os xornalistas; senón
unha organización de dereitos civís.
Sostén Benkler ante a xuíza militar (Como non ía a ser muller? Co ben que
quedan á fronte das tropas nos gobernos «progresistas»):
O Cuarto Poder é o conxunto de prácticas e modelos de organización tecnolóxica que xuntos desempeñan o papel que no século xx asociábamos coa
prensa: proporcionar un control público das tres ramas do goberno.
P: É WikiLeaks membro do Cuarto Poder en Rede?
R: Sen dúbida algunha.
P: Por que o cre?
R: [WikiLeaks] é un compoñente do que na historia do xornalismo vemos como
intres cume, onde os xornalistas son capaces de chegar e decir: «aquí hai un
sistema que opera dun xeito escuro para o público e agora imos prender a luz».
Esto é o que WikiLeaks ensinou como facer na esfera pública en rede.
WikiLeaks pode que fracase no futuro por todos estos feitos [acoso, ataques, o
propio xuízo a Manning], pero o modelo dunha vía de filtración descentralizada, que é segura tecnolóxicamente e que permite a colaboración dos medios de
varios países, vai sobrevivir e alguén máis vaino construír.
WikiLeaks xogou un papel fundamental nesa posición crítica que o xornalismo
de denuncia e investigación desempeñou sempre.16

OS TRES PODERES ABERTOS EN CANLE
O Cuarto Poder en Rede é, segundo Benkler, un entramado de prácticas e modelos de organización tecnolóxica. Nótese que non fala de profesionais nin empresas.
Millóns de persoas e máquinas no mundo, por separado ou de xeito máis ou menos
organizado, realizan tarefas xornalísticas. Desempeñan actividades na súa maioría
máis rigurosas e continuadas que as «prácticas» dos alumnos de Comunicación.
Non son becarios nin precarios, polo menos non dos medios. Actúan desde outros
«modelos de organización tecnolóxica»: agregadores de blogs e novas, redes sociais,

16. In The Matter Of: United States vs. PFC Bradley E. Manning. Vol. 17 July 10, 2013 unoffical draft - 7/10/13
Morning Session. Provided by Freedom of the Press Foundation, co-fundada por John Perry Barlow letrista dos
Grateful Dead, e gurú do internet máis rebelde. Deu unha conferencia de prensa con Assange a favor de Snowden
probando a relación entre a contracultura dos sesenta e a dixital de hoxe en día. https://pressfreedomfoundation.
org/sites/default/files/07-10-13-AM-session.pdf
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portales colectivos, comunidades libres na rede con espazos colaborativos («wikis»)...
Nalgunhas ocasións aparecen os seus traballos nas industrias da comunicación, case
sempre sen cobrar. E, como vimos, sen o amparo legal que disfrutan os xornalistas.
O profesional é outro actor e a súa empresa, outro nodo máis dunha rede
que exerce, recorda Benkler, o control público das tres ramas de goberno. Dita rede,
segundo o mesmo autor, filtra de xeito descentralizado e tecnolóxicamente seguro
datos que esixen a colaboración dos medios de varios países. Pois ben, WikiLeaks con
esta estratexia demostrou que os tres poderes clásicos sufrían unha fase regresiva.
Ó longo do século xx os gobernos, os parlamentos e os xuíces estiveron sometidos
á presión doutros dous poderes: o cuarto poder da prensa e a «man invisíbel» do
Mercado. Para ser exactos, esta última acabou impoñéndose: non de forma invisíbel,
senón invisibilizada por unha cobertura mediática afín. A economía, convertida na
única lóxica que movía ós medios, introduciu a espectacularización, o escándalo
selectivo e os contacontos.
O século pasado despediuse mostrando a degradación dos tres poderes clásicos.
Os líderes políticos transformáronse en estrelas pop ou en baróns mediáticos. Os
partidos-mafia copaban as administracións.17 Os líderes impoñían a disciplina de
partidos deseñados á súa imaxe e semellanza. Os candidatos servían os intereses dos
financiadores das súas campañas e as doazóns convertíronse na mellor referencia das
súas futuras decisións de goberno. Os gobernos demostraban que foran colonizados
polas corporacións e, entre elas, as mediáticas e dixitais. Os parlamentos mostrábanse baleiros de poder, silenciados polas tertulias e ó dictado dos lobbies. Estos
actuaban desde instancias internacionales e resultaban alleos á presión popular. A
esta mediatización do poder lexislativo sumábase a dos tribunais, cos xuíces estrela,
os macroprocesos mediáticos, retransmitidos en directo...
A partir de 2008, os medios corporativos (e o capitalismo) entraron en crise.
WikiLeaks comezou a publicación de filtracións en países non occidentais e tres
anos máis tarde manifestou ata qué punto os tres poderes herdados da Ilustración
se corromperan. Sinalemos as evidencias, na súa maioría xa mencionadas.
Os cables bélicos e diplomáticos sinalaban que os gobernos ocultaban o fracaso
das guerras en curso mentindo á opinión pública, vulnerando a lexislación internacional e os dereitos dos cidadáns nacionais e estranxeiros. Todo esto quedou máis claro,
de forma progresiva, coas filtracións posteriores sobre servizos de interceptación e

17. «Pop-Politics», a política pop, e «mafia parties», partidos mafia, son expresións da comunicación e a ciencia
política de finais do século pasado. Pode consultarse Van Zoone, Lisbet. 2005. Entertaining the Citizen: When
Politics and Popular Culture Converge. Rowman e Littlefield Pub. Oxford.
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espionaxe. O «diálogo das civilizacións» afogaba nos calabozos de Guantánamo que,
cada vez máis próximas, ampliaban o perfil e o número dos posíbeis inquilinos. Os
sospeitosos que aínda non o eran, quedan expostos á visita dos drons.
En canto ós parlamentos, poidemos constatar que se convertían en extensións
dos intereses corporativos, dirimidos nunha guerra xeoestratéxica que, sobre todo,
tiña un carácter económico. A economía do petróleo impulsaba guerras que as cámaras de representantes nin sequera votaban. A propiedade intelectual e industrial
xustificaba a guerra global contra a piratería. Promovía marcos legais favorables
ás corporacións coa presión das embaixadas norteamericanas. Os parlamentarios
tampouco votaban o sistema de vixilancia masiva, non coñecían os xuíces nin os
tribunais encargados de supervisarla. A espionaxe estatal e económica exercíase a
través de empresas dixitais, supostamente ó servizo dos seus usuarios. Pero servían
para que os estados monitorizasen ós cidadáns e as empresas, ós consumidores.
Os primeiros seguíanlle o rastro, as segundas comerciaban cos seus datos.
O poder xudicial tamén mostrou o seu nivel de deterioro. A xustiza foi privatizada
de tres formas. Primeiro, tribunais segredos, na súa composición e procedementos,
aplicaban a lexislación antiterrorista. Segundo, as corporacións privadas denegaban
os seus servizos dixitais ou de pago electrónico ós disidentes aplicándolles a censura
directa. E, como os gobernos e as milicias, non tiñan que presentarse diante dos
xuíces. E, terceiro, porque os xuízos se centraban en cuestións privadas dos hackers,
os xornalistas e os seus colaboradores.
Os medios axudaron a despolitizar un debate crucial para as nosas democracias
tratando a loita pola transparencia como unha saga de casos e litixios xurídicos individuais. Sortearon a desobediencia civil e a tarefa de hixiene pública dos filtradores.
Desviaron a atención (primeiro dos xuíces e despois do público) sobre os crímes de
guerra, a ilegalidade internacional ou a corrupción administrativa. O contido das
filtracións foi esquecido, suplantado polo devir xudicial, carcerario e diplomático
de Assange, Manning e Snowden. Un acoso sen precedentes pechouse sobre eles.
Non serviu para protexer ás denunciantes de Assange. Nin para aclarar os fallos
de seguridade nacional sobre informacións clasificadas. Nin sequera para pensar,
como sería lóxico, se deberíamos lexislar a tecnoloxía de espionaxe masiva de xeito
semellante ó armamento nuclear ou de destrución masiva.
A senda dexenerativa viuse confirmada co caso Snowden. O Goberno de
Obama condeouno sen matices. Desoíu as peticións de indulto, as enquisas ó seu
favor e destrozou o marco internacional de dereito a asilo político. O Executivo
do Reino Unido fixo caer o peso da lexislación antiterrorista sobre o compañeiro
sentimental de Glenn Greenwald, o xornalista colaborador de Snowden. Un mozo
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de nacionalidade brasileira, sen carné de prensa, viña a correr a mesma sorte que o
presidente de Bolivia, tamén retido o mes anterior nun aeroporto, como sospeitoso
de transportar a Snowden. The Guardian recibiu a visita do servizo de intelixencia,
que destruíu os arquivos entregados por Snowden. Un xesto inquisitorial: non os
conservaron como probas. Tratábase de destruílos, como nunha queima de libros:
unha práctica neonazi. A detención do compañeiro de Greenwald foi declarada
ilegal. Por desgraza, non recibiu a mesma atención que cando o detiveron. Os
respaldos xudiciais ós hacktivistas non merecen igual cobertura que a represión
da que son obxecto. Non acontecería o mesmo se os xornalistas os considerasen
como iguais.
O auto-exilio de Snowden foi a manifestación máis clara de que a democracia
estadounidense apenas proporciona un marco legal de liberdades civís que garantan
a lexítima disidencia. Non regresou ó seu país porque, ó aplicarlle o aillamento das
leis antiterroristas, non encabezaría nunca unha campaña na súa defensa. Comparada a súa situación coa que que disfrutaría nos anos 70, a regresión democrática
resulta patente. Algo que se traslada ó ámbito internacional. Snowden tampouco
atopou asilo nos países latinoamericanos (nin do eixo bolivariano nin en Brasil) ou
europeos (Islandia e Alemaña, sobre todo) onde o solicitou (ata en dúas decenas de
democracias).18 Alá onde non chegaron as leis antiterroristas, ee uu recurriu á presión
económica, como na ue.
Snowden demostrou a falta de control parlamentario sobre as intervencións
«irregulares» da nsa, convertidas en norma de funcionamiento. Obama viuse obrigado
a presentar unha serie de iniciativas que, aínda recibidas con escepticismo, revelan a
presión política que desencadeou o hacktivista. As promesas non se materializaran
en compromisos institucionais nin protocolos legais, debidamente establecidos. Todo
segue aberto e seguirá a estalo por un tempo considerábel. Como sostiña Benkler, se
non é WikiLeaks, as súas réplicas (GobaLeaks, BalkanLeaks...) e outras organizacións
seguirán as rutas que trazaron os pioneiros.
O Cuarto Poder en Rede emerxente denunciou a maltreita condición e a escasa
separación dos outros tres poderes. Sería imperdoábel desatender en qué medida
evidenciou as carencias que mostraba a súa predecesora: a Prensa.

18. Para seguir o caso Snowden o recurso máis actualizado e completo es http://edward-snowden.net/
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O CUARTO PODER EN REDE AXUSTA CONTAS COA PRENSA
Simplemente polo seu xeito de proceder, WikiLeaks guindou críticas ineludíbeis
sobre todos os medios de comunicación. Reciben a súa parte todos: os privados, os
públicos-estatais e, incluso, os chamados medios sociais. Isto sinala, unha vez máis,
que estamos ante un cambio de época. Os conflictos dos medios cos hacktivistas
sinalan un desencaixe entre visións e prácticas moi diferentes acerca do que é e
debe ser o xornalismo. Por deferencia, e para aplicarnos o conto, empecemos coa
autocrítica académica.
Xornalismo de datos e cidadán. Como o punk: que o poida tocar calquera
O xornalismo de denuncia, redactado con código libre, cuestionou as etiquetas
que ata fai pouco xeraban as facultades de comunicación. Convertiu en letra morta
centos de escritos sobre «xornalismo de precisión», «xornalismo cidadán» e o agora
«xornalismo de datos». Mellor dito, intégraos e dalles verdadeiro sentido, profesional
e social. O xornalismo de precisión propoñía que os xornalistas traballasen estadísticamente as bases de datos. Os métodos sociolóxicos permitían deixar constancia de
realidades ocultas e dar voz a certos sectores sociais. A precisión e o rigor científicos
proporcionaban autonomía e solidez a un xornalismo de investigación de despacho.
No lugar de patear a rúa e recoller declaracións, os reporteiros analizaban e cruzaban
datos grazas ós ordenadores persoais e a dixitalización de rexistros documentais.
WikiLeaks superou este modelo. Os hackers aportan ó corpo social unha ética insobornábel e os criptopunks, ferramentas técnicas de gran alcance.
As bases de datos xa non as proporcionan as burocracias. Non fai falta agardalas.
Se non as publican, xa as liberará o público. Se as censuran, os internautas completarán os datos que falten. Se non poden analizarse, outros cambiarán o formato
dos documentos para realizar búsquedas e visualizacións. E, se non existen as bases
de datos, crearánse colaborativamente. O debate público xa non depende de quen
rexistra, almacena e (des)clasifica. É dicir, de quen detenta o poder. Os criptopunks
democratizaron o xornalismo de datos, asegurando privacidade e anonimato para
calquera. Puxérono ó alcance de toda persoa cun ordenador conectado a internet. E
que como di o encargado destes asuntos en The Guardian: «O xornalismo de datos
é como o punk. Pódeo tocar calquera».19

19. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/11/el-periodismo-de-datos-es-como-el-punk_27.html.
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Para os que, como o que escribe, atoparon no xornalismo de precisión a táboa
á que agarrarse tras obter o título de xornalista, WikiLeaks deunos o presente do
século, nunca mellor dito. A análise de datos era unha saída para fuxir do «xornalismo
de declaracións». Expresión, esta última, que con tacto aludía ás mordazas oficiais
e ó «xornalismo de dossier» que se arrogaba ser de investigación. Porque a maioría
das denuncias mediáticas proviñan ata fai moi poco de filtradores con cargos ou
responsabilidades nas administracións e partidos. Os escándalos xurdían de loitas
intestinas e perdas de maiorías absolutas. Os xornalistas afíns seguían o guión do
dossier para escenificalas en público. E, así en comandita, daban paso a un novo
equipo, un proxecto de lei máis axeitado para os filtradores ou unha purga simbólica
dos supostos responsábeis da desfeita.
O xornalismo de precisión era a nosa resposta laica, científica e crítica ó
xornalismo «de valores» que se nos ensinaba en Navarra. Valores que despois a
profesión traducía por «favores». Era tamén o noso xeito de escapar ó bipartidismo
reinante, á falsa disxuntiva: se eras reporteiro en España usabas fontes do pp ou as
do psoe. E punto.20 Despois sobreveu a seguinte moda académica, a do xornalismo
cidadán e aquelo da precisión caeu en desuso. Nas facultades comezouse a mentar
á cidadanía para referirse ó uso de enquisas que identificasen a axenda de novas
que demandaba a audiencia. Agora, despois de WikiLeaks, xa non parece preciso
preguntarlles nada. Os gobernados poden falar por si mesmos, sacar a debate os
temas que mellor coñecen, porque teñen acceso documental a eles e a capacidade
de publicalos.
Máis tarde, co auxe dos blogs, veu a temporada pret-a-porter do xornalismo
cidadán dixital. Os teóricos da Comunicación e da Información (ninguén explica a
diferencia, pero van en maiúsculas) son moi aficionados a acuñar termos. Segundo
eles, expresan «cambios de paradigma», como se acontecese cada cinco anos. E invéntanos cada dous por tres, engadindo adxectivos. A moda do xornalismo cidadán
dixital viña ben para encubrir unha precariedade laboral e unha degradación de
contidos sen precedentes. Os blogs proporcionaban información e opinión gratuitas
que, publicadas despois nun medio, eran fonte de ingresos. As grabacións de audio,
as fotos ou as tomas de video enviadas pola audiencia rebaixaban costos salariais e

20. José Luis Dader foi o introductor do termo en España, traduciu o libro do pai do Precission Journalism, Philip
Meyer en 1993 (Bosch) e publicou un propio en 1997 (Síntesis). Incluso logrou introducilo como asignatura
optativa no plan oficial de estudos da UCM. Máis tarde, con Xabier Meilán e José Juan Toharia chegamos a
impartir cursos de verán ó Grupo Prisa, nos que convidamos a Meyer. Logramos convencer (a algúns xornalistas,
non ós empresarios) de que una folla de Excell (de cálculo) podía ser más valiosa informativamente que unha
declaración exclusiva. Preguntóume cantos, incluíndo a J.L. Dader, relacionarían WikiLeaks con todo aquelo.
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eliminaban postos de traballo. Por certo, non lembro un só debate sobre os dereitos
de autor daqueles suministros informativos que, sendo costeados polos cidadáns,
os medios privatizaban.
En realidade, as empresas utilizaron as tecnoloxías dixitais para precarizar
aínda máis as condicións de traballo; e, en consecuencia, a calidade do xornalismo.
Ofrecían refritos, textos de corta e pega, co que lles enviaba o público ou o que
rapiñaban da rede. E convertían ós profesionales novos en parias. Acabarían, como
os meus alumnos, pagando por traballar. Despois de cobrar unha miseria por unha
peza extensa («se hai sorte») aportan do seu propio peto a tarifa do móbil, a conexión a internet e a actualización tecnolóxica dos seus equipos... e despois pagan
impostos como autónomos. No meu descargo (non é moito) podo decir que xamais
enviei nin recomendei a ninguén para que entrase nunha redacción sen cobrar. E
que, postos a falar de xornalistas cidadáns e dixitais, eu citaba o 13M de 2004 e
ós españois que «filtraron» as novas estranxeiras sobre as bombas de Al Qaeda en
Madrid. Como proba queda un texto enterrado entre as actas dunhas xornadas. O
título era explícito: «Xornalismo cidadán, precariedade laboral e depauperación
da esfera pública».21
Os hackers rebasaron todas estas propostas. Nin sequera semella que as tiveran
presentes. Fundiron o xornalismo de precisión, cidadá e de datos nun só, ó alcance de
todos e todas. Podemos contribuir con doazóns, que son a única vía de financiación
de moitos proxectos informativos de ben común. Podemos participar do intercambio
dos seus arquivos nos nosos blogs e baixalos doutras webs de intercambio. Podemos
colaborar na proposta e financiamento de certos documentais e reportaxes. Podemos
construir e analizar colaborativamente os bancos de datos. O abano é inmenso. As
formas de participar no Cuarto Poder en Rede están, son abertas e libres.
Pecados privados e o negocio dos segredos
Os medos e incertezas que este escenario provoca nos medios corporativos
expresáronse en indiferencia, desconfianza ou ataques. Hai que engadir a falta
de rigor. E, con iso, a crítica infundada está servida. Benkler sinala que apenas un
20% dos xornais anglosaxóns que analizou, informaba de que os cables de Irak e
Afganistán non eran centos de miles. Esto difundiuse ós catro ventos, cando se
21. Sampedro, Víctor. 2009. «Periodismo ciudadano, precariedad laboral y depauperación de la esfera pública»
en Pérez Herrero, P., Rivas Nieto e R. Gelado Marcos (Coordinadores) Estudios de Periodística XIV – posibilidades
y riesgos para el discurso informativo. Ed. Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca. Dispoñible en http://
www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/capitulos-de-libro/
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trataba dunha selección mínima, filtrada e redactada: non máis de 300 cables dun
total de 250.000.22 Sorprende que os medios aliados incorresen neste erro. Quizais non o era. Así esaxeraban a envergadura dos arquivos para promocionarse. E
arrogábanse o «impresionante» traballo de exprimir a información que contiñan.
Os xornalistas magnificaron o seu papel. Menoscabaron o dos hacktivistas. E
despois personalizaron o debate en Assange, primando o enfoque biográfico dun
delincuente sexual.
A temática sexual tivo o primeiro efecto de apartar ó personaxe do ámbito dos
delitos de opinión ou expresión. Se non houbese sido así, os cargos contra el terían
que imputarse tamén ós seus colaboradores nos medios. A identificación sería
inevitábel. O respaldo da prensa implicada tamén. Era o que WikiLeaks buscaba, que
a prensa global dese a benvida e o apoio ó Cuarto Poder en Rede. Pero aceptouse
que Assange cometera delitos doutra natureza, dunha natureza desviada. Non era
perseguido polo exercicio da liberdade de expresión, senón por forzar a liberdade
sexual doutras persoas.
Foi unha estratexia de intoxicación moi sofisticada. Non planeada polos medios,
pero si asumida, quizais inconscientemente, e con plena efectividade. Os xornalistas
primeiro encumbraron ó heroe e logo derrubárono. A primeira entrevista con Assange
publicada polo New York Times, e a última peza que firmou o entón director, Bill
Keller, son dous magníficos exemplos. O primeiro texto confería valor ó «xornalismo de filtracións» que tantos réditos deixaría en termos económicos e prestixio. O
titular asignaba unha encomiábel misión ós entón compañeiros: «Ó desclasificar
documentos segredos, WikiLeaks busca a «transparencia».23
O segundo texto, en cambio, minaba a imaxe do inventor das macrofiltracións
e anulábaas como ferramentas democráticas: «Wikileaks, epílogo. O legado das
filtracións é que ee uu. fíxose máis hermético que nunca».24 Era febreiro de 2012
e catro meses máis tarde Snowden certificaba que a espionaxe masiva comezara
a implantarse en 2005. Atribuíuselles ós hacktivistas un impacto oposto ó que
anunciaban. Aínda que o hermetismo administrativo comezara sete anos antes.

22. Yochai Benkler, 2011.»A Free Irresponsible Press: Wikileaks and the Battle over the Soul of the Networked
Fourth Estate». Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol. 46, pp. 312-397.
23. «In Disclosing Secret Documents, WikiLeaks Seeks ‘Transparency’», por Eric Schmitt, 25 de xullo de 2010
http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/26wiki.html?ref=julianpassange&_r=0.
Para a mellor entrevista inaugural de Assange na prensa recomendo:
«No Secrets. Julian Assange’s mission for total transparency», por Raffi Khatchadourian, 7 de xuño, 2010 http://
www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian
24. Foi reproducida por El País, 23 de febreiro de 2012, p. 6.
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Sen considerar que o balance dunha estratexia tan novidosa nos levará bastantes
máis. E, como acostuma, a prensa non asumía ningunha responsabilidade. Outra
vez declarouse irresponsábel do escaso impacto que as súas novas (e non tanto as
filtracións) tiveran.
Doe constatar a crise de estándares profesionais que fixo ós medios tan vulnerábeis ó contacontos do Pentágono. Eran historias de adultos, cun punto golfo.
Unha vez dadas por certas, mencionalas era inevitábel. E cada vez que isto acontecía,
distanciaba ó xornalista do hacker, demoraba os asuntos importantes e desplazábaos sine die. Tras estalar o Cablegate, dúas mulleres acusárono de manter relacións
sexuais non consentidas. A coincidencia temporal e as incongruencias que se foron
facendo visíbeis deberon poñer en sobre aviso a calquer redactor do risco dunha
montaxe. Pero o relato erótico-violento-pornográfico contiña os ingredientes «dunha gran historia». Sen complicacións e con moitos beneficios. Aumentaría vendas,
contentaría ós nada desdeñosos inimigos de WikiLeaks.
A prensa «atopouse» cun cebo irresistíbel: as declaracións das demandantes
sobre unha actividade sexual desaforada. Dous asaltos de cama nunha semana.
De pronto inundáronnos con relatos sobre forcexeos, insistenzas, negativas non
aceptadas, preservativos rotos ou retirados de xeito subrepticio... Mulleres feridas
na súa dignidade, por un macho alfa de impulsos irrefreábeis. Algunhas crónicas
parecían sacadas dunha canle porno.25 Era difícil evitar o relato ou, máis ben, deixar
de transcribir os informes xudiciais, con detalle. O contexto xurídico permitía introducir pasaxes escabrosos que doutro xeito resultarían inadmisíbeis nun xornal.
Que personaxe! Entraba en dormitorios alleos igual que en arquivos segredos! Con
que prepotencia!, etc.
Unha función adicional daquel porno escandinavo era alonxar ó público feminino e «progresista». Eliminar as mostras de simpatía ou apoio que estes sectores
poidesen brindar. Deuse alas a un discurso políticamente correcto que lle esixía a
Assange resolver as súas contas pendentes antes de proseguir a súa cruzada... aínda
que poidese acabar como Manning. O primeiro era o primeiro. Unha especie de fundamentalismo xurídico de xénero. As consecuencias xa se verían despois. Assange
debía presentarse ante a xustiza sueca, aínda que esta fose a única no mundo que
perseguía ese tipo de delitos. Sen importar que houbese constancia de extradicións
antiterroristas que acabaran en torturas. Ou que o ministro de Asuntos Exteriores
colaborara coa cia... ou que a intransixencia procesal esixise unha entrevista pre25. Aquí un breve exemplo: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/02/actualidad/1320231824_432305.html. Documento retirado de acceso libre a fecha 21 de noviembre de 2014.
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sencial en Suecia e non chegase con facela na embaixada ecuatoriana. Antes de
nada, a aplicación estricta da lei. Só neste caso? E a pesar da desprotección para as
afectadas nun proceso que levaba anos paralizado? Lembremos: non hai acusación
en firme contra Assange, só o requerimento de que preste declaración e unha orde
de detención por negarse a prestala en chan sueco.
Por si o anterior non bastase, o contacontos do violador daba consistencia á
maior obxección que pesaba sobre o fundador de WikiLeaks: Quen era el para pedir
contas a ninguén, sendo incapaz de rendir as súas? Alimentouse a confusión entre
ámbitos privados e públicos, outorgándolles a mesma trascendencia. E a prensa
de prestixio asumiu como propio o asalto á intimidade que ata entón practicaba o
xornalismo sensacionalista. Xa postos, aplicaban o lema criptopunk en contra de
Assange: «privacidade para o desposuído e transparencia para o poderoso» Non
era el un dos hombes máis poderosos do mundo? Certo é que o maximalismo e a
prepotencia do personaxe axudou. Pero o trato conferido a Assange e a calquer outra
celebridade envolta en semellantes líos de faldas non teñen comparación. O caso de
D. Strauss-Kahn, director do fmi e acusado de líos sexuais en 2011 proporcionaría
un bo contraexemplo.
Resumindo: ventas pornográficas (por contido e cifras), censura disfrazada de
corrección política e crítica badoca. Esixíase maior transparencia nun delito privado
aínda por confirmar que a uns crímes de lesa humanidade constatados documentalmente. O cal encaixaba á perfección na defensa neoconservadora dos dereitos
privados e o seu desprezo polos dereitos civís. O Pentágono e o Departamento de
Estado por fin estiveron de acordo en responder a WikiLeaks, despois de que batera
neles consecutivamente. Ambas burocracias deran co contacontos apropiado para
que os medios celebrasen aquel ecosistema no que todos ganaban e enchían a panza.
Todos, menos os hackers.
Como resultado, o debate sobre cuestións privadas aprazouse e acabou desprazando outro moi urxente sobre o significado das filtracións. As alusións ás
«violacións» precedían as entrevistas. Ou, situadas no final, suspendían o xuízo do
lector sobre a honestidad daquel personaxe. Ceñido na corrección política, prodúxose un pseudodebate. Só se podía reconducir colocando sobre a mesa un cúmulo
de informacións que foran evitadas. Así se rebaixou o papel que WikiLeaks podía
desempeñar na emerxencia do Cuarto Poder en Rede. Na memoria colectiva quizais
quedara máis sexo que mentiras oficiais e videos de masacres.
«O hacker é aquel capaz de abrir, de entrar onde en teoría non é posíbel ou
non está permitido e modificar o que está, deixando algo do que entra, un coito
vamos!». A cita do meu amigo Ignacio Collado demostra que a sexualidade e o
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hacktivismo, concebido como creación ou arte (por que non?), comparten unha
dimensión xeradora. Permiten acceder a unha realidade inaccesíbel e modificala. A cruzada de corrección política contra Assange revela a unha prensa que
cuestionaría a obra de Pablo Picasso pola súa ben coñecida incontinencia sexual.
Os xornalistas parecen prisioneiros de discursos estandarizados e monxís.
Estigmatizan calquer desviación, querendo pasar por alternativos. O xornalismo
xa non recoñece o amor polo coñecemento, porque desterrou das redaccións o
desexo por entrar no prohibido e cambialo. Se consideran esto unha cursilada,
deben imaxinar o que os contistas oficiais pensaron dos xornalistas dos que se
serviron. Provéndoos duns cantos vimbios, deixáronlles que teceran o cesto
enteiro co que tapar a mensaxe hacker. E, encima, facéndoos sentir feministas
e moi profesionais.
A homosexualidade de Manning e a súa solicitude de cambio de sexo tamén
serviron para denigralo. Desafiara á homofobia nos seus tempos de instituto e
de milicia. Manifestando a súa orientación sexual tendoo prohibido. No xuízo só
se declarou arrepentido no último momento para rebaixar a condena. E, cando a
recibiu, volveu abrir a boca sen permiso. Para demandar algo ó que non estaba
autorizado. Solicitou recibir un tratamento que o convertise en muller. Aproveitou
o seu encerro para migrar hacia un corpo fiminino. Declarouse libre e disposto a
crecer en liberdade. Sen embargo, a falta de coraxe foi asociada á súa persoa. A
solicitude de cambio de sexo foi a excusa para publicar unha imaxe súa con peluca
feminina, acompañando a nova da súa condena. Mensaxe implícito: A desviación
recibiu castigo. Nunca debimos envialo á fronte. En ProPolis26 mudamos o contexto
e publicamos esa foto co seguinte texto de J. Galtung.

26. http://propolis-colmena.blogspot.com.es/2013/08/loving-chelsea-manning.html.
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Cinco teses sobre Assange, Manning e Snowden
Por Johan Galtung*

Tese unha
O asunto de divulgar información reservada non se trata de revelar segredos, senón da non
violencia e a loita da desobediencia civil contra os grandes males sociais.
Revelar información secreta presupón que se pode alertar a alguén, que de feito quere ser
alertado, e que está en posición de facer algo ó respecto.
Obviamente, os que poden facer algo respecto da política exterior de Estados Unidos, os que
teñen o poder -o Lexislativo, o Congreso e en especial o Senado; o Executivo, o Departamento de
Estado (cancillería), o Pentágono e a Casa Blanca; Xudicial, a Corte Suprema; económico, os bancos
xigantes; cultural, os grandes medios de comunicación-, saben perfectamente ben o que acontece.
Son todos esforzos por conservar o poder imperial económico, militar, político e cultural.
Pero non queren cambios. E os que si os queren —unha gran parte da poboación estadounidense, das dos países aliados e a maioría do resto do mundo—, foron alertados, pero en gran
medida son impotentes. Polo menos iso é o que cren. Pero sobre este punto, vexa a tese cinco.

Tese dúas
A cuestión básica non é o interese político-mediático sobre Julian Assange, Bradley Manning
e Edward Snowden, senón sobre a información que divulgaron.
Manning divulgou un vídeo sobre o ataque dun helicóptero contra varias persoas, a maioría
non combatentes e desarmadas, en Iraq, entre os que había dous xornalistas da axencia de
novas Reuters.

*Profesor de estudios sobre la paz, es rector de transcend Peace University-TPU. También es autor de 150 libros
sobre paz y asuntos afines, entre ellos 50 Years-100 Peace and Conflict Perspectives».
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O resultado: o parlamento iraquí rexeitou a proposta do goberno de George W. Bush
(2001-2009) de manter unha base militar nese país. Estados Unidos retirouse de Iraq o 31 de
decembro de 2011.
Manning tamén revelou a magnitude total da corrupción do ditador de Túnez, Zine el-Abidine
Ben Ali, o que avivou a revolta xuvenil.
Tamén revelou que o ditador de Yemen, Ali Abdullah Saleh, aceptou os ataques con avións
non tripulados de Estados Unidos no seu país, o que levou á súa dimisión.
Manning revelou que a secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham
Clinton, ordenou a diplomáticos da Organización das Nacións Unidas que espiaran ós seus
contrapartes no foro mundial en busca de información detallada sobre os líderes da onu, con
contrasinais e claves encriptadas.
Manning revelou que o actual secretario de Estado, John Kerry, presionou a Israel para que
se mostrara aberto a devolver as Alturas do Golán a Siria como parte das negociacións de paz.
Manning revelou que a corrupción do goberno afgano era «abrumadora».
Manning revelou a natureza autoritaria e corrupta do réxime de Hosni Mubarak (1981-2011)
en Exipto.
Manning revelou que o secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, estaba en
contra de atacar as instalacións nucleares de Irán porque sería contraproducente.
Manning revelou a política israelí «de manter a economía de Gaza funcionando na súa
mínima expresión posíbel mentras se evitara unha crise humanitaria».
Manning revelou que o presidente de Siria, Bashar al-Assad, e a súa esposa, mercaron xoias
e levaban un estilo de vida luxoso en Europa, mentras a súa artillería mataba en Homs.
Tomemos o exemplo de Snowden: as súas revelacións, que Estados Unidos espiaba tanto
ós seus aliados como a Afganistán, puxeron en risco os plans de Washington de crear dous
grandes bloques comerciais, un transatlántico e outro transpacífico, para excluír ós brics (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica).
De ser así, entón esta é a historia do mundo, con Estados Unidos gañando tempo.

Tese tres
A diplomacia en xeral, non só a de Estados Unidos, quedou ó descuberto.
Cando Assange publicou as primeiras informacións en WikiLeaks escribiu: «O emperador
espido. Pero no só o emperador estadounidense, senón tamén a emperatriz diplomacia».
«Que clase de discurso ridículo é este, tan concentrado no negativo, nos actores, polo xeral
persoas da elite en países de elite? Chismes, caracterizacións puerís, o tipo de ‘análise’ de poder
típico da inmadurez. Onde está a análise da cultura e a estructura, que é anos luz máis importante
que os actores que veñen e van?», engadiu.
«Onde están as ideas positivas? Onde están as ideas sobre como transformar os desafíos do cambio climático en cooperación para un beneficio mutuo e equitativo como os
proxectos para destilar agua na fronteira de Israel con Líbano e Palestina, alimentados por
espellos parabólicos, e a positiva cooperación entre Estados Unidos e Irán sobre enerxías
alternativas?», afondou.
«A democracia morre a portas pechadas e WikiLeaks ábreas; un gran servizo á democracia»,
afirmou.
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O que revelaron Manning e Snowden é a agonía do imperio de Estados Unidos. O que revelaron Assange e outros é a agonía do sistema estatal como o coñecemos. Ambos procesos levarán
tempo, o anterior máis que este último. Pero a non equivocarse: estas tres persoas fixeron historia.
Tres nomes que serán lembrados cando algúns presidentes de Estados Unidos pasen a un
merecido esquecemento. Quen lembra ás maiores autoridades inglesas na India, como os vicerreis
e os seus delitos, reis dos vicios? Mahatma Gandhi mantén vixencia.
Quen coñece os nomes dos ingleses que trataron de manter as colonias sobre o litoral do
océano Atlántico? George Washington, Thomas Jefferson e Benjamín Franklin eclípsanos a todos.
Quizais incluso contribúan á disminución dos exércitos e, se Estados Unidos cambia, ó entendemento entre as nacións. Un premio Nobel da paz compartido entre os tres. Non moi probábel,
pois Noruega é cliente dos Estados Unidos.

Tese catro
Os aliados de Estados Unidos obedecen por medo, non porque estean dacordo. En concreto:
obedecen para evitar que un día a Forza Aérea de Estados Unidos aterrice nas moitas bases que
están á súa disposición «pois o goberno é incapaz de protexer a súa propia poboación».
Veñen os estadounidenses, non os rusos nin os musulmáns. Canto máis factíbel se volve, máis se
desliza Estados Unidos cara a súa predisposición ó totalitarismo ben aceitado. O próximo paso, probablemente campamentos da FEMA (Axencia Federal para o Manexo de Emerxencias) para sospeitosos
-por categorías, metadatos- como os xaponeses durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Tese cinco
Todo o mundo, e en especial os medios, poden acelerar o proceso. As mazás podridas deben
caer da árbore; unha sacudida axudaría.
Os medios claves, como The Guardian e The Washington Post á cabeza, merecen a nosa
felicitación. Despois, deixemos que millóns de persoas arrodeen os ministerios de Relacións
Exteriores e as embaixadas reclamando a fin da espionaxe, que alonxen os seus servidores dos
grandes traidores en Estados Unidos, suspendan a cooperación futura, enturben as relacións
diplomáticas ata que aconteza un desespionaxe, semellante ó desarme.

A fondura de Galtung contrasta co puerilismo e simplismo dos que fixo gala a
Prensa. O avó dos Estudos da Paz sinala todo o que os medios se negaron a recoñecer
e atribuir ós hacktivistas. Destapa o obxectivo da personalización mediática: censurar
o realmente importante, pola sobreexposición a unhas historietas individuais, encima, prefabricadas por outros. Cando publicaron as palabras, «Son Chelsea Manning,
son unha muller», os xornalistas non se sentiron incitados a abordar o problema
que estes casos representan para o exército norteamericano. Éste sitúase no posto
40 dunha relación de 103 países, en canto ó respecto ós dereitos de gais, lesbianas,
bisexuais e transexuais.27 A homosexualidade reaparece no caso Snowden, vía Glenn
27. http://www.theguardian.com/world/2014/feb/20/us-ranks-low-global-index-lgbt-inclusion-armed-forces.

187 //

Greenwald e o seu noivo, acosado pola policía. Son a xeración queer, sen inclinacións
sexuais limitadas polos seus corpos, facía a súa aparición na esfera pública. Pero
non nos suplementos de tendencias, senón en primeira plana. Ninguén o percibía,
ninguén o fixo notar.
O contacontos contra Assange e Manning combina, respectivamente, a corrección política feminista e o discurso homófobo. Ambos igual de desfasados, aínda
ben que Snowden tiña unha noiva de pasarela. O conto debía chegar a todos os
públicos, con calquer inclinación e tendencia sexual. Non ten que resultar do todo
coherente. Tampouco pode selo en tempos posmodernos. Funcionou. Pero resulta
suicida a falta de sintonía dos xornalistas coa contracultura que reactualizan as
novas xeracións. Nos sesenta, a píldora conlevou a emancipación da sexualidade
feminina respecto ás tarefas reprodutivas. Agora a homosexualidade, a bisexualidade e a transexualidade son as seguintes barreiras a saltar: nos altares, nos
quirófanos... e nos calabozos. Foucault gozaría analizando como os hacktivistas
desafían a biopolítica do poder (a súa intromisión en todos os aspectos vitais).
Quen cambia o código informático tamén soña con reprogramar o seu corpo. O
buque rompexeos ven cargado de libertarios, libertarianos e libertinos. E forma parte
dunha cultura dixital que antes chegou ás pantallas do cinema. A agora directora,
Lina Wachovsky, tamén se cambiou de sexo. Codirixiu co seu irmán Matrix, a película
icono dos hacktivistas que agora teñen vinte (Manning), trinta (Snowden) ou corenta
anos (Assange). A pastilla vermella permitía entrar no videoxogo e cambialo para que
gañasen os bos. Cambiar o mundo, as regras de xogo e cambiarse a sí mesmos. Ese é o
programa, por excelencia, dunha revolución contracultural e dos seus protagonistas.
Domesticando filtracións salvaxes
Cos sesgos de cobertura que sinalamos e os que veremos agora, a Prensa disminuiu o impacto das filtracións. De aí a trampa do debate sobre a utilidade ou
pertinencia da súa estratexia. É imposíbel determinalas sen considerar o papel dos
medios ós que lles confiou xestionar os cables. E aínda non fixemos suficiente fincapé no que supón unha megafiltración. As diferenzas fronte á protagonizada por
Daniel Ellsberg cos papeis do Pentágono son notábeis e certifican a súa novidade.
Ellsberg filtrou uns documentos que probaban o engano oficial da opinión pública sobre a guerra de Vietnam. En cambio, os cables liberados por Manning eran
informes realizados de xeito rutinario en labores bélicas e diplomáticas. Resultaban,
por tanto, máis fidedignas. Non se trataba de comunicacións e informes de altos
cargos, senon da documentación xerada de xeito rutinario. Ademais do contido, as
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diferenzas de contextos tecnolóxicos son abismais: Ellsberg carecía de fotocopiadora
e precisou recurrir a diferentes establecementos públicos de copistería. Pasou perto
dun ano disimulando en pequenas cantidades a súa labor e duplicándo as copias para
os seus contactos xornalísticos. Mannig serviuse dun ordenador con disqueteira e
internet. Ademais, dispoñía da rede de anonimato e encriptación dos criptopunks.
Ellsberg era un heroe de guerra e un dos cargos máis altos no think tank da elite
militar onde traballaba. Os seus papeis estaban clasificados como ultrasegredos. Pola
súa parte, Manning era un dos 1,2 millóns de estadounidenses con acceso a información secreta do Cablegate e un dos case 4 millóns acreditados para a información
reservada. As filtracións antes proviñan de altos cargos. Gran parte delas estaban
permitidas ou autorizadas. Usábanse como globos sonda, para sondear, consultar a
reacción ou receptividade dalgunha medida futura. Se eran filtracións «ilegais», os
altos cargos podían confiar no seu rango e status como garantías da súa defensa legal.
As megafiltracións, en cambio, teñen un certo carácter salvaxe: poden ser
responsabilidade de centenares de millóns de persoas, que están acreditadas para
xestionalas. Ademais dispoñen de equipamiento propio. Poden filtrar desde a súa
casa ou traballo, até desprazándose, e con impunidade. Lembremos que non existe
un só rexistro informático de que Manning entregase nada a WikiLeaks. En cambio,
o seu expediente e o de Assange están formados por milleiros de documentos recabados na rede. Máis en concreto, suministrados polas compañías que lles ofrecían
chats, mensaxería ou outros servizos.
Cando decimos que as megafiltracións salvaxes foron domesticadas facémolo
cun sentido amplo. Falamos de que se sosegou o seu mordente crítico. E de que
o novo cuarto poder foi tratado con provincianismo, paliado o seu impacto en
patios de veciñas. Os medios rebaixaron o significado das megafiltracións bélicas,
acotándoas a debates insustanciais ou ligados á política nacional. As novas sobre
os abusos de dereitos humanos e da legalidade internacional dos cables diplomáticos foron racionadas. Esporádicamente publicábanse crónicas de eventos máis ou
menos escandalosos. Espalladas no tempo e ailladas do seu contexto, esas novas
fragmentadas facían perder a visión de conxunto.
Gran parte das pezas publicadas sobre as embaixadas estadounidenses centráronse en chismes e comentarios personais acerca de outros cargos ou líderes
políticos. Outra vez as celebridades, a farándula das elites desprazaba a información
de fondo. A crítica individual encubría a unhas institucións cuxa degradación se
constatara de xeito incontestábel. En apenas medio ano, os medios da coalición que
fraguara Assange deixaran de explotar o Cablegate. A súa capacidade para esgotar
temas inesgotábeis quedou constatada.
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WikiLeaks non ficou parada, pero as filtracións de 2011 en adiante non tiveron
o eco que merecerían. Poderíamos coñecer polo miúdo os antecedentes da guerra en
Siria, accedendo ós Syrian Files, dispoñibeis desde xullo de 2012. O cal quizais desataría unha campaña do «Non á Guerra» como en 2004 contra a invasión de Irak. Ou
quen nos lee coñecería o servidor de internet que almacena os seus datos ou rexistra
os seus historiais de navegación. Era información contida nas filtracións posteriores
ó Cablegate. No outono de 2013 os Spy Files (arquivos de espías) ían pola terceira
entrega. Tras rachar con Assange, os cinco medios asociados nun inicio, debéronse
sentir despeitados e non lles prestaron a mesma atención. Ó amor que te abandoa,
réstaselle importancia. Cando Assange cambiou de aliados, os novos medios tiñan
menos público e influencia.
No houbo unha explotación exhaustiva nin intensiva das filtracións. A falta de
recursos e equipos humanos ou unha errada noción do que é a actualidade impedírono. Só The Guardian, que colaborara con WikiLeaks desde os seus primeiros tempos,
mantívose coherente. Foi o primeiro en expresar as súas discrepancias, pero tamén
o máis constante. A súa cobertura de WikiLeaks continuou sendo a máis completa
e arriscada. Si ofreceu pezas que criticaban ós hackers, tamén publicou as defensas
máis ardentes e as chamadas máis atrevidas de apoio. A proposta de constituír un
Edward Snowden Aviation Club (o club de aviación de E. Snowden) que lle axudase a
abandonar Rusia é un bo exemplo de chamada de axuda á sociedade civil.28 Esta estreita conexión cos círculos próximos a WikiLeaks converteu a The Guardian na canle
máis fiábel, pero tamén máis crítica con esta organización. Resulta imprescindíbel,
por exemplo, para seguir os problemas que se desataron no partido WikiLeaks.29
Integrando na súa redacción a antigos colaboradores de Assange, The Guardian
embarcouse en operacións máis arriscadas. De feito, substituíu a WikiLeaks como
plataforma de difusión da macrofiltración de Snowden. Ademais de ofrecerse de parapeto, orquestou a posta en escena. Publicou as súas primeiras declaracións, obtidas
por Glenn Greenwald, e acompañou con primicias todo o proceso. Demostraría que
entendía e practicaba os principios do xornalismo dixital.
A crítica desatada ós tres poderes clásicos e ó cuarto poder en declive foi tan rotunda e completa que a cobertura mediática, ó final, tiña que resultar perxudicial para
os hackers. Por activa ou pasiva. Polas rutinas e a ideoloxía profesional, tan desfasadas.
28. «The ‘Edward Snowden Aviation Club’ and other ways to beat US persecution». Mark Weisbrot, 1 de xullo,
2013. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/01/edward-snowden-aviation-club-nsa-whistleblower
29. «Why I resigned from the WikiLeaks party», Daniel Mathews, The Guardian, 22 de agosto de 2013. http://
www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/22/wikileaks-julian-assange.
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Ou polas súas relacións cos centros de poder, tan estreitas. Ata os medios colaboradores os criticaron con dureza. Sin fidelidade ós datos e avalando o contacontos oficial.
Quizais con iso quixesen marcar distancias e dar probas de independencia (respecto a
WikiLeaks, refírome).
Gran parte das novas negativas sobre esta organización non aportaban documentos que as avalasen. O rigor era menor que o demostrado polos hackers. Os exemplos
son incontábeis e recollo só un, denunciado por Greenwald. A información de que
o ordenador persoal de Snowden foi analizado por expertos chineses durante a súa
estancia en HongKong só se apoiaba en dúas fontes anónimas.30 E, como esa, houbo
centos de novas con elucubracións infundadas: sen fundamento, falsas e falaces.
Poderían facerse centos de teses doutorais con algunhas preguntas de investigación que quedaron no ar. Nembargantes WikiLeaks planeou a súa estratexia
como un experimento. As súas filtracións entraron nos medios como unha variábel
independente; é dicir, algo que fai variar outra cosa. Alterou a cobertura mediática,
provocando un antes e un despois. Assange escolleu ós medios colaboradores con
coidado sopesando os seus marcos legais, culturais e públicos. Podemos, por tanto,
analizar como unha mesma filtración acabou presentada en diferentes medios e
momentos. Fidel ó seu perfil científico, Assange deseñou o operativo como un analista de medios. Supón outro presente. E unha condena: precisaremos décadas para
responder a estas cuestións.
Preguntas e hipóteses
En que medida a info-propaganda bélica anulou as filtracións? Os medios que
criticaban a Assange practicaron a transparencia que lle esixían? A obsesión nas súas
desventuras persoais ocultou outros temas? Os medios se centraron en historias
nacionais, para que interesasen ós públicos domésticos, esquecendo a perspectiva
global? Esixiron ós gobernantes que rendiran contas? Déronse pautas e indicacións ó
público para participar na análise ou o debate? Quenes apoiaron ós aliados hackers?
Houbo temas que non tratou algún medio? Evitaron algún todos? Houbo diferenzas
entre os medios europeos e os anglosaxóns? Entre os do norte e os do sur de Europa?
Entre liñas editoriais e modelos empresariais? Os medios marxinados da alianza
inicial con WikiLeaks cuestionaron ou silenciaron as filtracións que lles estiveron
vetadas por algún tempo? E cando os cables foron liberados, como se comportou a
30. Este é o blog de G. Greenwald: http://www.theguardian.com/commentisfree/series/glenn-greenwald-security-liberty
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prensa do resto do mundo? Había diferenzas na cobertura entre os países desenvolvidos e os empobrecidos?...
Responder ó anterior implica evaluar o xornalismo que WikiLeaks veu a reinventar. Case ninguén, na industria ou na profesión, parecía disposto a refacer o seu
papel. Eso si ditaron sentenzas antes de que se celebrasen os xuízos. E seguiron, paso
a paso, o acoso, procesamento, encarceramento e exilio dos protagonistas. Por pura
reiteración de rutinas profesionais, o castigo á disidencia foi sempre máis visíbel
que as súas motivacións e logros.
En resumo, e a falta dos estudos que sinalaba antes, podemos concluír de xeito
provisional algunhas cousas. Poderían tomarse como hipóteses de inicio. E ogallá
fosen desmentidas.
• Os medios privilexiados por Assange na súa alianza informaron, sobre todo,
de procesos e figuras de alcance nacional. Dirixíronse, como facían antes, ás
audiencias que coñecían ben. Esqueceron que os temas eran transnacionais
e os actores interpelados a actuar, postnacionais.
• Este enfoque doméstico e provinciano solapouse cun tratamento comercial
que personalizaba, fragmentaba e normalizaba as informacións co fin de
facelas máis atractivas ó público e menos críticas coas elites.
• Sobre todo abordáronse cuestións persoais de xefes de Goberno e líderes
políticos, dos activistas; non das súas institucións e organizacións. Despezáronse os fondos documentais, diluindo o tremendo significado do conxunto.
E, ademáis, normalizouse a situación. Presentábanse as declaracións oficiais
(cando as houbo) sen comprobalas nin desmentilas. Cando eran falsas ou
contraditorias non se esixiron purgas nin dimisións. Aceptouse o silencio
oficial como resposta válida, non como indicio de culpabilidade nin como
primeiro paso para pedir responsabilidades.
• A normalización prodúxose tamén por saturación. Porque un microescándalo acontecía ó outro, enterrándoo no esquecemento. E, metendo todo no
mesmo saco, xerouse un fluxo de información escandalosa. Sen desmentidos
nin confirmacións. Sen apenas repercusión se consideramos o seu volumen
e gravidade. A corrupción de valores e de prácticas das elites aparecían
normalizadas.
• Esa normalización comenzara cando os medios presentaron ás autoridades
as filtracións de WikiLeaks antes de publicalas. Era un feito inédito no xornalismo de investigación. Polo menos, confesalo de xeito tan aberto e sen
vergoña. Consultaran ó actor implicado a conveniencia de facer públicos os
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seus trapos suxos. O proceso, ata agora, fora publicar e, ó mesmo tempo,
poñer a disposición dos xuíces os documentos.
• As fontes oficiais sempre gozaron de prioridade, até de impunidade. Ata o
punto de non verse obrigadas a demostrar os seus contacontos sobre ciberterrorismo, ciberdelincuencia, ciberespionaxe. Nin de fundamentar polo miúdo
a condena por asaltar camas alleas e desexar ser outro corpo.
Medios dixitais e globais
Que dicir sobre os medios dixitais máis coñecidos? Quizais chegase con atender o papel que xogou a revista Wired, un emblema para os fanáticos da tecnoloxía
dixital. Grazas a un dos seus «reporteiros», o ex hacker e axente do fbi, Adrian Lamo,
Manning foi procesado. Non por casualidade, Lamo era un dos hackers máis famosos
entre os xornalistas. Entregou ás autoridades os contidos do chat no que un inxenuo
marine lle preguntaba qué debía facer co horror do que tiña constancia. Resultou
que o colaborador de Wired era outro xornalista empotrado: estaba encamado coas
tropas da ciberguerra.
Como foi a actuación dos medios que podiamos considerar globais? A revista
Time no se lee en todo o mundo, pero a súa portada do personaxe do ano reprodúcena
todos os medios. Así foi, Time non dubidou en presentar a Mark Zuckerberg, dono de
Facebook, coma personaxe do ano 2010. Impuxo o seu criterio sobre o dos lectores,
que escolleran a Assange. Foi claro que o público no é o que manda e cristalino con
quen está a industria mediática.
Como negocio privado que é, time primaba a unha empresa dixital sobre unha
organización que nin sequera ten rexistrado o seu nombre. Quen ía arriscarse a
suplantar a WikiLeaks? A imposición de Zuckerberg era un intercambio entre empresas. time afianzaba as súas alianzas publicitarias, promocionando a rede social
que ofrece a maior plataforma de marketing dixital. A revista dirixía cara alí ós seus
lectores. Quizais a cambio de algo? Que terá Facebook que non ten WikiLeaks?
En definitiva, constatamos unha vez máis que papel nos asignan os medios: antes
propagandista viral que hacker. E, se quedaban dúbidas diso, un reporteiro de time
tivo a desvergonza de pedir o asasinato de Snowden en Twitter.31 Gleen Greenwald,
chamou a este tipo de indesexabeis «presstitutes». Pena que non haxa unha boa
tradución ó español. Admítense propostas.

31. http://www.infowars.com/time-reporters-call-to-kill-assange-typical-of-political-class/
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Time non desexa unha audiencia de activistas, que boicotean marcas ou aplican
o decrecemento ós seus niveis de consumo. Enviaba o seu público á «minaría de
datos». A mina e os mineiros somos nós. O que nos extraen, os datos que damos a
Facebook e a toda empresa dixital para que os acumulen, exploten e vendan. Sen
un discurso (auto)crítico, os «novos» medios corporativos seguirán (e querránnos)
ó servizo do marketing viral. Víannos como lectores silenciosos, que nin sequera
compartían o xornal unha vez o leran. Se, por eles fose o diario autodestruiríase tras
a primeira lectura; así venderían máis. Ou considerábannos apoltronados fronte á
pantalla de plasma, sentíndonos soberanos do mando a distancia. Agora débennos
imaxinar como ovellas para ser pastoreadas polos «community managers». Ou,
iguais a eles, no lugar de presstitutes, prostitutas que vendemos a nosa intimidade
espíndonos nas redes sociais.
Para rematar esta especie de autopsia do antigo cuarto poder, quédanos referirnos ós medios non lucrativos: os estatais e os sociais. Tampouco pode decirse
que gocen de boa saúde.
Medios estatais e sociais
As radiotelevisións públicas víronse desbordadas polo alcance global das filtracións. Atrapados no mapa mental das súas nacións, defendían unha razón de estado
que non encaixaba nun mundo hacker, que é global. As dependencias gubernamentais
tampouco facilitaron unha cobertura sobre materiais que criticaban a Gobernos de
calquer signo, sen excepción. Sen embargo, foron as televisións estatais, sobre todo
as nórdicas, as que produciron os primeiros documentais sólidos sobre WikiLeaks. E,
por exemplo, a Televisión Rusa Internacional (rt) emitiu as entrevistas que Assange
realizou. Montando unha produtora e con medios propios. Tras cobralas a prezo de
ouro (é o esperábel, porque o valen) foron cedidas a outras moitas emisoras.
A colaboración con rt suxerirá a algún lector que Assange (como Snowden) está
ó servizo de Putin. Sería outro desliz, fomentado pola personalización que antes
criticábamos. Outro xeito de non ver o importante. Assange mantivo unha serie
de entrevistas dixitais, mentras sufría arresto domiciliario. Outro exemplo de que
para un hacker non hai paredes. Con altibaixos, as conversacións aportannos unha
visión do mundo moi crítica pero esperanzada. Cunha conexión de internet e un
par de ordenadores, Assange foi capaz de recabar as testemuñas dalgunhas figuras
que serán consideradas como protagonistas de excepción do arranque do século. A
de Correa é unha das peores, pero debeu servirlle para labrarse o seu apoio. A de
Tariq Ali e Chomsky, a tres voces, imperdoábel non vela. Igual que a que mantivo
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cos Occupy de Londres e Nova Iorque. A do líder de Hezbollah, Sayyid Nasrallah,
algo que case ninguén lograra antes. Máis alá do contido,32 a forma de produción,
axúdanos a propor a función dos servizos públicos de radiotelevisión na era dixital.
A tarefa que o Estado pode desempeñar agora é formar ou apoiar tecnolóxicamente á cidadanía para que xere información. Esto resulta imprescindíbel no caso
de comunidades atrasadas. Pero nos países desenvolvidos existen cidadáns de alta
intensidade política e comunicativa. Producen os seus contidos e o que en realidade
precisan son plataformas de visibilidade e redifusión. Ese debería ser un obxectivo
prioritario das radiotelevisións públicas no siglo xxi. Estimular e dar a coñecer a
autoprodución informativa da cidadanía. Algo que, ademais, permitiríalles ofrecer
contidos distintivos nun mercado global... e a moi baixo custo. Sería a contribución
do Estado á información concebida como ben común, autoxestionado pola poboación. E axudaría ó Cuarto Poder en Rede a sobrepasar a hexemonía da televisión
como principal medio.
Por último, os medios sociais recibiron algunhas leccións das que quizais deberían tomar nota. A primeira sinalaríalles que o punto de partida do xornalismo son
os datos, as evidencias… non os discursos. E menos se o seu fin é identitario. Manter
unha identidade colectiva vibrante non se logra cunha retórica oca. As frases feitas e
os discursos ideoloxizados só serven para o autoconsumo. Ou se usan como arietes
contra as faccións disidentes. WikiLeaks ensinou outro xeito de comunitarismo. É o
que practican as comunidades libres na rede: sen outra fronteira que uns valores e
un proxecto para levalos adiante. Algo moi local, tanto que arranca co compromiso
persoal. Pero que só se desenvolve con plenitude se adquire dimensión global.
Entre tanta crítica, podemos afirmar que WikiLeaks reafirmou o compromiso
profesional de moitos xornalistas en todo o mundo e en moitas empresas. A xeración que votou a Obama chegou ás redaccións desenganada das súas promesas
de transparencia e goberno aberto. Xa sinalamos que a persecución cérnese sobre
eles, pero a batalla política non fixo máis que empezar con Snowden. Tamén algúns
medios, como The Guardian, demostraron ser capaces de colaborar con WikiLeaks.
E con certos medios sociais, por exemplo Democracy Now, forman unha alianza de
afinidades. Esto conferiulle unha enorme presenza entre os públicos mozos, máis
alá do Reino Unido e ee uu. Son vangarda da defensa das liberdades civís na Rede e
en novos modelos de negocio. Ambas cousas van xuntas, excepto para os que aínda
non saben facelos compatíbeis: liberdades e negocios. Normal, acabaran negociando
cos segredos no lugar de promover a transparencia.
32. Están todas dispoñibles: http://rt.com/tags/the-julian-assange-show/
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NEGOCIOS SEGREDOS E O ICEBERG DA CENSURA
Veño explicando isto desde fai tempo nas clases de Opinión Pública. É o cadro do
segredo. Parte da antropoloxía (arranca con E. Goffman), porque axuda a interpretar
como nos vestimos e presentamos en público. Eso interésalles ós alumnos, falamos
da nudez. Pero como estamos na universidade, introducimos tamén a socioloxía das
organizacións: toda a que se considere delimita ben uns espazos de visibilidade e
agocha outros. Aquí comeza a desconectar a maioría da clase. E cóntolles, entón, que
os que sexan futuros xornalistas atoparán que todas as fontes coas que traballen fan
estratexias con ese cadro na cabeza. Conectan de novo os que cren que serán xornalistas algún día. Por desgracia no son moitos. E, ó final, para recobrar a atención dos
menos dispostos, digo que todo se resume co conto dos tres porquiños. Máis ou menos
funciona. Mellor dito, funcionaba. Ata que chegou Assange.
Resulta que todo o mundo que fala cun xornalista ten dúas zonas: unha que é
visíbel e outra que non. A visíbel nun individuo ben socializado é o vestido. O invisíbel é a carne que non mostra. Unha organización tamén se divide en zonas que
están á vista e outras agochadas. Igual que unha casa, ten fachada e detrás un patio
traseiro. Ben é certo que un ensínalle cousas ocultas do seu corpo a certas persoas ou
tápallas, incluso nos momentos de maior intimidade. E que as organizacións abren
ou pechan as súas portas, por diante e por detrás, segundo lles convén.
Por iso recomendo ter este cadro na cabeza cando un se atopa cunha fonte.
Primeiro, porque vai querer ensinarte só o que lle interesa. E non te deixará que
lle levantes a roupa ou abras unha porta, sen antes asegurarse de que non corre
riscos. Segundo, porque vai querer falar das zonas ocultas de todos os demais,
excepto das súas.

CADRO
DO SEGREDO
Patio ( o privado)
Balcón (o público)

Corte de información

Fluxo de información

Segredo
Censura

Confidencia
Publicidade

Podemos entrar xa na casa dos segredos, que ven a ser a dos tres porquiños.
Todas as persoas e organizacións delimitan os seus ámbitos de segredo, confidencia,
publicidade e censura. O segredo é o non visíbel e inaccesíbel, para ti que es de fóra.
Pero se aseguras lealdade deixarante entrar. Igual que permites que entren algun// 196

has persoas no teu cuarto. Algunhas son visitantes fixos e gardan os teus segredos.
Demostraron que saben facelo e que che son fideis. Outras son visitas esporádicas.
Déixaslles pasar e ensínaslles cousas de cando en vez, nun ámbito de confidencias.
Fas o teu segredo público só a uns cantos, ensínaslles só un pouquiño... E, claro,
pídeslles algo a cambio.
Sempre que unha fonte che fai unha confidencia quere que fagas algo concreto. Pode pedir que a gardes e así fiques, comprometido, asinando un pacto de
silencio. Ou pode decircha para que a espalles ós catro ventos. É dicir, que o axudes
a escenificala ou lle montes o espectáculo no ámbito da publicidade. Se se trata
dalgo ilegal, indecoroso, que por suposto afecta a outros... Entón o que montades
xuntos é un escándalo. A fonte fai de apuntador anónimo. E ti interpretas o papel
que che manda.
Eu contaba isto porque así se xestaban, montaban e desmontaban os escándalos ata que chegaron as megafiltracións. Un escándalo é o mellor espectáculo
da comunicación política; quitando un magnicidio, claro. Parécense en que ambos
tratan de eliminar ós inimigos políticos. O drama suma audiencias e os inimigos
decapitados facilitan os favores dos seus adversarios. Refírome ós favores das fontes
con poder que comezaron ensinando a puntiña, facendo confidencias e acabaron
poñéndoche o escenario - o medio de comunicación - para que aireases os farrapos
suxos da competencia.
Pero coidado; o telón ten que baixar nalgún momento. Estas cousas sempre teñen
un final. Mellor se é un final anunciado e todo o mundo recoñéceo cando chega. É a
censura. Todos ven que se acaba a función e enténdeno. Porque xa aconteceu o que
tiña que acontecer. Invócase a razón de estado, as leis de privacidade ou o dereito á
propia imaxe... E, entón, dinche que se segues querendo montar o escándalo mellor
deixas esta profesión. E se non te vas, tranquilo, que non saldrás do xulgado no que
che queda de vida.
Eu explicaba isto e todos o entendían. Ou, despois da sorpresa, poñían cara de
sabelo. Porque vivimos onde vivimos. E eles sábeno. Faláballes dos gal, e lembraba
que non queda xa ninguén penando por case trinta asasinatos pola conta do Estado.
E que dos que pasaron polo cárcere, case ninguén era un alto cargo. E que os que
destaparon aquel escándalo foron os mesmos que o soterraron. Ou falábamos das
bombas do 11 de marzo de 2004, que lles caen máis perto. De feito caéronlles, porque
a maioría dos meus alumnos tomaban os trens de cercanías de Madrid. En algunha
ocasión, remontándose no tempo, algún alumno chegoume a preguntar que pasaría
«de verdade» o 23 de febreiro de 1981... Pois que tivo que vir un novelista, Javier
Cercas, a contalo en Anatomía dun instante. A obra recibiu o Premio Nacional de Li197 //

teratura, a falta de galardóns xornalísticos que non sexan concedidos por empresas
e administracións públicas. Por desgraza, as novelas – aínda que sexan históricas e
tan ben documentadas - non son consideradas parte do cuarto poder.
En fin, que esto do escándalo asociado á censura, ós intercambios de favores e ó
silencio debido enténdese á perfección. Incluso polos que non len xornais nin novelas,
como a maioría dos meus alumnos. Xa lles resultaban menos comprensíbeis os dous
apéndices que seguían na miña lección. Viñan a dicir que o público ía fartarse algún
día e a cortar a baralla. Como sinalaba Benkler que fixo WikiLeaks, alguén diría: aquí
hai un sistema que opera dun xeito escuro para o público e agora imos prender a luz.
Algúns de nós (en clase non preciso quenes e así parecemos máis) estamos ata
as narices de que os xornalistas entren a saco (a saquear a súa intimidade) na casa
do porquiño máis novo. Coitado, só era o máis cativo, non o máis preguizoso. Como
carecía de diñeiro e forza, apenas puido facerse unha casa de palla. E, por suposto
que diante del está chupado ser xornalista de investigación. Méteste nun campo de
refuxiados ou na chabola dun par de indesexábeis que queren vender á súa filla. E
xa está: fas un par de reportaxes de «investigación» sobre a miseria dun expatriado
ou dun pai miserábel.
Sen embargo, na mansión do porco máis vello, nunca entrarás. Excepto nas
recepcións oficiais: a comer canapés e sorrir. Demasiada seguridade, equipos xurídicos... mellor falar co gabinete de prensa, levar as notas elaboradas, e as fotos oficiais
que entregan á saída. Ou mellor aínda: que cho manden ó teu correo, que xa lles
darás forma despois. Porque se entras sen permiso no ámbito do segredo, ou das o
espectáculo fora de tempo e «perdes as formas», mellor despídeste desta profesión.
Que está visto que non é para ti. Que no sabes gardar un segredo, nin agradecer
todos os que compartimos e che deron tan ben de comer.
Aquí o conto xa funciona só. Constateino. Quéntome e paso ás advertencias.
Recoñezo que facía tempo que avisaba ós alumnos que querían ser xornalistas.
Decíalles que algúns de nós (a esta altura xa parecíamos máis, pero eu seguía sen
saber a quen me refería) íamos mudar esto dunha vez. Que se acabou o do segredo
profesional e o off-the-record. Xa chegaba. Xa lles valía a eles e ós seus xefes.
Off-the-record é iso, a orde de «apaga a grabadora». Dito pola fonte, porque o
que che vai contar non deixa que o publiques citando o seu nome. Tes que «gardarlle
o segredo». O do segredo profesional aplícase a profesións de vital importancia.
Porque iso de non declarar ante un xuíz sobre un delito, non delatar ó delincuente
que tan ben coñeces e non ser procesado como cómplice... Pois iso, que semellante prebenda era para os curas que salvan almas, os médicos que salvan vidas
e os avogados que che garanten seguir ceive ou vivo. Cousas importantes, vamos.
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Ou iso din esas profesións e os seus clientes. O segredo profesional non está para
facer cerelladas, enxaugaduras, purgas controladas, promocións de corruptos por
estrearse, acosos e derribos... A estas alturas xa non sabía como seguir. Deixábao
nunha ameaza pouco críbel.
Agora si. Ensinouno WikiLeaks e entra no temario desde fai dous anos. Acabouse o que se daba, señores xornalistas. O que non enseñen vostedes mostrarémolo
nós. As portas que vostedes pechan non servirán de nada. Utilizaremos filtracións,
que se escorrerán por debaixo. Non haberá esclusa que nos pare, nin escusa que vos
sirva. Que quenes somos? Unha lexión sen uniformes, pero con caretas. Sabemos
ben como funcionades, como vos poñen a funcionar.
Esta era a lección dos negocios segredos ou o segredo dos negocios. Un fósil
dun ecosistema informativo extinguido. Ata que o buque rompexeos de WikiLeaks
abriu un mar de icebergs. Apenas vemos unha pequena parte do seu tamaño, pero
ensinan moito. Chamaremos iceberg ó que Assange chama «a pirámide da censura».

O iceberg da censura
«A censura é como un iceberg. Nese iceberg só a cúspide sobresae da auga, e iso está feito
adrede. A cúspide é pública - demandas por difamación, asasinatos de xornalistas, cámaras que
son confiscadas polos militares...-, censura públicamente recoñecida. Sen embargo, esa é unha
parte ínfima. Baixo a cúspide, temos a seguinte capa, formada por todos aqueles que non queren
estar na cúspide, aquelo que se autocensuran para non acabar alí. A terceira capa comprende
todas as formas de incentivo económico ou trato de favor que se dispensa a certas persoas para
que escriban sobre esto ou aquelo. A cuarta capa é a da economía pura e dura: aquelo sobre
o que é rentábel escribir, si é que non pos isto no máis alto da cúspide do iceberg. A seguinte
capa está feita do prexuízo dos lectores que contan cun nivel limitado de educación. Por un lado,
pódeselles manipular fácilmente con información falsa e, por outro, coñecendo as súas limitacións,
nin sequera podes plantexarlles verdades sofisticadas que sexan verdade ou complexas. A última
capa é a da distribución, que se traduce en que algunhas persoas, por exemplo, non poden acceder
á información nun idioma determinado [...]
Non obstante, polo xeral téndese a negar a existencia deste tipo de censura, ben porque
non sae á luz ou porque non hai instrucións concretas para censurar determinados asuntos. Os
xornalistas rara vez reciben instruccións do tipo: «Non publiques nada sobre tal tema» ou « Non
publiques tal suceso». Máis ben son eles mesmos os que dan por feito que deben facelo. Porque
comprenden os intereses de aqueles ós que desexan apaciguar ou cuxa amizade lles interesa.
Si te portas ben recibirás unha palmadiña na espalda e a túa compensación; do contrario, non
percibirás nada. É así de simple.
Para ilustralo sempre me gustou utilizar o seguinte exemplo: a censura palmaria que tivo
lugar na Unión Soviética, a censura á que tanto bombo se lle deu no Oeste —pasos de botas
que viñan a polos xornalistas no medio da noite para leválos presos— só sufriu un lixeiro cam-
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bio de doce horas. Agora esperamos á luz do día, para tomar os fogares de aqueles xornalistas
que perden o favor dos seus mecenas e non poden axustar as súas débedas. Os xornalistas son
expulsados das súas casas porque llas embargaron. As sociedades occidentais son especialistas
en blanquear a censura e en estructurar os asuntos dos poderosos. De xeito que calquer discurso
público que logre abrirse camiño afronta grandes dificultades para poder facer mella nas relacións
de poder dunha sociedade altamente fiscalizada. Pois ditas relacións escóndense nas capas da
complexidade e o secretismo.»33

Eran palabras de Assange ós seus compañeiros criptopunks. Falando con E.
Schmidt, directivo de Google, precisou que WikiLeaks intentaba eliminar os dous
primeiros niveis de censura: «a violencia e a ameaza postergada de violencia que
representa o sistema legal». As solucións que avanzaron foron as ferramentas para
33. J. Assange. 2013. Criptopunks. Barcelona. Deusto-Planeta, 133-4.
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anonimizar e encriptar a entrega das filtracións, así como a rede de colaboradores
transnacionais. E triunfaron na Rede, pero non fora dela. Sen embargo, resulta
sorprendente a súa capacidade de resistencia dixital. Como sinalaba o australiano,
os inimigos de WikiLeaks non poideron abatelos porque non teñen sede física. Non
podían embargarlles a casa. O seu capital é inmaterial: coñecemento e valores. Pero
o impacto político e institucional das megafiltracións non está á altura das expectativas que espertaron. Hai, sen dúbida, certa prepotencia no triunfo que se arrogan
as palabras anteriores. Assange cometeu errores ante os «xornalistas hipotecados».
Vexamos uns cantos.
A desmesura caracteriza a estratexia de WikiLeaks. Certo que quería desbordar
as canles de información tradicionais, pero tamén se viu superada no seu empeño.
As expectativas que se creou Assange, respecto ás súas alianzas mediáticas, foron
demasiado altas. Os xornais tiñan unha gran envergadura e a relación era a varias
bandas. Non só entre WikiLeaks e cada medio, senón tamén entre eles. Ó final, as
lóxicas corporativas impuxeronse ás intencións dos hacktivistas. Se os que están
por vir pensan que os baróns da Prensa se van a rendir diante deles e a ofrecerlles
unha plataforma neutral para as súas filtracións pecan de prepotencia e inxenuidade.
Aínda que os datos teñan a relevancia do Cablegate. Os grandes medios seguen focalizando a atención pública e saben o que iso vale. Non van a servir á sociedade civil
transnacional, cando aínda está por ver quen a representa. Menos aínda se carece de
mercados unificados e de institucións para a súa gobernanza. Porque o xornalismo
precisa, polo menos, suscritores, anunciantes e fontes estábeis.
A WikiLeaks tamén lle faltou mesura nas tarefas que se propuxo. Protexer
ás súas fontes co anonimato e publicar as filtracións na súa plataforma era algo
asumíbel. De feito, víñao realizando con éxito. Pero xa parece excesivo, intentar
controlar o proceso de publicación unha vez que as filtracións foran entregadas. Os
seus colaboradores achácanlle cambios de estratexia. Intentaba alterar rutinas moi
asentadas e, sen dúbida, bateu contra elas. Quizais debeu concentrarse en motivar a
outros actores —ong, organizacións de Dereitos Humanos, etc.— para que lograsen
o impacto político que os medios ían amortiguar. Assange tamén debeu anticipar
que se convertiría nun personaxe mediático, cos sesgos que eran esperábeis. Non
delegar a representación noutros portavoces perxudicou a organización. E aumentou os recelos dos xornalistas, que non sabían que protocolo aplicar a alguén que
concentraba tantos papeis e funcións.
Os erros estratéxicos refírense tamén ós aliados mediáticos que escolleu e ás
moitas frontes que abriu. A alianza inicial, a dos cables bélicos, era máis plural que
a segunda sobre a diplomacia. A primeira contemplaba, por exemplo, a Al Jazeera
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e incluía, por tanto, públicos non occidentais e medios audiovisuais. A segunda, en
cambio, limitou a explotación dos documentos das embaixadas de ee uu a medios
escritos e á súa audiencia de elites. Se o que se buscaba era ampliar a resonancia
das filtracións na poboación non parece unha decisión acertada. Se esperaba que os
medios de referencia exercesen de contrapoder, resultou imposíbel. As dependencias
políticas e financeiras explican que domesticaran as megafiltracións. Coa excepción,
quizais, de The Guardian. Non por causalidade é unha fundación sen ánimo de lucro.
E aínda así o diario foi criticado con moita dureza por WikiLeaks.
A falta de institucionalización de WikiLeaks desdebuxouno como interlocutor ou
colaborador. As súas tácticas de resistencia e desobediencia sinálano como un polo
de contrapoder que serve máis para liberar a información oficial que para procesala
e publicala. Os seus círculos de apoio funcionaron para resistir o boicot e manter
o desafío. Pero non foron eficaces en lograr un impacto institucional. O curso dos
acontecementos refrendou as críticas que facíamos ós que crían que o «código é a
lei», como sentenciaba Lawrence Lessig, pai do Creative Commons (licenzas de uso
libre). Lessig chegou á conclusión de que é preciso mudar o sistema político no seu
conxunto.34
De xeito semellante, por moi libertarios ou libertarianos que se declaren, os
hacktivistas comezaron a plantexarse que a súa loita cobra sentido nun marco legal
e político que está por construir. Debérono aprender revisando o inicio e o final da
historia que contamos neste libro. O papel xogado polos partidos pirata sueco e suizo
foi clave para manter os arquivos do Cablegate na Rede. O apoio de Ecuador brindou
a única retagarda diplomática e o apoio estatal para avanzar cara a Sociedade do
Coñecemento Libre e Aberto.
O futuro de WikiLeaks resulta incerto. A súa evolución perfilábao a comenzos
de 2014 como unha axencia e un medio de comunicación multimedia. Era capaz
de manter filtracións e alianzas cos medios, á vez que producía películas, libros e
videoclips. Pero sobrevivirá na medida en que se desprenda da dependencia personalista e estableza patróns de colaboración estables. Os protocolos de participación
externa e de toma de decisións internas serán fundamentais para xerar confianza.
Superaría o seu modelo a colaboración directa entre tecnocidadáns, como Snowden,
e xornalistas con coraxe, como Greenwald? De feito, debería evolucionar (quizais o
fagan outras iniciativas semellantes) en igual medida que as institucións que critica.
E a converxencia podería acontecer.

34. Pode verse a súa intervención en: http://www.youtube.com/watch?v=hzFEbm1C0yU E, sobre todo, ler a
última versión de El código 2.0. Madrid: Traficantes de Sueños. 2009 (v.o. 2006).
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O xornalista tería que evolucionar de gatekeeper (o que garda as portas) a
gateleaker (o que que garda as filtracións). Esa é precisamente a función que desempeñó Greenwald con Snowden. O primeiro termo, gatekeeper, é un clásico da
teoría da información. Escoiteino en todas as traducións posíbeis e con significados
contrarios. O máis extendido refírese ó que garda as portas do acceso ós medios,
seleccionando certas novas e descartando outras. E remite á imaxe do xornalista
como can gardián da democracia: abre e pecha as portas do esquema do segredo,
da casa onde se concentra o poder. En todo caso, sería o que selecciona o fluxo de
información e a deixa pasar ou non. Pero unha vez un profesor, cuxo nome esquezo
querendo, traducíao como porteiro. Era un afeccionado ó fútbol e esquecín a súa
visión sinxela, pero tómolle a palabra e asumo o seu dobre sentido: un gardamaias
e o porteiro dun local.
O xornalista convencional converteuse nun porteiro ó que lle meten demasiados
goles. Actúa no favor das fontes máis poderosas, sen recoñecelo, e acabou atribuíndo
ó público as súas propias limitacións. Sacará á luz antes un escándalo sexual dun tipo
coñecido, pero desprotexido, que as mentiras dun gobernante. Farao dicindo que os
asuntos de entrepernas interesaranlle máis á xente. Pero a verdadeira razón é que
a el lle resulta menos problemático. De feito, compórtase como un porteiro celoso
da mansión que cuida: a casa do poder. Franqueará a entrada ós alleos. Vixiará as
portas desa finca (segredos, confidencias, publicidade e censura) que non é súa, con
máis empeño, se cabe, que os inquilinos. E non sigo facendo analoxías cos porteiros
de discoteca... En suma, os profesionais do xornalismo remataron metendo goles
en propia meta e custodiando os segredos dos actores sociais máis poderosos. De aí
a súa perda de credibilidade —sabemos que non nos contan o importante— e a súa
identificación cos círculos de poder —os identificamos con eles.
Deixemos de parodiar o xornalismo hipotecado e colaboremos a transformalo. O
que se impón é recoñecer que xa ninguén garda portas infranqueabeis. Un gateleaker
sería o porteiro das filtracións, aliado co soplón e o tecido social que as promove.
Deberíamos pensar en estratexias colaborativas, porque a realidade imponse. Decímolo xa na aula: «Acabouse o que se daba, señores xornalistas. O que vostedes
non ensinen mostrarémosllo nós. As portas que vostedes pechen non servirán de
nada. Utilizaremos filtracións, que esvaren embaixo. Non haberá auga que nos pare,
ni escusa que vos sirva». Pero sería ridículo negar que nos precisamos. Sen unha
cobertura mediática axeitada, as filtracións quedan desactivadas. E, sen filtracións
desde abaixo, o xornalista é dependente das confidencias das elites. Chegou a hora
de ter relacións máis equilibradas.
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HACKERS E XORNALISTAS, XUNTOS NAS REDACCIÓNS?
O dereito a recibir información veraz é un derecho universal. Alcanzou ese status
tras a Segunda Guerra Mundial, cando a onu o incluíu no art. 19 da Declaración dos
Dereitos Humanos. O xornalismo comprometido con transmitir a verdade ó público
non é unha antigalla, senón un dereito cidadán. A causa real da crise é que os medios acabaron sendo fins en si mesmos, e os cidadáns defendendo os seus dereitos
cos seus propios medios. Coa tecnoloxía dixital, as audiencias transformáronse en
públicos que, coas súas iniciativas, desbordaron ó xornalismo nas funcións que lle
correspondía desempeñar.
Antes a prensa axudaba a escoller entre as opcións electorais existentes. Pero
agora deberían axudar a construir outras novas que están construindo os novos
votantes. A prensa é refén dos seus acredores bancarios e das súas carteiras de publicidade. Mentras, as cibermultitudes lideran a protesta contra os poderes financeiros
e as corporacións. Os xornalistas autocensúranse ante os xuízos que lles poidan
interpoñer as fontes con maiores recursos. E a sociedade civil internacional reabre
procesos de Xustiza Universal, ante uns medios incapaces de abordar os problemas
transnacionais. O Cuarto Poder en Rede inicia procesos destituintes das estructuras
de poder. E a prensa converteuse nunha delas.
Os que lideraron a innovación informática, agora lideran a informativa. Organizacións como WikiLeaks teñen o valor dun prototipo, do cal só podemos «aprender
facendo», como din os hackers. Non son xentes dóciles e teñen un perfil bronco. Como
na película de Tarantino, Malditos bastardos, queren gravarlle ó poder ilexítimo,
que se oculta na opacidade, unha esvástica indelébel que simbolice a súa tendencia
totalitaria. Aínda que imprescindíbel, este é só o primeiro paso da laboura dun xornalista. Os seguintes que debe dar formúlanse en positivo. Fomentar a participación
política, dotándoa da maior autonomía posíbel. Facer avanzar a transparencia, coa
libre circulación de datos e documentos incontestábeis. Colaborar horizontalmente,
en redes descentralizadas para aumentar o impacto político das maiorías sociais.
Intentar que estas sexan o máis inclusivas e consensuales... Ese e non outro, é o
proxecto profesional de calquera que se queira chamar xornalista.
Como facer compatíbeis retos de tanto calado cun proxecto empresarial? Se non
admitimos, como sosteñen os expertos, que «o modelo de negocio do xornalismo
postindustrial está morto»35 non sabremos responder. E a resposta dependerá de
que volumen e con quen se quere facer negocio.
35. Post Industrial Journalism, ver nota 2.
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Sería bo asumir, dunha vez por todas, que a taxa de beneficio non pode ser a
das últimas décadas. Nin debería selo. Demasiados ingresos convirten a un medio
de comunicación nun poder en si mesmo, non en contrapoder. Queda vinculado, de
forma obrigada, ós outros tres poderes que lle proporcionan o marco legal e xurídico
propicio para a súa expansión. Convertido nunha marca que cotiza en Bolsa, calquer
medio atenderá antes ós fluxos financeiros que ós informativos e supeditará estos ós
anteriores. Aparte destas obviedades, os obxectivos dos amos da comunicación son
lexítimos? Porque ó expandir as súas corporacións multimedia pretenden establecer
monopolios, controlar toda a oferta informativa. Eso significaría o fin da liberdade.
Por iso ata os políticos máis liberais contemplan límites á propiedade dos medios.
Por iso tamén afirmamos con tanta contundencia que o modelo actual é, a fin de
contas, antidemocrático.
A clave reside na sostenibilidade. Manter un volume de negocio suficiente que
permita a autonomía dos profesionais e da empresa. E ensaiar modelos que recoñezan que a cadea de valor —o proceso que da valor ás novas— está participada polos
públicos mediactivos e recursivos.36 Son dous palabros importantes. As audiencias
pasivas convertéronse en públicos activos, que fan algo máis que acender ou apagar
as súas pantallas ante unha programación pechada. Crean, distribúen, dan relevancia
e remesturan producións propias e alleas. Non se limitan a reaccionar, son proactivos, toman a iniciativa. Contan con habilidades e equipos que lles permiten intervir,
hackear, cambiar o código da información. E ademais son públicos recursivos, xeran
os seus propios recursos tecnolóxicos e medios de comunicación. Vímolo cos criptopunks, que da encriptación pasaron a construir plataformas de megafiltracións.
O monopolio rompeuse en varios eslabóns da cadea informativa. Desapareceu
na xeración de contidos, porque o capital físico preciso —un dispositivo conectado
á Rede— está repartido entre a poboación. E os internautas asumiron a labor de dar
visibilidade e xerar atención nas redes sociais. De xeito progresivo, transformáronse
nunha xanela de acceso ós medios. As recomendacións e comentarios, avalados coa
confianza interpersoal, sustitúen ós anuncios. Contrarrestan a falta de credibilidade.
En consecuencia, o novo modelo de negocio debería mudar de aliados. No lugar de
intercambiar favores con políticos, xuíces e corporacións debería facelo co Cuarto
Poder en Rede.

36. Mediactive é un termo de Dan Gillmore, pode consultarse o seu libro con ese mesmo título en http://
mediactive.com/introduction/. Recursive publics é da autoría de Kriss Kelty no seu libro Two Bits, accesíbel en:
http://twobits.net/read/a de Kriss Kelty no seu libro Two Bits, accesíbel en: mo tñitu:ativos.uiera de transparencia:
Contas Claras:des: el fraude fisca.
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Precisamos profesionais que impulsen e coordinen as labores xornalísticas
que outros moitos xa realizan sen acreditación. Os novos xornalistas contarían
cos recursos e as destrezas das comunidades para as que traballan. Asumirían a
responsabilidade e a continuidade que require unha información que mereza ese
nome. Pero esa labor só poderá ser exercida se o xornalista recoñece ó público nunha
relación paritaria, como iguais.
A industria das novas agoniza. Sabedores diso, os magnates da prensa anunciaron
a súa intención de «hackear as redaccións». É curioso que o fixeran case ó tempo
que The Guardian sustituía a WikiLeaks para publicar as denuncias de Snowden.
Chegan mal e tarde.
¿Cebrián, un hacker?37
GEN News Summit 2013: Os ‘xefes’ mediáticos cítanse en París baixo o lema: «Hackea a redacción».38 Asistirá en nome de España un académico da RAE: Juan Luis Cebrián, máis conoñecido
polas súas accións (bolsistas) que polas súas obras (literarias?). Fíxose hacker. Con outros empresarios da comunicación enarbora a bandeira dos cibernautas irredentos. Primeiro criminalizáronos,
como inimigos «da cultura», cando querían dicir «industria cultural». Despois usáronos para
elaborar a información crítica que o xornalismo de declaracións e relacións públicas desterrara
das súas páxinas. Repartíronse o pastel da exclusiva das filtracións. Cobraron por vender o que
os hacker lles brindaron gratis e agora pagan coa súa liberdade.
Utilizaron ó seu antollo os bancos de datos. Filtráronos, non en contra senón a través dos
seus Gobernos. Antes de publicalos, pediron permiso e eliminaron o máis inconveninte. Partiron
as filtracións en banalidades domésticas, dimes e diretes sobre os que nos desgobernan. E así, con
escarceos sexuais e pornografía xudicial, enterraron o protagonismo que xogaran as comunidades
libres na Rede, como WikiLeaks. Personalizáronas nun presunto violador. E, sobre todo, enterraron
no esquecemento ós tres inocentes de cada catro mortos que nos cobramos en Irak e Afganistán.
Negaron ós hackers a condición de xornalistas. Agora trátase de suplantalos. Admitilos nalgún
colexio profesional libraríaos do acoso. Nin sequera lles recoñeceron a condición de tecnocidáns:
os actores clave do xornalismo de investigación e denuncia. Aqueles señores e señoras cuxa autoridade intelectual, técnica e moral deixa espido calquer poder. Non recoñecen ós hackers como
colaboradores de fluxos de información que, liberados por unha ciudadanía insumisa, confiren
máis autonomía e poder (á cidadanía e ó xornalismo, digo).
Os medios corporativos anunciaron que crearían buzóns para recibir filtracións. Seguimos á
espera. Non entran filtracións nas redaccións? Ó mellor é que nunca saen. Os que sí o fan son os
informes dos partidos entregados en man. Lóxico, resultan inocuos: Bárcenas failles a peineta ca
súa e Jesús Caldera di que ni «Ideas». O que non publican os grandes medios son os bancos de

37. https://www.diagonalperiodico.net/saberes/cebrian-ese-hacker.html.
38. http://233grados.lainformacion.com/blog/2013/02/gen-news-summit-2013-los-jefes-medi%C3%A1ticosvuelven-a-citarse-en-par%C3%ADs-esta-vez-bajo-el-lema-hackea-la.html
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datos incontestábeis que meterían na cárcere ós banqueiros. Imaxínense unha filtración masiva
sobre Bankia. Si, foi un soño que parecía posíbel fai ben pouco.
É o momento da cooptación. Se as filtracións non chegan ás redaccións, que os hackers entren
nelas e que os empresarios se fagan pasar por hackers. O sistema, unha vez máis, tenta alimentarse
dos antisistema. Os grandes medios aniquilan simbólicamente ós que lles deron de comer. Tan
potente era o menú, que fixo estalar o modelo de xornalismo caduco. Agora autohackeanse... A
ver se rematan facéndose o harakiri.
Porque hackear o xornalismo en serio é abrir a caixa dos tronos: reclamalo, polo menos, como
ben común (nunca mera mercancía), con código aberto (fiscalizábel) e libre (modificábel, copiábel e
reutilizado sen trabas). É dicir, a información entendida como fluxo de contrapoder mancomunado.
En suma, o xornalismo de toda a vida, pero agora en redes libres e distribuidas. A súa rendabilidade
económica só buscaría garantir o autosostemento e a autonomía. Os seus lazos políticos seríano
coas comunidades que os sosteñen, porque nesa profesión atopan unha plataforma de expresión
útil para alcanzar consensos, denunciar o fraude e darse unha narrativa común.
A reunión de expertos no «novo ecosistema informativo» que terá lugar en París reunirá
ós dinosauros que estaban en extinción cando caeu o meteorito Wikileaks. Outro de semellante
calibre debería impactar os Consellos de Administración antes de que comece a cume anunciada.
Alguén debería esixirlles que a inaugurasen reclamando, como mínimo, liberdade de movemento
para Manning e Assange. Porque a liberdade de expresión aínda segue sendo de todos. Grazas
ós que se cren co dereito de facer e desfacer coa información que teñen nas súas mans o que
queiran. Segundo lles dicte a súa conciencia, gustos e ideais.
O cumio de baróns mediáticos non recolleu nin unha soa mención ós hacktivistas na súa páxina web nin, por suposto, a Snowden. Querían atraer hackers sen
unha dimensión activista, só lles interesaban as súas destrezas. Aquel encontro
tampouco ofreceu ningunha sesión sobre ética hacker. Non buscaban valores, senón
coñecementos. Destrezas para ser dirixidas cos mesmos obxectivos corporativos.
Coñecementos para ser privatizados.
Coincidindo no tempo, El Mundo, máximo competidor de El País, publicaba na
portada a «primeira reportaxe» do seu Máster de Visualización de datos. Xa sinalamos que esta é a función que privilexia a prensa privada, como receta máxica para
atopar novos formatos. El Mundo nin sequera ofrecía iso, senón a reportaxe (en
realidade, entrevista) a un dos mercenarios dos gal. Outra garganta profunda, típica
deste xornal. Outra bochornosa confesión dun asasino arrepentido. Nas antípodas
do que houbese suposto un gráfico visualizando as vítimas e as condenas dos gal.39
Os espectros do pasado fan xornalismo zombi. E seguen sen darse conta, do que
acontece na contorna. Os medios convencionais deron a nova sobre a filtración que
Anonymous fixo dos ficheiros da contabilidade do Partido Popular que buscaban os
39. http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/15/espana/1366040385.html
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xuíces. Pero, como era esperábel, non informaron de que foran depositados nunha
web de Diagonal para o seu escrutinio público.40 Era a primeira vez que un medio
español convocaba ós seus lectores para que lles axudasen a xestionar unha filtración.
E Diagonal non é prensa convencional, senon ligada á movilización social.
O que sí aconteceu é algo que no artigo do recadro eu cría imposíbel. Os papeis
de Bankia, antiga Caixa Madrid, foron dados a coñecer polo Partido X. Este filtrou
os correos electrónicos do ex-presidente e deron lugar a un caso de corrupción con
enormes ramificacións.41 A política hacker comezaba a dar os seus frutos. Facía campaña colaborando con xornalistas que así lograban «exclusivas». Un termo en desuso,
pois a filtración pronto estivo dispoñíbel en todas as redaccións que o solicitaron.
Os hacktivistas están xa por todas partes. E será imposíbel realizar o xornalismo
postindustrial sen incorporar a súa laboura. Non se trata, como pretendían os empresarios, de «hackear as redaccións», entendéndoas aínda como lugares de traballo que, nun
futuro próximo, estarán repletas de hackers asalariados. Nun futuro non tan lonxano,
quizais eses hackers estarán hipotecados, como os xornalistas que criticaba Assange. A
tarefa que temos pendente todos é montar unha redacción no noso traballo. Acontecerá
cando o desenvolvamos tamén como unha actividade aberta ó ben común. E compartamos información cos xornalistas grazas ó código libre que iremos escribindo xuntos.
O reto dos empresarios será construir redaccións expandidas. É dicir, con profesionais que actúen como extensións dixitais da comunidade á que serven. Que
recoñezan que os hacktivistas xa están en todas partes, dispostos a colaborar. E
que os hackers non chaman ás portas: entran sen pedir permiso. Pola súa parte, os
hacktivistas teñen por diante facer compatíbeis o hacklab (laboratorio de hackers)
e unha redacción. Esto esixe respetar ós traballadores que teñen hipotecas, obrigas
contractuais, xerarquías de traballo... O axuste obriga a todas as partes.
Hackear o xornalismo implica abrir novas vías de transparencia e participación.
A xente anónima, a cidadanía, as transitaría sen apenas deixar firma. Por suposto
que continuarían firmando as novas os xornalistas, pero coa colaboración dos seus
públicos. Estos entrarían nos colexios electorais a votar ós seus representantes
institucionais. Pero non sen antes participar en plataformas de (auto)información
e (auto)goberno. Accederían a onde antes lles era prohibido, para deixar algo novo
dentro: un código para actualizar, revitalizar a democracia.
40. O quincenal Diagonal ofreceu este espazo colaborativo de análise: https://www.diagonalperiodico.net/wiki/
Diagonal_wiki Ó que se sumou outra iniciativa cidadá, vinculada a organizacións de transparencia, Contas Claras:
http://cuentas-claras.org/ Sorprende a ausencia de medios con maior impacto e recursos, que simultáneamente
seguían pendentes de outros temas relacionados de moita menor entidade.
41. http://www.eldiario.es/loscorreosdeblesa/
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v. o xornalismo que ven e volta as suas orixes

A viaxe que propoñen os hacktivistas é de ida e volta: o xornalismo que ven é o que
volve ás súas orixes. Hai que refundar os medios para que recuperen os seus fins.
Porque trátase diso: Que retomen os obxectivos que deron lexitimidade democrática a esta profesión. Nada do aquí exposto resulta doado. A proposta de WikiLeaks
ofrece arestas moi criticábeis, pero no seu conxunto, representa o maior prototipo
do xornalismo postindustrial desenvolto ata o momento. A Prensa integraráse no
Cuarto Poder en Rede a medida que conten con actores como WikiLeaks, deudores
do seu legado. Xa existen experiencias e iniciativas que, a menor escala, deron froitos importantes. Os seus valores e prácticas, como veremos, aproveitan as vías que
abreu o rompexeos do criptopunk australiano.
Xa está dito case todo, resumido no argumento central.
O xornalismo debe refundarse como ben común, con código aberto e libre. O
resultado será un fluxo de contrapoder mancomunado e colaborativo; mantido por moitos actores, non todos xornalistas.
Pero si algúns. E, ademais indispensábeis. Serán xornalistas os que demostren
servir a unha comunidade e gañarse así a súa confianza. Impulsarán, cribarán e darán
visibilidade ós seus arquivos dixitais e relatos colectivos. O ideal, sería, como sinala
Bernardo Gutiérrez, «o primeiro postxornalista español», que o xornalismo proporcionase unha caixa de ferramentas ou dispositivos para que a comunidade poidese
controlar ós seus representantes (incluindo ó xornalista) e narrarse a si mesma.
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A Prensa dun Cuarto Poder en Rede sería unha plataforma de encontro para os
cidadáns que liberan, xeran e procesan información. Uns serán insumisos dixitais,
como Manning. Outros, tecnocidadáns, como Snowden. A desobediencia dos primeiros e os coñecementos dos segundo, darán autonomía ó profesional que colabore
con eles. Outros axudaranlle a facer accesíbeis e a analizar eses rexistros. Como os
voluntarios que permitiron facer buscas nos informes do Congreso norteamericano,
nos papeis de Kissinger e no fondo documental de Cablegate. Precísanse tamén universidades, centros de investigación e asociacións profesionais que aporten expertos
para interpretar. E, non menos importante, representantes públicos que aseguren
que toda esa información ten impacto institucional.
Imaxínanse que os xornais que colaboraron con Assange fixeran un chamamento
semellante a todos eses actores? Abríndose a colaboración xerarían moitas máis
novas. As súas análises serían máis exhaustivas e con perspectivas máis plurais.
Ampliarían as funcións e o número de xornalistas necesarios para artellar toda esa
participación. E, non o dubiden, ó verse reflexados outros actores nas súas novas,
leríanas e difundiríanas con maior intensidade.
Benjamin Bayart sostén que a prensa ensinounos a ler. E que coa Rede aprendimos
a escribir en varios formatos. Pois ben, engadimos agora, o xornalismo de código libre
ensinanos a editar e publicar, a compartir en público e a facer visibeis as nosas mensaxes. Repasemos as bases teóricas desta proposta e algúns exemplos de como se aplica.

BEN COMÚN, CÓDIGO ABERTO, LIBRE E COLABORATIVO
Que a información sexa concibida como un ben común non impide, senón que
impulsa a busca de modelos híbridos coa economía privada, estatal ou non lucrativa.
Contando con xornalistas profesionais e amateurs («amadores»), WikiLeaks consentiu
unha privatización parcial, aceptando embargos e exclusivas temporais dos medios
contribuíntes. É o que se coñece como Freemium (o privilexio de gozar antes ou en
maior medida do que logo será gratuito) nalgúns medios dixitais: anticipos para
os seus suscriptores de contidos que, pasado un tempo, liberan. Lembremos que
Assange colaborou con medios estatais e sociais, asociacións profesionais, grupos
cidadáns, centros académicos, fundacións... Sería competencia de estas institucións
crear departamentos que fixesen públicos os seus arquivos e os seus directorios de
tecnocidáns para os que poideran contactar os medios. O dereito á información será
efectivo exercendo o deber de contribuír ó Cuarto Poder en Rede. Non é competencia
exclusiva dos hacktivistas e xornalistas, senón de todas as organizacións e individuos
que se sintan sociedade civil.
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Os bens comúns soen estar asociados a comunidades pequenas: aldeas e concellos, comarcas e parroquias. Sen embargo, quedou de manifiesto que a perspectiva
global é básica. Traballar a información no concreto, aquí e agora, debe facerse contemplando a escala global na que o local está inserido. Vimos unha boa mostra diso.
A alianza entre Assange e Garzón foi un golpe de efecto sen maiores consecuencias.
Pero persistirá o intento de asociar a transparencia global e a xustiza universal. Aínda
que esta última asociación non sexa próxima e non atope respaldo dos gobernos, non
cesan as iniciativas en favor dunha «xustiza transicional». A que persegue abusos e
violacións de dereitos humanos nas sociedades fracturadas a través de Comisións
de Verdade, Tribunais da Memoria, etc.
A sociedade civil transnacional demanda un sistema de gobernanza dos Dereitos
Humanos que está por construir. O caso dos «falsos positivos» na loita antiterrorista
colombiana, desvelada por WikiLeaks e que sancionou o Tribunal Penal Internacional, é outro bo botón de mostra. O exemplo podería extenderse a temas económicos
ou mediambientais. Poderíase pensar en medios de alcance global que abranguen
o quecemento global ou a crise financeira? Veremos que si. E vimos que WikiLeaks
liberou información moi crítica sobre ambos temas. Pero non houbo instancias onde
transformalas en sancións, leis ou novos tratados internacionais.
A Iniciativa dos Medios Modernos Islandeses é un bo exemplo da emerxencia de
estructuras institucionais ó servizo dunha información considerada un ben común
global. É o marco lexislativo que Assange promoveu antes do Cablegate para desenvolver desde alí o seu modelo de xornalismo. Nesta illa do tesouro do xornalismo
pirata, os reporteiros de investigación apátridas atoparán refuxio. Sería máis apropiado chamarlles xornalistas bucaneiros, porque gozarían dun territorio liberado
onde asentarse. Disporían de cobertura para combater o xornalismo corsario, a soldo
das grandes corporacións e os estados. Lonxe de ser un soño, a immi aprobouse por
consenso parlamentario, forzado pola «revolución das cacerolas». Propón á necesidade urxente de que a cidadanía impulse iniciativas semellantes. Os xestores da
immi ofreceron apoio incondicional a Snowden. Non se materializou coa concesión
de asilo político, debido a mudanzas electorais. Pero, segundo B. Jondosttir prosegue
un desenvolvemento lento e imparábel.1
Cando apelamos a un xornalismo de código aberto, dicimos que os cidadáns
poden exercer como interventores dos outros tres poderes e da mesma Prensa. Se

1. Pode constatarse o apoio explícito a Snowden: http://bitshare.cm/post/52594603139/icelandic-modern-media-initiative-makes-asylum-offer-to E como complemento, ver o documental de Paula Lázaro, graduada en
Comunicación Audiovisual na Universidade Carlos III: https://www.youtube.com/watch?v=xGcQKC_x6zw
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os xornalistas se autoimpuxesen a obriga de aportar todos os rexistros que avalan a
veracidade das súas novas, apoiarían dúas cousas ben importantes. Primeiro, desaparecerían as informacións e os contacontos sen apoio documental. Non teriamos
por que ler unha entrevista que non adxuntase a grabación orixinal, nin unha nova
sen o banco de datos que a respaldase. E, segundo, faría posíbel unha participación
(potencialmente) masiva, grazas ós mecanismos de anonimato e cifrado desenvoltos
polos criptopunks. A creba e a interpretación corresponderían ós tecnocidadáns,
que actuarían como expertos da man dos xornalistas, estando acreditados por
meritocracia.
O xornalismo de código aberto transcende a función de controlar o poder. Ten
un valor incalculábel para construir nas sociedades dixitais un relato colectivo da
humanidade en tempo presente. Lembrarlle ó xornalista esa función de historiador
contemporáneo, que se atribúe ós máis grandes da profesión. Non esquezamos que
as filtracións non son declaracións nin documentos secundarios. O Cablegate eran
rexistros de incidentes bélicos e correspondencia diplomática, que só deberían ler
os destinatarios. De non existir WikiLeaks permanecerían ocultos durante décadas.
Non só non poderiamos reaccionar, senón que manterían en pé unha versión falsa
da realidade.
O código do xornalismo do século xxi leva un terceiro adxectivo: libre. Polo
tanto, debe ser modificable, copiable e reutilizable sen trabas. Esto obriga a repensar
radicalmente o que agora entendemos como propiedade intelectual e industrial. Gran
parte, senón todo, o xornalismo postindustrial terá autoría colectiva. Derivarase de
intercambios comunicativos entre moitos actores. No plano industrial, haberá que
distinguir entre contidos de circulación masiva e outros máis restrinxidos. Os primeiros serían por defecto toda a información oficial. As excepcións virían xustificadas
polas esixencias da seguridade nacional e os dereitos individuais á privacidade e á
propia imaxe. Ningunha lei de transparencia será total e absoluta. Nin a regulación
das filtracións pode dar vía libre á delación ou á difamación. Pero o poder opaco e o
control centralizado corrompen. A súa actual blindaxe, contraria ó desenvolvemento
tecnolóxico e a súa apropiación polas poboacións, xera tensións que marcarán as
próximas décadas.
O código libre servirá para que o novo xornalismo se apoie nunha, ó tempo, apoie
á multitude distribuida que se erixirá no Cuarto Poder en Rede. Cantos máis nodos
teña esa rede e máis diseminada esté, maior será o seu poder e máis democrático a
súa orixe. As aportacións virían dos filtradores (leakers ou whistblowers) e dos que
reformatean os arquivos para poder analizalos (scrapers). Nodos de tecnocidadáns
encargaríanse da súa verificación e análise; participando ademais da elaboración
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de políticas públicas. A distribución libre aseguraría a conexión entre información e
debate público, grazas ó activismo de datos. Éste podería dar lugar a movilizacións,
iniciativas lexislativas ou de autoxestión comunitaria. A información dispoñería así
de innumerábeis vías para converterse nunha acción colectiva.
O código libre do novo xornalismo enviaría ó pasado o negocio dos segredos, a
censura institucionalizada e a opacidade mediática que denunciamos. Liberadas a
información e as súas bases documentais, remataronse as declaracións off the record
e os pactos de silencio selados con segredo profesional. O xornalismo perde a chave
da caixa dos segredos, dos tronos. As chamadas «tormentas políticas» estarían máis
ligadas ó clima social que a maniobras mediáticas na escuridade. As «crises económicas» reflectirían as condicións da poboación e non as dos Mercados, sen rostro nin
patria. E neste contexto o xornalista, no lugar de perder, gaña. Recupera autonomía
ó non subordinarse a confidencias interesadas nin plegarse a escenificacións: ceses
aparentes e dimisións programadas, vitorias bélicas ficticias, sendas de recuperación
económica no medio do desastre...
Pendente dun fluxo de comunicación distribuida, o reporteiro xa non precisa
declaracións exclusivas, notas de prensa nin informes. A súa autonomía é proporcional á da comunidade á que serve. Por ela, como ilustra G. Greenwald, o reporteiro
exponse á represalia e interponse, parapetando as súas fontes, fronte ó poder. Ofrece a súa inmunidade legal e status para que Snowden e os seus círculos de apoio
publiquen as súas denuncias e despleguen a súa desobediencia civil. Se algún día
os buzóns de filtracións anónimas chegan a funcionar nos medios, o xornalista nin
sequera afrontaría un xuízo. Calquera de nós podería ser o alertador. E, se nos cazan,
a autoinculpación do xornalista aliado sería a nosa blindaxe.
O Cuarto Poder en Rede perfilase como instancia emerxente, xeradora de
fluxos constantes de contrapoder mancomunado. É o xornalismo de toda a vida,
que controla ós outros poderes sen suplantalos. E que, ademais, opón a súa lóxica
híbrida de economía privada e pública orientadas ó ben común frente ó poder
corporativo e financeiro. Concedendo protagonismo ás redes libres e distribuidas,
evitará supeditarse ós centros onde se concentra o poder. Por outra parte, recupera
do xornalismo preindustrial - previo á prensa comercial de masas - que a rentabilidade económica está subordinada á sostenibilidade. Non quere grandes beneficios,
apenas para garantir a independencia e a continuidade do proxecto. E engade o
obxectivo do retorno social. Todo negocio da Prensa debe aumentar ou, polo menos,
non danar o ben común.
A noción de contrapoder mancomunado implica que os lazos políticos prioritarios
do xornalismo postindustrial non son coas masas anónimas de votantes e consumido213 //

res, senon con usuarios mediactivos. O máis sorprendente do caso Snowden quizais
sexan a inopia e a miopía da Prensa escrita, respecto ós seus propios intereses. E
que non entenden? Non ven o que está a acontecer? A Prensa escrita revalorizaríase
facéndose eco das denuncias contra a nsa e as industrias dixitais. Ó ser en papel, polo
menos garante ós seus lectores que no serán espiados. Atraería públicos celosos da
súa intimidade e privacidade. Demostraría que non están subordinada ós xigantes
dixitais. Non é descartábel que a Prensa en papel recobre interés, con novos modelos
de negocio para lectores con tempo e recursos. Algúns casos de xornalismo de formato
longo demostran que a edición dixital e en papel son compatíbeis. Para diferenciarse,
a versión impresa ofrece unha selección ou formatos de maior desenvolvemento.
Entender o xornalismo como unha plataforma de publicacións da sociedade
civil e unha caixa de ferramentas de comunicación, abertas e libres, emplazao como
unha das profesións máis valiosas do século xxi. O xornalista faría de catalizador
para que a esfera pública en cernes non se converta nun terreo baldío, nun campo
de batalla. Incentivaría a participación colaborartiva e estimularía os procesos de
debate e consensos. Tentaría que a autocomunicación dixital non desembocase nun
balbordo maasivo ou unha sucesión de monólogos enfrentados. Supoñendo que se
retroalimentasen, escindirían a sociedade, agravando as tensións. Sería tarefa dos
novos profesionais evitar que a defensa da comunidade se entendese como ataque e
denuncia doutras comunidades. Esto erosionaría a cohesión social. Quéirao ou non,
o xornalista terá que alternar a función de activista, involucrado no que narra; e a
función de analista, distanciado dos seus protagonistas. Os reporteiros que lograron
ser recoñecidos como clásicos, así o fixeron. Todos participaron dos movementos
transformadores do seu tempo. Pero non se deixaron atrapar por eles.
O xornalista é un activista cando colabora nun proxecto e nunha estratexia de
mudanza social. Para non caer refén dos seus compañeiros de viaxe e converterse
nun propagandista, deberá distanciarse con valores e prácticas profesionais. Independentes, pero non neutrais. Obxectivos, pero comprometidos. Así se definen os membros
de nawat, o portal tunecino co que WikiLeaks colaborou para alentar o derrocamento
do expresidente Ben Alí.2 A fórmula do xornalismo que tanto precisamos non pode
ser máis clara nin contundente.
A independencia xornalística tradúcese en espazo para determinar con autonomía os temas e os enfoques do debate público. No conleva a neutralidade, entendida
como indiferenza á mentira, á censura ou á inxustiza. Postos a escoller un lugar
dende o que falar, sempre do lado dos que sofren. Pero se o xornalista quere seguir
2. http://nawaat.org/portail/
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chamándose profesional, debería manterse controlado por unhos protocolos de
obxectividade, que o preveñan dos sesgos derivados do seu carácter e valores. O
compromiso é dobre. Por unha parte, cos feitos, para vixiar os excesos da militancia.
Por outra, coa defensa dos Dereitos Humanos, para non converter a obxectividade
nunha coartada da indiferencia. O tema daría para outro libro. É preciso apuntar
que reclamamos profesionais que serven a unha comunidade sen que iso signifique
que sexan os seus voceiros; é decir, meros amplificadores de tensións e adhesións.
Ou propagandistas das esencias identitarias.
Non é infrecuente que un ben común sexa acaparado por unha comunidade
pechada e se converta nunha ameaza para outras. Porque como, unha vez máis,
sinalaba o subcomandante Marcos, a militancia é un menoscabo para o liderado
comunitario. Cando é intensa (non digamos se vai armada), fai perder perspectiva
e sensibilidade. Os militares ou os moi activistas pérdense na batalla. As xentes de
a pé, non só as que empuñan as armas ou levantan barricadas, son as chamadas a
dotarse dun Bo Goberno. Isto correspóndese cun xornalismo que se identifica co
activismo na súa radicalidade, pero non no seu frecuente extremismo. Vai á raíz das
cousas, pero non se emplazará en extremos que lle impidan seguir dialogando con
todos. Deberá recoñecelos tamén como interlocutores lexítimos. Concedéndolles a
carga de razón, se a teñen. Porque a súa función última reside en establecer debates
razonados e razonabeis, sendo o que resulten o máis inclusivos posíbeis.
Pode haber razóns máis sólidas para reivindicar xornalistas profesionais no
século xxi? Precisaríamos moitos máis dos que agora existen. Non terían que estar
necesariamente nas redaccións, como pretendían os baróns da Prensa. A súa presenza é imprescindíbel no seo de todas as organizacións que queiran integrarse no
Cuarto Poder en Rede. De feito, é o posto laboral axeitado para os responsables de
comunicación en ong, fundacións, colexios profesionais e outras organizacións non
lucrativas. Diferenciándoos ben, non como ata agora, dos publicistas. Sen integralos
nunca nos departamentos de Relacións Públicas que enmascaranse como gabinetes
de prensa. A súa tarefa resulta de todo imprescindíbel, dentro e fora da organización. A proposta non é extrambótica, senón urxente. Pensemos en que fai tempo
os círculos de poder estableceron think tanks; é decir, fundacións de pensamento,
para librar a batalla das ideas e introducilas no debate público. Realizan informes e
festexan eventos que se transforman en novas de amplia difusión.
Ó igual que os xornalistas dos medios, os da sociedade civil asumirían os compromisos propios dunha profesión: a responsabilidade e a continuidade na xestión
dos fluxos informativos da súa comunidade. Coidado, escribo comunidade e non a
xunta directiva que paga os seus salarios. Contarían cos recursos e a blindaxe institu215 //

cional necesarios para cumplir as súas funcións. E actuarían tanto cara dentro como
cara afora das suas institucións. Por unha parte, denunciando ós incompetentes,
corruptos e mentirosos. E por outra, axudando a construir narracións colectivas co
maior número posíbel de interlocutores e nivel de acordo.
A tarefa é xigantesca. Non atañe só ós medios. Implica un redeseño institucional
do conxunto da sociedade que levará décadas. Por iso deberá realizarse cooperando
de maneira colaborativa. Non chega, pois, con reclamarlle a empresarios e xornalistas que asuman a súa perda de monopolio. Perderona na práctica. O que deberían
facer é quitarse de enriba o medo a perder o control, nun sentido amplo. Deberían
ser conscientes de que non voltaremos a delegar a nosa liberdade de expresión
exclusivamente neles. Exercéndoa, aprendimos que senón é de todos (polo menos
potencialmente), degrádase. O Cuarto Poder en Rede precisa unha cidadanía de alta
intensidade, que se asuma e exerza como suxeito político e comunicativo. Con todos
os seus dereitos, correlativos ás súas obrigas.
A tarefa específica do profesional dos medios será editar e publicar as mensaxes
das súas comunidades. Darlles visibilidade transmedia —en todos os formatos e canles posíbeis—, introducíndoos no debate das redes sociais —dixitais e non— e apoiar
o seu impacto institucional. Se nós actuamos como xornalistas, o profesional será
o noso editor. Esixirá a calidade e o rigor que faltan en moito xornalismo cidadán.
Manterá o compromiso de asegurar un fluxo continuo. E, para aumentar a paradoxa,
a súa principal tarefa será a remezcla que tanto critica agora a industria. Os que se
cren donos da comunicación non toleran que lles copien, partan e reformulen as
súas mensaxes. O xornalismo mancomunado de código aberto e libre non ve iso
como ameaza. Intégrao como motor básico de funcionamento. O xornalista do século
xxi será un Dj (dillei, pronuncian, de Disc Jockey: o pinchadiscos dos guateques).
Remestura melodías alleas, suxeridas ou entonadas por un público ó que se debe.
De aí a importancia de non admitir que o único legado aproveitábel dos hacktivistas sexa o Xornalismo de Grandes Datos. Seguro que os propagandistas dino
en inglés: Big Data Journalism. De paso obviarán mencionar as filtracións como a
súa orixe. E evitarán asumir que a súa principal función é a de gateleeker: custodios
dos datos que compartimos con eles. Nunca se repetirá o suficiente: importan os
datos, non o seu número nin a súa visualización. E, xa encamiñados, as novas se
non ofrecen a base de datos, ignorarémolas. A condena a Assange cando liberóu o
Cablegate na súa integridade tentaba ocultar os procesos de rescritura, censura e
borrado que realizaron os medios. A visualización de datos pode resultar tan falsa
como a infografía dixital, que entrou nas redaccións fai dúas décadas. Non merece
a pena que pasen outras tantas para atoparnos con admirábeis novas numéricas,
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que encubren a realidade ou son puro engano. O que nos ensinaron os hackers, os
criptopunks e os hacktivistas é a importancia de xerar eses datos e compartilos
colaborativamente. E, ademais, brindáronos unha arquitectura non centralizada,
que distribúe o poder e as competencias no favor de quen aporta os datos máis
fidedignos e ábrese á cooperación.
Ante tamaños retos, apenas ensaiados nas redaccións, resulta innegábel que
públicos, hackers, xornalistas e empresarios deberíamos sumar forzas. E outra lección
importante dos hackers: aceptemos que o resultado nos sorprenderá. Algo lóxico,
se antes asumimos perder o control. E admitamos tamén trocar o enfrontamento
competitivo pola sinerxia. É unha palabra moi de actualidade, pero que usamos sen
coñecer o significado. Di Wikipedia: «Unha sinerxia (do grego συνεργία, «cooperación») é o resultado da acción conxunta de dúas ou máis causas, pero caracterizado
por ter un efecto superior ó que resulta da sinxela suma de ditas causas.» Crear
sinerxias é xuntar causas – xentes con ideas, proxectos, recursos e destrezas – con
consecuencias impredecíbeis. Pero con resultados que, en todo caso, sobrepasan
a agregación. O que obteñamos tras xuntarnos será máis que a suma das nosas
aportacións. A etimoloxía grega non pode ser máis explícita: «cooperación». Quen
queira que a practicase con reciprocidade sabe que a sorpresa é un dos seus grandes
beneficios: resulta sempre de maior envergadura e máis asombrosa que a esperada.

BOTANDO A ANDAR
É tempo de poñer os pés no chan e botar a andar. Nada do aquí exposto é impracticable nin utópico. En todo caso proponse unha utopía positiva, como o xornalismo
e a propia democracia. Un ideal sempre inacabado. Eso mesmo sente un votante
honesto cando emite o seu voto nunha urna. Ou un político competente cando
abandoa o seu cargo. «Queda tanto por facer!». De aí a importancia de incorporar
políticos e xornalistas amateurs, amadores, amantes da xestión e a comunicación
públicas. É decir, xente común que quere que a política e a información sexan máis
participadas que onte e menos que mañá.
Moitos profesionais e empresarios da comunicación comparten ese ideal. Por
convencemento ou por necesidade, víronse obrigados a ensaiar fórmulas que aínda
son inestábeis. Non se poden habitar o iceberg que un rompexeos deixa ó seu paso.
E en terra de ninguén están xurdindo iniciativas que nos deberían infundir pulo e
alento. Darnos pistas de por onde seguir. Quixera rematar facendo unha mención
ó panorama de novos xornalismos na área española e latinoamericana. E, despois,
abordar tres exemplos que seguen a guía de WikiLeaks.
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O novo, novo xornalismo en español
Susana López-Urrutia, alumna do Máster en Comunicación, Cultura e Cidadanía
dixitais, analizou quince proxectos do xornalismo dixital en español.3O seu traballo
achega as iniciativas máis destacadas, presentadas no Congreso de Xornalismo Dixital
de 2013. Del despréndense algunhas conclusións, que reproduzco e paso a comentar.
A meirande parte dos profesionais constatan que o seu contexto profesional mudou
drásticamente. O cambio de regras de xogo débese ó protagonismo que cobrou o público. Os informadores intúen a transformación que están obrigados a protagonizar, pero
descoñecen as saídas. Carecen de recursos para atopalas ou non ven como vivir delas:
O xornalista é consciente do cambio de «normas» vixente —aínda que só as
intúe— e do renovado poder das audiencias. Pero, ou ben ignora as fórmulas a
través das que integralas, ou non ten tempo para pararse a pensar nelas —«hai
que comer»— ou, simplemente, non lle sae rentábel facelo.
Urrutia sinala unha diferenza importante entre España e América Latina. Aquí
identifica:
Uns profesionais desbordados pola súa propia necesidade de supervivencia,
que non son capaces de ofrecer respostas o suficientemente creativas á «crise»
do xornalismo porque actúan (e actúan moito) máis desde a necesidade («hai
que comer») que desde a paixón profesional. Esta situación revírtese, ata certo
punto, en América Latina, onde tal e como os xornalistas afirman, «sempre
estivemos en crise»; razón ésta que [...] impide que, como no caso de España,
sexa o asunto económico —«o modelo de negocio»— e non o creativo o que
domine todos os debates.
Os traballadores da información comparten unha terríbel situación laboral. Son
un sector sometido a unha reconversión industrial drástica, que debería aproveitarse
para intentar a súa refundación profesional. Pero as diferenzas xeográficas remítennos a diferentes culturas xornalísticas. Correspondense con distintas aspiracións
económicas e ó grao de crítica respecto ó xornalismo convencional. Entre nós a
énfase sobre o negocio prima sobre a creatividade. Comenta Susana que:
3. «Periodismo periférico: Alternativas profesionales y desde la base para un periodismo de código abierto».
Tese final do Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales URJC-MediaLabPrado, www.cccd.es.
Septiembre 2013. Tutor: Víctor Sampedro.
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Abondan as «historias de supervivencia». Moitos xornalistas recoñecen que os
seus proxectos naceron da absoluta necesidade (peches, ere...): non se senten
emprendedores, pero non lles quedou outro remedio que selo para (sobre)vivir. Afrontan a nova situación, que perciben como moi negra, con medo e inseguridade. Esta percepción é diferente en América Latina, onde a crise é a norma. Os xornalistas de alí non asumen o emprendemento por «obriga», senón
pola profunda frustración cara o xornalismo «corrupto» e vendido ós intereses
do Estado e ás empresas que coñeceron nos grandes medios de comunicación.
WikiLeaks tivo un impacto moito maior en América Latina que en España. O nivel
de colaboración cos medios foi máis intenso alí. Así como o seu impacto político e
a reflexión dos profesionais. Tamén varias fundacións e organizacións cidadás, que
en España luciron pola súa ausencia, aliáronse con WikiLeaks. Estas observacións
confirman a hipótese de que os xornalistas occidentais autocensuranse, sobre todo,
por presións e necesidades económicas. Entre nós parecen abondar os que Assange
chamaba xornalistas «hipotecados». Hai nada escoitei dun deles que cada redactor
tiña que ser o mellor propagandista da súa empresa. Comprara accións do grupo no
que traballaba, antes de que lle aplicasen o ere. A cruda realidade latinoamericana
relativiza a urxencia económica dos profesionais e agudiza o sentido crítico. Tamén
cara as corporacións mediáticas, alí manifestamente aliñadas con capas e intereses
sociais privilexiados.
Os profesionais españois non son os únicos responsábeis destas diferenzas.
Habería que comparar a produción intelectual das facultades de comunicación a
un e outro lado do Atlántico. Ou as culturas políticas que nos diferenzan, froito das
ditaduras que sufrimos e as transicións que realizamos. Mellor non facelo para que
non nos avergoñen e nos quede algún amigo por aquí. Pero a práctica erradicación
do xornalismo crítico e de denuncia ata datas moi prontas explica que a Prensa española rebaixase o impacto do Cablegate na comparación con América Latina. Alí
provocou a expulsión dos embaixadores estadounidenses de México e Ecuador. Un
feito inédito na historia deses países e do continente. Por certo, as motivacións eran
de moita menor entidade que as que se poideron ter en conta en España. E, senón,
repasen os casos cos que pechamos o capítulo primeiro.
Susana Urrutia concluía:
O xornalista parece percibirse como unha sorte de heroe de capa caída.
Recoñecese na crise, pero reivindícase como interlocutor da «realidade» [...]
busca alcanzar «un pacto co lector» —así denominado por el— co que mantén
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unha relación de estrañeza dominada polo medo que emana da súa crise de
identidade. Pide o seu apoio económico - única garantía para a independencia
dos seus proxectos-, pero non lle invita a participar na actividade xornalística
de forma activa.
Hai, polo tanto, unha reivindicación profesional dun protagonismo específico e
o intento de establecer novas relacións cos lectores. Pero o rol de xornalista enténdese como «interlocución» ou «interpretación» da «realidade». Non como diálogo
coa comunidade, para, precisamente, interpretar xuntos a realidade. Aínda peor e
falando en prata: Ó lector pídeselle, única ou prioritariamente, diñeiro. Non que
participe. Entre as prioridades profesionais non está o diálogo co público e, menos,
que tome a palabra. Recoñezo que esto non da un retorno económico en diñeiro nin
inmediato. Pero no contexto actual é o requisito para calquer modelo de negocio
futuro. Como tantos outros produtos, o xornalístico haberá de converterse nun
servizo. Non queremos mercar discos; en todo caso, suscribirnos a unha plataforma
onde poidamos escoitar infinidade deles. Para ofrecer servizos, a Prensa deberá dar
protagonismo ó público.
A principal reclamación dos xornalistas en España e América Latina é a autonomía. Pero aquí a autonomía redúcese ó eido económico: controlar a propiedade do
medio e as carteiras de publicidade. É aí onde se pide a participación do lector, con
suscripcións, accións, financiación de reportaxes... e na difusión viral. Dos quince
proxectos analizados por Susana, só dous conservaban o copyright. O resto aceptaba
o código libre porque aumenta a circulación e o retorno publicitario. Ó circular nas
redes sociais, os medios gañan visibilidade, seguidores e posicionamento. Pero a
función do público como colaborador acaba aí: en dar relevancia ó que fan os que
se consideran xornalistas «de verdade».
Os públicos que chamábamos «mediactivos» e «recursivos» non penetraron
no imaxinario profesional. Menospreciase aínda a súa capacidade de iniciativa, así
como as destrezas e desenrolos informáticos. Os profesionais seguen sen apreciar os
beneficios de facelos partícipes dun contrapoder mancomunado. Un descubrimento
«casual» de Susana confirma que o código libre non se aplica de xeito coherente. «A
pesar de que a maioría dos proxectos analizados distribúense baixo licencias Creative Commons, cando os xornalistas presentan as súas iniciativas a outros colegas,
omiten por completo este detalle».
O medo a perder o control, a exclusiva, permanece. O que non nega que se fixeran
progresos importantes en cuestións como a transparencia de contas dos medios, os
códigos éticos sobre publicidade ou as cooperativas que fundaron. Sen embargo,
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todas esas medidas, non son requisitos específicos da cultura dixital. Eran medidas
que deberan incorporarse fai tempo na Prensa do século pasado. O que sí é novo é
o código aberto, pero desaprovéintanse as súas posibilidades. Só La Silla Vacía de
Colombia practicaba o que chama «xornalismo transparente». En ocasións publica
todos os documentos e materiais brutos recollidos polos xornalistas (incluidas grabacións das entrevistas), que serviron para elaborar unha historia. Ademais, comparte
cos lectores as bases de datos nas que se apoian os reportaxes.4
O panorama, polo menos o do xornalismo dixital en español, mostra zonas de
sombra. Hai constancia respecto á necesidade de transformarse. Máis por necesidade
que por convencemento, sobre todo en España. Recoñecese o protagonismo do público, pero séguese convocando por razóns económicas. Unha lóxica que tamén se
aplica ás licencias libres. Utilízanse pola rendabilidade que proporciona a difusión
viral. Pero ocúltanse ou non se mencionan ante a competencia, por medo ó plaxio.
Parece evidente que precisamos incorporar o código libre con todas as súas consecuencias. Sobre todo as que teñen que ver coa interlocución e a participación social.
Dous casos na estela de WikiLeaks: evasión fiscal e ciberturbas
A labor de denuncia que comezou WikiLeaks e o seu modelo de traballo foron
imitados. Tamén o seu intento de aportar un rexistro histórico a tempo real. Exporei
dous casos que levan o seu selo. Son apenas un par de exemplos entre a multitude
dos que existen e que demostran que lonxe de ser unha alucinación, o Cuarto Poder
en Rede é unha realidade emerxente.
O primeiro caso centrase na lacra do fraude fiscal. Aplica as filtracións e as
alianzas internacionais de medios para enfrontar problemas que sobrepasan o marco
estatal e o eido da Prensa nacional. Nel colaboraron actores españois: unha ong pola
transparencia e medios dixitais. O segundo caso recolle un tema doméstico do Reino
Unido. Mostra o dispositivo na rede que The Guardian despregou para ofrecer un
relato xornalístico dos disturbios que sacudiron Londres e outras cidades en 2011.
O International Consortium of Investigative Jornalists (Consorcio Internacional de
Xornalistas de Investigación) é unha fundación sen ánimo de lucro na que participan
destacados profesionais da información. A súa serie de reportaxes sobre paraísos fiscais5 utilizou unha megafiltración de 2,5 millóns de arquivos sobre máis de 120.000

4. http://lasillavacia.com/ y http://via52.com/ En España só o mensual dixital Vía 52 aplica esta práctica de
forma regular.
5. http://www.icij.org/offshore
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compañías que operan en paraísos fiscais. A información xerada afectou a máis de
170 países. Foron denunciados con nome e apelidos políticos, e multimillonarios
de todo o mundo e os seus homes de palla.
A icij colaboróu con reporteiros de The Guardian e a bbc no Reino Unido, con Le
Monde en Francia, Süddeutsche Zeitung e Norddeutscher Rundfunk en Alemania, The
Washington Post, Canadian Broadcasting Corporation e outros 31 medios de todo o
mundo. Entre eles recoñecemos a varios que formaran parte das alianzas de WikiLeaks.
Os hacktivistas introduxeron nesas redacción prácticas colaborativas, que antes eran
impensábeis. A non ser que compartisen unha carteira de publicidade ou o patrocinio
dalgunha corporación ou institución de alcance global. En total 86 xornalistas de 46
países usaron ferramentas dixitais e reporterismo da rúa para desenbrullar correos
electrónicos, rexistros de contas bancarias e outros arquivos relativos a trinta anos.
En España o proxecto foi da man de Mar Cabra, que publicou os seus informes
en varios medios dixitais.6 Lonxe de ofrecer unha información tediosa, preñada
de cifras e nomes descoñecidos, os informes adoptaron formatos moi atractivos.
Por exemplo, a personalización e o espectáculo acompañaron o rigor nos mapas
construídos a partir de Google Street View [o mapa de Google]. Permiten ó lector
«visitar» mansións e chalés. Enterarse de como e por canto foron mercados polos
evasores de capital.7
A web da icij ofrece unha fonte de inspiración inesgotábel. Presenta investigacións sobre o tráfico de órganos humanos para trasplantes no primeiro mundo ou o
negocio do coltán, un mineral básico para a industria dixital. Ambos mercados están
controlados por mafias internacionais. Igual consideración, segundo o icij, deberían
ter as multinacionais pesqueiras que arrasan especies protexidas, as compañías de
tabaco que incumpren sentenzas xudiciais, os lobbies que negan o cambio climático,
as compañías privatizadoras de auga ou os contratistas das guerras. Estos son os
temas que aborda unha sociedade civil consciente de que non hai fronteiras para os
inimigos ós que se enfronta. A colaboración de medios lucrativos, estatais e unha
fundación sostida por prestixiosos profesionais, reúne iniciativa privada, pública
e ben común. Con resultados que serían inalcanzábeis se actuasen por separado.
Pura sinerxia. Pasemos ó seguinte caso.
Lendo as revoltas é o título dunha serie de reportaxes que The Guardian adicou ós
saqueos e revoltas que sacudiron varias cidades do Reino Unido no verán de 2011.8
6. http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/2013/04/04/la-baronesa-thyssen-oculta-su-patrimonio-a-traves-de-varios-paraisos-fiscales-118138/
7. http://www.icij.org/offshore/interactive-we-reveal-whos-buying-britain
8. http://www.theguardian.com/uk/series/reading-the-riots
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Imaxinen que o 15M se manifestara de forma violenta, con actos delitivos contra a
propiedade. Imaxinen que a acampada na Porta do Sol non só perxudicase ó comercio da zona, segundo dixeron algúns tendeiros e amplificou o concello. Pensen nas
hordas quincemaístas esnaquizando os escaparates da Rúa Preciados nun saqueo
masivo. E, despois, que o roubado non fose comida, senon videoconsolas, pantallas
de plasma, os últimos modelos de iPhone... Como o presentaría a Prensa? Non é
preciso imaxinar nada. Poden consultar centos de reportaxes que criminalizan as
acampadas do 15M, as ocupacións e os escraches da Plataforma de Afectados pola
Hipoteca. Ou as «incautacións» da comida e material escolar do Sindicato Andaluz
de Traballadores nalgunhas grandes superficies.
Pois ben, varias cidades do Reino Unido, sobre todo Londres, víronse axitadas
por unha ciberturba convocada por Whatsapp. No lugar de criminalizar ó corpo
social, The Guardian lanzou un proxecto xornalístico propio deste século: «Reading
the riots». Leer a protesta. Esa é a clave, descubrir que hai, que está sucedendo. E,
despois, propor un debate razoado sobre que se pode facer. Transformar a protesta,
por moi incontrolada e desaforada que resulte, en proposta.
A fórmula escollida por The Guardian evita a banalidade e o sensacionalismo.
Poderíamos considerar banais, titulares como «todos á cárcere» ou «todos á rúa».
O primeiro sería propio dun diario español convencional. O segundo, dunha web
extremista (que non radical) contraria á propiedade privada. O sensacionalismo sería
o mesmo en calquera deses dous medios. O primeiro publicaría a foto ou o video cos
consabidos tendeiros e policías agredidos. O segundo, a un «manifestante», suposto
símbolo do lumpen proletariado, machacado polos uniformados. Ambos xogan
estratexias que se retroalimentan e xustifican mutuamente. Ambos colaboran na
escalada de violencia e represión.
A cobertura dos medios convencionais e dos contrainformativos, ancorados no
pasado, leva a protesta social a unha vía sen saída. Para fuxir debemos buscar novos
actores e prácticas. Unha vez máis, non están nas redaccións. The Guardian pediu a
colaboración dunha universidad de prestixio. A London School of Economics participou no estudo das redes sociais. Tamén recuperou a un xornalista de raza e moito
saber, que xa presentamos como pai do «xornalismoismo de precisión», Ph. Meyer.
Participara nunha iniciativa semellante nos disturbios en Detroit de 1967 e amosa a
continuidade entre aqueles tempos e os presentes. E, por último, solicitáronse fondos
a fundacións filantrópicas. Neste caso contouse coa de George Soros.
O traballo de The Guardian ofrece a cobertura das cibermultitudes nunha sucesión apaixoante de crónicas, visualizacións de datos, bancos documentais abertos,
rexistros de conversas sociais, columnas de opinión pragadas de propostas, asentadas
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en datos e dando voz a expertos, activistas, políticos, xentes da rúa... En suma, o
diario atende, depura e fomenta o diálogo entre institucións e cidadáns. Parte dun
modelo de negocio privado, que é o seu, e lanzouse a colaborar con universidades
públicas, fundacións e xornalistas estranxeiros de outras redaccións.
Entre outros resultados, The Guardian, puido desmentir que a merirande parte
dos “manifestantes” non foran brancos e denunciar que o castigo xudicial a outras
etnias foi superior. The Guardian foi tamén o medio escollido por Snowden para dar
a coñecer as súas revelacións, da man de G. Greenwald. Representan outro legado
de WikiLeaks e un exemplo máis de que, a pesar da represión que se cerne sobre
eles, os hacktivistas, os xornalistas sen carné e algúns medios entenderon a lóxica
dixital. E non deixan de darnos sorpresas inesperadas. Non debemos esquecelo, é
algo intrínseco ós procesos colaborativos.

XORNALISTAS BASTARDOS E FILÁNTROPOS DIXITAIS
É moi probabel que a herdanza da organización de Assange non sexa reivindicada
polos seus seguidores. O nivel de estigmatización e de acoso non aconsella ese tipo
de identificacións. A finais de 2013, o goberno de Obama daba un paso máis nese
sentido e intentaba lexislar a protección legal dos xornalistas, excluíndo de plano
ás plataformas de filtracións como WikiLeaks.
A militarización da vida cotidiá, que denunciaban os hacktivistas, chegou ó
xornalismo. Se estas iniciativas prosperan, non podería exercerlo na Rede quen non
cursase a carreira ou traballase nun medio de comunicación, recoñecido como tal.

Obama darache o carnet de xornalista9
Os dereitos asociados á libertade de expresión pasarán a ser coñecidos polas corporacións mediáticas e as universidades. Tramítase en EE.UU. unha lei que nega a súa libertade de expresión
en internet. Queren impedir que vostede sexa a próxima Chelsea Manning ou o seguiente Edward
Snowden. Queren acosalo, incluso se é só o noivo dun xornalista carallán e colabora con el, como
lle aconteceu a David Miranda. Decretan a guerra eterna contra todos nós. Xa lla aplicaron a José
Couso. Agora apuntan contra a cidadanía, que demostrou ser capaz de tomar a palabra na Rede.
A protección dos dereitos constitucionais ligados á libertade de expresión vai ser limitada
ós que cobren dos medios ou estén matriculados nas Facultades de Comunicación. Aquí teñen
a redacción completa da proposta10. Poden constatar que onde poñía «person» agora queren

9. Público: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/973/obama-te-dara-el-carnet-de-periodista/
10. http://www.judiciary.senate.gov/legislation/mediashield/Feinstein/ALB13767.pdf
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que poña «journalist». Para que este último - a quen eles recoñezan como tal - sexa titular único
do dereito a denunciar ó poder. Daranlle as credenciais quen lles paguen o salario e expidan o
seu título.
A iniciativa demostra responder ó desafío plantexado por WikiLeaks, ó incluir a xa coñecida
como «cláusula Assange»11. O que agora chaman un «covered journalist» —xornalista cuberto— exclúe explícitamente a «toda persoa ou entidade […] cuxa función principal [...] sexa
publicar documentos de fontes orixinais que lle foron reveladas sen autorización». É decir: só
blinda ós gabinetes de prensa e de relacións públicas. Ou dito doutro xeito, aquelo no que se
converteron a maioría de medios convencionais. Vai directo contra o Cuarto Poder en cernes que
inauguraba WikiLeaks.
O «embedded journalist» que o Pentágono «empotraba» —literalmente, encamaba— entre
as súas tropas na fronte complétase agora co xornalista «cuberto». Quen cobre por publicar ou
pague unha matrícula para ser xornalista será o seu compañeiro sen uniforme na retaguarda.
Queren que as redaccións sexan os seus batallóns de reserva. E as facultades, as suas academias
militares. Xornalismo especializado en desinformación, guerra psicolóxica e espionaxe.
Despois de Vietnam, o Pentágono comezou a autorizar ós reporteiros máis dócis para ser
testigos, (máis ben propagandistas) das suas fazañas bélicas. Entón, os excluídos, como Couso
e tantos outros, pasaron a ser danos colaterais do lume amigo. Obxectivos a bater polas tropas
«humanitarias». Agora, a guerra eterna exténdese á casa. A retaguarda civil somos tropa —uniformada de militar ou xornalista— ou o próximo obxetivo.

É unha estratexia que quere desactivar o Cuarto Poder en Rede. Consciente da súa
capacidade para actuar de contrapoder en favor do ben común. Se fose a alucinación
infantiloide e o xogo estéril que algúns sosteñen, medidas como esta non estarían
en curso. Os seus obxectivos son diáfanos. Privatiza o dereito a exercer a libertade
de expresión, ó ligala ás empresas xornalísticas. E estataliza, co recoñecemento dun
título universitario, a acreditación precisa para exercer de xornalista dixital. Únicamente achego que este tipo de condicións foron establecidas polo nazifascismo.
Por último, a protección legal do «covered journalist» exclúe, sen lugar a dúbidas,
as plataformas de filtracións.
Cando escribín o artigo anterior pensei que só tiñamos dúas solucións. Non
recoñecer como medio informativo aquel que non contase cun buzón de filtracións
ou xornalistas que traballasen con elas. A outra, abandoar a docencia do xornalismo.
O relato que segue, como todos os deste libro, está incompleto. Segue o seu curso,
pero indica que a esfera pública dixital ainda non perdeu a súa capacidade de sorprendernos. Agradablemente, quero dicir.
11. http://www.thewire.com/politics/2013/09/terrorists-and-julian-assange-arent-considered-journalists-senate/69355/

225 //

Edward Snowden, Glenn Greenwald e The Guardian representan ó tecnocidadán, o xornalista sen carné e o medio dixital que mellor encaixa na proposta
que aquí se fai. Snowden, á vista do acontecido con WikiLeaks, rexeitou a posibilidade de empregalo para facer pública a súa denuncia. Buscou, en cambio, ó
xornalista que máis se implicara na defensa do proxecto de Assange. Nado en
Nova Iorque, herdou o compromiso do seu avó, un socialista xudío comprometido na defensa da súa comunidade. Máis ou menos, unha sorte de iaio-flauta
da pah no seu barrio.
Segundo Greenwald, cando aceptou a súa homosexualidade foi un detonante
para decidirse a:
Facer a guerra a este sistema e á autoridade institucional que me intentou
marxinar e condenar. Foi como decirlles: que vos fodan. No lugar de xulgarme
vós, vouvos a xulgar eu, porque nin sequera acepto que estedes en posición de
emitir xuízos sobre min.12
Aparecen os rasgos que vimos noutros hacktivistas. Herdeiros de militancias
e compromisos familiares. Contestatarios sinalados por significarse, pero que dan
significado á súa vida, precisamente, denunciando a quen lles proscribe. Activistas
impulsados antes por un carácter que por un ideario ou dogmas...
Greenwald licenciouse en Dereito en 1994. Fundou o seu propio bufete, como
avogado constitucionalista, especialista en liberdades civís. E pasou anos defendendo
o dereito de liberdade de expresión dos neonazis. Argumentábao así:
Para min é un rasgo heroico estar tan comprometido cun principio que o defendes cando non é doado, non cando te apoia. Non cando protexe a xente
como ti, senón cando defende e protexe a xente á que odias.
Coñeceu a súa actual parella, David Miranda, no 2005 nas favelas de Río de
Xaneiro. Ó carecer de visado, por estar emparellado con alguén do seu mesmo sexo,
desde entón Greenwald vive entre Nova Iorque e a capital carioca.
Máis paralelismos cos personaxes que coñecemos. A adhesión incondicional
ó exercicio dos dereitos civís e, en concreto, da liberdade de expresión. Incluso
cando se dirixe contra un mesmo. E unha residencia transhumante, obrigada pola
12. A biografía e as citas corresponden a unha entrevista concedida a Rolling Stone: http://www.rollingstone.
com/politics/news/snowden-and-greenwald-the-men-who-leaked-the-secrets-20131204

// 226

marxinación do estilo de vida que se escolleu. O autoexilio, unha condición forzada
pola coherencia persoal. Elementos prepolíticos, previos á militancia formal, e que
obrigan a un activismo integrado como forma de vida.
Foi aquel mesmo ano, 2005, cando deixou a avogacía para buscar unha profesión que «tivera máis impacto» ou «utilidade para a sociedade». Entón comezou a
escribir o seu blog13 Oito anos despois convertiríase no xornalista máis famoso da
súa xeración. Desde o inicio centrouse en temas políticos e xa entón comezou a
denunciar as operacións da nsa e da Casa Blanca contra os dereitos constitucionais.
Continuou con esta labor desde Salon.com, para logo entrar en The Guardian no
2012. A finais dese ano, Snowden contactou a Greenwald e á documentalista Laura
Poitras para sacar á luz os documentos (uns 58.000) sobre a espionaxe masiva da
nsa e o Goberno norteamericano.
Sen carné, sen permiso nin acreditación, Greenwald buscou ter un impacto
que identificaba como utilidade social, non como diñeiro e recoñecemento público.
Atopou en internet o lugar onde facelo sen cancelas. Alí, dende un blog persoal,
atraeu ós medios dixitais e despois, ó diario europeo mellor integrado no mundo
dixital. En menos de dez anos fíxose merecedor da filtración sobre a espionaxe
masiva. Nun principio recelou de Snowden e este acudiu a Poitras. Unha documentalista norteamericana, nominada ós Oscars e premiada en Sundance. E aínda así,
autoexiliada en Berlín. Ela puxo en contacto ó filtrador co xornalista. Os nativos
dixitais teñen o seu propio Olimpo mediático. Formado polos que actuaron como
focos de contrapoder.
Greenwald define a súa visión sobre os medios convencionais do seguinte
xeito: «Básicamente, a miña estratexia foi: Vou irromper en cada fodido lugar
que poida conseguir e crear o meu propio acceso». Galardoado na súa xuventude
nos torneos de retórica, aproveitou calquer ocasión para enfrentarse en varias
televisións ós presstitutes, que lle negaron a condición de xornalista e acusárono
de ameazar a seguridade nacional. A súa parella, o brasileiro David Miranda, foi
detido durante once horas no aeroporto londinense de Heathrow, cando volvía
desde Berlín (onde se encontrou con Poitras) a Brasil. A detención formaba parte
dun proceso de investigación criminal que se iniciara contra o seu noivo. Era unha
mensaxe de advertencia.
A definición do xornalismo que manten Greenwald exprésase no seu enfrontamento con Bill Keller, o director do New York Times que escribiu “un epílogo” de

13. http://glenngreenwald.blogspot.com.es/
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WikiLeaks que xa comentamos. Afirmaba que o único efecto das filtracións fora un
maior «hermetismo na administración». É un texto de manual de xornalismo.14Na
súa última estocada Greenwald afirma:
O New York Times, por como foi deseñado ou polo que sexa, serviu os intereses da mesma elite e faccións do poder. O seu xeito de informar non é menos
«activista», subxectivo ou sesgado pola opinión que as voces dos novos medios
que ás veces desprecia condescendentemente.
Na súa despedida dos lectores en The Guardian, en outubro de 2013,15 sinalaba
o que máis apreciaba da Prensa en internet e anunciaba unha sorpresa:
Grazas sobre todo ós lectores e os que comentan no xornalismo. O que máis
aprecio do xornalismo dixital é o seu valor interactivo e colaborativo cos lectores, que sempre foi, e sempre será, crucial en moitas diferentes maneiras
para o que fago.
Deixaba voluntariamente o xornal inglés, para iniciar unha nova etapa cunha
«oportunidade que non podía deixar pasar».
Pierre Omidyar, dono do sitio de subastas eBay e do sistema de pago PayPal,
xa anunciara que ía a lanzar un novo medio denominado First Look Media,16 contando co talento de Glenn Greenwald e Laura Poitras. Os únicos xornalistas cos que
Snowden compartiu todos os seus documentos. No equipo inicial tamén figuraba
Jeremy Scahill, xornalista de The Nation e autor do libro sobre os escuros negocios
da contratista de seguridade Blackwater. As súas traxectorias como reporteiros de
investigación en temas duros fanlles de apoio. O medio contará con 250 millóns de
dólares de inicio, procedentes do peto do magnate estadounidense de orixe iraní.
Omidyar comezou sendo técnico de computación a finais dos anos oitenta.
Forxou unha gran fortuna e destina parte á filantropía. O asombro foi tremendo
porque, precisamente, PayPal, suspendeu as doazóns a WikiLeaks e bloqueou as
súas contas en decembro de 2010. Esto lembrábao Sara Harrison, a representante

14. http://www.nytimes.com/2013/10/28/opinion/a-conversation-in-lieu-of-a-column.html?pagewanted=6&src=recg
15. http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/31/glenn-greenwald-leaving-guardian
16. https://firstlook.org
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de WikiLeaks que se encargou de axudar a Snowden a refuxiarse en Moscú. E instaba a non tomarse en serio a iniciativa.17 O debate sobre as intencións finais de
Omidyar vai seguir.
Abriron un portal de información, chamado The Intercept. E anuncian o perfil
multimedia que adoptará The First Look, co lanzamento de varias revistas especializadas. Entre os últimos redactores incorporados atopamos membros da organización criptopunk, a Electronic Frontier Foundation. Teñen unha media de idade
non superior ós 40 anos (si é que chegan). E foron contratados despois de rodarse
en publicaciones progresistas e dixitais, con traballos que denunciaban a crisis
financiera, a guerra antiterrorista e o seu ataque ás liberdades civís.
A chegada dos millonarios (filántropos?) dixitais ós medios de comunicación
pódese entender desde un interese meramente empresarial. The Washington Post
anunciaba o pasado agosto a súa venta a Jeff Bezos, o dono de Amazon.18 Segundo
Forbes, está entre as 20 persoas máis ricas do mundo,19 tamén pagará 250 millóns de
dólares. A mesma cantidade que puxo Omidyar no proxecto que dirixe Greenwald,
coa diferencia de que eles parten de cero e non arrastran unha empresa con perdas.
Unha cousa está clara. O capital forxado en internet recorre ós xornalistas que
labraron a súa credibilidade desde as trincheiras do Cuarto Poder en Rede. The
Washington Post foi a contraparte norteamericana de The Guardian para desvelar a
filtración de Snowden.
Sen embargo, Omidyar foi o primeiro en bloquear financeiramente a WikiLeaks
e Bezos retirou as súas filtracións da nube de Amazon. Agora o primeiro invoca o ben
común e a refundación do xornalismo como o obxectivo último da súa empresa. E o
segundo sinala que o que importa é conservar os «valores» do Washington Post.20 A
aplicación práctica máis eficaz e eficiente, afirman ambos, está por desenvolverse.
Correxiran as súas posicións ou non, ambos empresarios seguen os vieros abertas
por Assange. Aínda está por ver se aplicarán as súas draconianas21 condicións laborais ós xornalistas.

17 . h t t p : / / w w w. t h e gu ard ian .co m /t ech n o lo g y/2 0 1 3 /d ec /06/wi ki l eaks-sarah-harri son-omi dyar-greenwald-ebay-paypal
18. http://www.washingtonpost.com/national/washington-post-to-be-sold-to-jeff-bezos/2013/08/05/ca537c9efe0c-11e2-9711-3708310f6f4d_story.html
19. http://www.forbes.com/billionaires/#page:2_sort:0_direction:asc_search:_filter:All%20industries_filter:A-ll%20countries_filter:All%20states
20. http://www.washingtonpost.com/national/jeff-bezos-on-post-purchase/2013/08/05/e5b293de-fe0d-11e29711-3708310f6f4d_story.html
21. http://programm.ard.de/TV/daserste/ausgeliefert--leiharbeiter-bei-amazon/eid_281069485704849?datum=&list=main&first=1
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Bezos afirmaba «Non [...] teño un plan definitivo. Este é un terreo descoñecido
e requerirá un período de experimentación». Omidyar tamén asume traballar co
método do ensaio/erro e asegura non ter fórmulas pero si boas preguntas. A case un
ano de vida de The Intercept, definíao como unha “start up”, un sementeiro, unha
incubadora de proxectos. É a actitude apropiada para explorar as constantes innovacións dixitais e tecnolóxicas. E a única posíbel de adoptar cunha comunicación
que se sabe compartida con outros moitos actores.

CODA
Na madrugada de hoxe mesmo recibín este correo de Vera Chaia, colega e amiga
que traballa na puc de Sao Paulo.
De: SGeral [mailto:sgeral@mst.org.br]
Enviada em: sábado, 1 de março de 2014 18:00
Para: «Undisclosed-Recipient:;»@xxxdnn1303.locaweb.com.br
Assunto: Vejam como os governos ocidentais manipulam os dados da Inernet,
espionando e controlando, por Por Glenn Greenwald, no The Intercept | Tradução Antonio Martins e Vila Vudun
O primeiro remitente era o Movemento Sen Terra, algo así como o Sindicato
Andaluz de Traballadores pero ó grande. Vera reenvióunolo a unha lista de destinatarios anónimos que descoñezo. Contiña o link a unha páxina brasileira, Outras
palavras. Comunicaçao compartilhada e Pós-capitalismo.22 Deixoo en galego-portugués. O medio autodefínese así:
Lanzado en 2009, o sitio Outras Palabras convertiuse nunha referencia importante na galaxia
da chamada «comunicación compartida» ou dos «medios libres», abordando unha temática
pouco presente neste universo: o exame crítico da globalización, as novas culturas políticas da
autonomía e os movementos de ocupación das redes e das rúas. O recoñecemento veu despois,
en 2010 este sitio e as plataformas de redes sociais creadas en torno a el recibiron do Ministerio
de Cultura o Premio Punto de Medios Libres.
A liña editorial do sitio busca avanzar naquelo que nos gusta chamar postcapitalismo, por
un lado destacando a obsolescencia das lóxicas asociadas ó sistema aínda hoxe hexemónico
(mercantilización da vida, o lucro como valor supremo, a concentración de riqueza, o reducionismo

22. http://outraspalavras.net/capa/como-os-governos-ocidentais-manipulam-a-internet/
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da natureza a «recurso») e por outro iluminando propostas e alternativas que están xurdindo en
todos os planos da vida social.
Cunha audiencia de 10.000 textos lidos diariamente, o sitio Outras Palavras reúne un grupo
de 200 colaboradores brasileiros e algúns estranxeiros. Semanalmente o boletín de actualidade
de Outras Palavras selecciona as principais cuestións da semana alcanzando a perto de 20.000
suscriptores. Firme aquí.23 [O link tamén suscribe á Biblioteca de Le Monde Diplomatique, edición
brasileira]
Empeñado en diversificar os formatos dun novo xornalismo compartido e colaborativo, desenvolvemos proxectos especiais en paralelo ás publicacións diarias, como coberturas colaborativas,
webdocumentos, series especiais (de política e desenrolo) e a Escola Libre de Comunicación
Compartida, que promoveu 40 talleres de formación en medios libres, empoderando a decenas
de mozos no exercicio do xornalismo colaborativo con ferramentas e tecnoloxía.

A descripción da web brasileira encaixa nas propostas que fixemos. Asume o
código libre, aberto e colaborativo sen reparos. Como punto de partida e de chegada.
Liga a súa tarefa ós movementos na Rede e na rúa. Defende unha visión alternativa
sen ambaxes, pero plural. Está vinculada a un medio como Le Monde Diplomatique.
Pero tamén circula nas redes e listas de correo que ligan o tecido social e a academia. A súa labor comunicativa, engade servizos para empresas e unha dimensión
pedagóxica. Combina, por tanto, lóxicas económicas diferentes co obxectivo de
desenvolver a información como ben común.

23. https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFRva1NZc0c4X1h1bnN2X0hhNmdKZ3c6MA
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A mensaxe de Vera contiña únicamente este link:
http://outraspalavras.net/capa/como-os-governos-ocidentais-manipulam-a-internet/
Que traducía este outro:
https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/
Que á súa vez contiña esta imaxe:

Os brasileiros remitíanme á páxina da revista dirixida por Greenwald. Denunciaba alí que os servizos segredos intentan manipular e controlar o debate en internet.
Mostraba documentos da nsa titulados «A arte da manipulación: Capacitarse para
Operacións Online Encubertas». Enumeran as estratexias que desenvolven para
desacreditar a certos internautas: cebos de contido sexual para que incorran en certas
actividades ou declaracións, cambios de fotos dos seus perfís nas redes sociais, abrir
blogs das súas supostas vítimas, correos electrónicos enviados a colegas, veciños,
amigos, etc... Outros obxectivos eran empresas e (como non) os hacktivistas.
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A tradución desa diapositiva é:
−− Sesión de Ofensiva Dixital: Empurrando os límites e a acción contra o
hacktivismo.
−− Nome borrado: Efectos de crímes serios, gchq [servizo de intelixencia británico].
−− Nome borrado: jtrig [Joint Threat Research Intelligence Group, Grupo de
Investigación en Inteligencia ligado ó gchc]-¡.
Na súa reportaxe Greenwald, por si quedase dúbida de para quen traballaba,
denunciaba a infiltración en Anonymous, precisamente polo seu boicot a Paypal (o
negocio do seu xefe) cando bloqueou a Wikileaks. Calificaba a estratexia de Anonymous como protesta dixital, protexida pola Primeira Enmenda.
O Cuarto Poder en Rede non é un proxecto, senón unha realidade. Polo menos
para quen invirte diñeiro nel e os que gastan recursos en combatilo.
Os que insisten en seguir construíndoo, dinnos:
A verdade ábrese paso e non se pode deter. Os políticos deshonestos deberán
axustar contas. Está nas vosas mans quedar do lado bo da historia e acelerar o
proceso. O valor é contaxioso.
É o final da carta que D. Ellsberg e outros cinco filtradores dirixían ós compañeiros de Snowden.24

24. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6506.
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Deshinbidores e afortalantes da colmea
* Assange, Snowden, Grrenwald y Dotcom xuntos contra a espionaxe: “Estamos a compartir o mesmo fiscal”, afirmaron, nun acto da campaña eleitoral neozelandesa á que o último
presentábase cun partido-rede propio. Empregaban un sistema de videoconferencia encriptado.
Vídeo completo: http://www.youtube.com/watch?v=eKSDmwKcFQA
* Conferencia-entrevista TED de E.Snowden, feita cun monitor móvil, un simulacro de pernas
e que interatúa co público. Unha frase: “Non nacín con Internet. Nacín na Internet”.
http://www.youtube.com/watch?v=yVwAodrjZMY
* O cuarto cidadán [https://citizenfourfilm.com/] é o último documentario de Laura Poitras.
Unha autora que relata o transo da Guerra contra o Terror á Guerra contra a Liberdade. Calquera
das súas obras precedentes é imprescindíbel: Flag Wars (2003); Oh Say Can You See... (2003);
My Country, My Country (2006, nominada aos Óscar); The Oath (2010).

* Última entrevista dispoñibel á hora de fechar a edición dixital do libro:
http://www.thenation.com/article/186129/snowden-exile-exclusive-interview#
* Cómo desenvolver esculcas en todos os arquivos de Wikileaks [https://search.wikileaks.
org/] e nas megafiltracións [https://wikileaks.org/plusd/]
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O QUE ESCRIBE, PLAXIA E AGRADECE
Tendente á tecnofobia, fáltalle entusiasmo e sinte preguiza para invertilo tempo
en cada aparello novo. Sempre atopa algo mellor e máis urxente que facer. E, senón
se raciona internet, provócalle estrés e certo desánimo. Tanta inmediatez, acelérao;
tanta abundancia, desbórdao. Propenso ó pesimismo, e consciente desa tara, intenta
ser realista. Sabe que proxectamos os nosos desexos e medos nas tecnoloxías. E
que os seus efectos non están predeterminados, porque dependen do uso que lles
damos. En consecuencia, non cre no seu poder, nin salvífico nin nocivo. Aínda peor,
o que máis lle importa non está mediado pola tecnoloxía. E sospeita que, canto
menos, mellor. Refírese ó amor, a amizade e a morte... que non precisan aparellos
nin pantallas. Anque recoñece que certas sustancias e maquiniñas, ben dosificadas,
fan a existencia menos penosa.
O autor empregou a Rede coma instrumento de traballo e correspondencia
persoal, ata que se decatou que as novas xeracións de activistas a usaban coma
ferramenta para coordinarse e mobilizarse. Entón transformouse non seu obxecto
de estudo. Pasaron dúas décadas dende que a antiglobalización e o zapatismo empregaron internet; e dunha forma semellante ao que fixo o movemento obreiro coa
imprenta, a prensa, a fotografía, a radio e o cine. A tele, dende o comenzo, foi un
monstro do capital. O autor implicouse en varios movementos sociais cos que conviviu. Fixo carreira académica a pesar de publicar sobre estes temas e participou neles.
Aínda se atreveu co artivismo (unha mestura de arte público, panfletario e guerrilla
trouleira da comunicación), participou en La Fiambrera Obrera, YoMango, SCCPP
e outras experiencias semellantes. De calquera forma, só nun país de poltronas e
pesebres consideraríano un académico “comprometido”.
Este libro reflicte vivencias e reflexións sobre a insumisión, o 0,7%, “Nunca
Máis” e “Non á Guerra”. O remate daquel ciclo de mobilizacións, o “Pásalo” dos
SMS do 13-M de 2004 (fronte ás mentiras sobre os atentados yihadistas en Madrid)
foi unha reacción popular polo colapso da esféra pública. Os políticos e xornalistas
que a xestionaban non denunciaron a mentira oficial, fabricaron e non desmentiron
as teorías conspirativas. Deixaron que os responsables marcharan fachendosos –a
regra principal da Transición- e garantiron a inmunidade ós mediocres, ós corruptos
e ós incompetentes. Fixemos un primeiro libro colectivo sobre todo aquilo³ e os
primeiros en acollelo no seu servidor foron The Yesmen... Sí, os primeiros gringos
de La Fiambrera Obrera. Os mesmos que según Wikileaks foran espiados pola NSA.
A esfera pública española colapsou en 2004 e o 15-M amosou o colapso do sis-
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tema político. Transformou o “Pásalo” dos SMS do 2004 en “Hazla” de maio do 2011.
¿Que facer? Máis democracia. Os indignados mostraron que a protesta liderábana,
con non poucos atrancos e limitacións, pola tecnopolítica das cibermultitudes. As
prácticas, mobilizacións e autoconvocatorias dixitais da cidadanía xeraban contrapoder. A un tempo, WikiLeaks tentaba mudar o código do xornalismo. Filtraba
documentos e desmentía a versión oficial da realidade que ía ser contestada polas
revoltas en rede que naceron coa primavera árabe.
Abraiado, o que escrebe viu como se materializaba o raca-raca teórico, que
contaba sobre a opinión pública e a comunicación política desde que comenzou
a dar aulas. Nada máis lonxe das súas intencións que presentarse coma un gurú
dixital. Nunca anticipou o que sucedeu a partir do 2010 e nin sequera é un usuario
avanzado. Os venres ponse fóra de cobertura nun acto semanal de desobediencia que,
quere crer, expresa a súa soberanía comunicativa. Comparte baixo nome colectivo e
datos de identidade falsa (aínda que valia para ben pouco) algunhas contas de redes
sociais corporativas. Pasa o tempo e as frecuenta menos.
O contacto do autor cos hackers foi sempre de lonxe. Acompañounos e deulles voz
nos seus escritos cando a contracume antiglobalización de Xénova (a cidade italiana).
E así ata o recente 15-M. Foi testemuña do papel central que xogaron os militantes
da cultura libre no Centro Social Autoxestionado de Lavapiés, La Tabacalera. Traballou coma veciño promotor e actuou de académico que servise para lexitimar aquel
proxecto diante do ministerio de Cultura... mentres era foco de oposición á Lei da
ministra Sinde. Máis tarde atopou os mesmos hacktivistas traballando en Ecuador,
colaborando co primeiro estado que, como xa vimos, apostou por implantar unha
economía social baseada no coñecemento aberto. Ás veces os hackers fartábanlle
coa súa prepotencia, endogamia e obcecación. Mais sempre admirou neles a eficacia,
integridade e coherencia.
O autor agradécelles que o proveeran cun servidor [nodo50.org], un programa
de correo e outro de navegación nos que confía plenamente. Finalmente logrou que
un lle instalase Ubuntú con menú galego, a cambio de xantares e sobremesas. E da
as grazas por ser testemuña de intensas décadas de mobilización e estudo. Ao conto,
se non é moito pedir, solicita vivir outras tantas.
O que escribe non podería facelo sen a axuda (da que nin sequera son conscientes) de ciberactivistas como Isaak Hacksimov, Gustavo, Samer, Vicente, Marta,
Pablo, Charly, Birgitta, Francisco, Javier, Sergio, Gabriel... Sábese desagradecido,
por esquecer moitos nomes. O autor foi agasallado coa lectura dos borradores que
fixeron persoas totalmente alleas a istes temas coma Feliciano Páez-Camino, Dolores
Galindo, Jorge Bolaños e Iosune Garayoa. Tamén celebra ter plaxiado ós compañei// 236

ros do Master en Comunicación, Ciudadanía y Cultura Digitales1, do que é o primeiro
alumno. Algúns dos máis copiados son José Manuel Sánchez Duarte, Javier de la
Cueva, Jesús González Barahona, Antonio Lafuente, Alberto Corsín, Gloria G. Durán,
Jordi Claramonte, Ángel Gordo, Adolfo Estalella, Amparo Lafuente, Ígor Sádaba,
Andoni Alonso, David Domingo e Tíscar Lara. Na sede do MediaLab Prado, onde se
reúnen, o autor aprendeu moito, que é o mellor que lle pode acontecer a quen se
pensa profesor. Moi concretamente dalle as gracias, a Marcos García e Sonia Díaz
Thale, e a os seus pares de El Matadero, Zoe Mediero e Azucena Klett. Tampouco
esquece a outros convidados do seminario de Pensamiento a Fuego Lento, coma
Mayo Fuster ou Pablo Soto. A comensalía é pura celebración do ben común, que
diría David Rodríguez, outro lector dos borradores previos, coma Virginia Uzal, Kay
Levin ou Estela Mateo. Virginia axudou na tradución ó gallego, revisada por Branca
Novoneyra, e Carlos Castillo actualizou as ligazóns das notas.
Este libro ía titularse Hackear o xornalismo e reiniciar a democracia. Xa non.
Ámbalas dúas expresións transformáronse en eslóganes ambiguos, devaluados polo
xornalismo e os xornalistas. Mellor dicir dende o principio e limpamente que só un
xornalismo de código libre (para ser copiado, modificado e empregado) permitirá
á sociedade civil exercer de contrapoder. Escribín este libro con estes principios.
É resultado dun diálogo de catro anos, a través de blogs e encontros presenciais.
Comenzou con conferencias e mesas redondas, artigos de prensa ou académicos e
evolucionou colaborativamente, sumando comentarios e nocións non pensados
nun inicio. A fuxidía traxectoria dos personaxes e asombrosos sucesos dos que fala
fixeron mudar varias veces as teses que aquí se sosteñen. Seguen abertas ó debate...
e á sorpresa.
As primeiras versións solicitáronnas dúas vangardas, máis vixentes que nunca,
unha política e outra eclesial: os troskistas e os xesuítas. A entidade e diferencias
deses interlocutores convenceron ó autor que era un tema valioso. Entón, introduciuno entre os seus alumnos, a través do blog ProPolis, con non pouco escándalo
(tamén propio) relacionado con algunhas entradas que alí se publicaron. O libro
tamén ofrece textos, nunca remunerados e con acceso libre, publicados durante
catro anos na prensa dixital: Público, Diagonal, FronteraD, Praza Pública, Luzes de
Galiza... Non poucos xornalistas axudaron a observalas cousas dende a súa trincheira:
Gumersindo Lafuente, Alfonso Armada, Enric González, Gillem Martínez, Bernardo
Gutiérrez, Carlos Enrique Bayo, Marià de Delàs, Olga Rodríguez, Juan Luis Sánchez,
Tomás Muñoz, Vicky Bolaños, Esteban Hernández, Pau Llop, Manuel Rivas, Iago
Martínez, Marcos Peña... Non debera imputárselles nada do aquí exposto. Os erros
e extravíos deben atribuírse só a quen firma. Intentei limitar ó máximo as notas
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finais de capítulo, pero non mostran o esforzo que invertín. O tema posúe tantas
raigañas e algunhas delas semellan tan incríbles que decidín manter as referencias
para avalalas. Cando non atopedes algunha, remítovos ás entradas dos blogs nos
que se cociñou este libro.
Falando de autoría... e para rematar. Coherentemente co que aquí se pode ler,
este texto non debera levar licenza de uso e ser de dominio público. As escusas de que
non sexa así son cinco: como xa dixemos, moito do material liberouse en ProPolis
e nos medios dixitais gratuitos. Segunda razón: o libro fai parte dunha pegadoxía
que dende fai anos exercemos en aberto. O master que citamos é o primeiro título
oficial de posgrao que se imparte en conferencias de entrada libre e na Rede. Terceira
razón: a editora que dirixe Uxío Novoneyra Rey é unha incubadora de proxectos do
ben común, que mestura as lóxicas privada, pública e comunitaria; como defende iste
texto. Que, abofé, “liberarase” e non perseguiremos a ninguén por iste motivo. Cuarta
razón: os ingresos destinaranse a unha bolsa, que chamaremos Chelsa Manning,
para cursar o master CCDD e continuar explorando como abrilo código xornalístico
e darlle liberdade. Quinta e derradeira razón, algunhas das pasaxes máis actualizadas publicáronse con licenza Creative Commons nun blog do diario Público, tamén
chamado El 4° Poder en Red. Ler, comentar ou escribir aí é unha posibilidade aberta
para quen lle poida interesar ou incomodar o que aquí se conta. En La Tabacalera de
Lavapiés popularizamos un lema: “el que propone se la come”. Pois iso.
Si se pode. En rede.
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Videos presentación en Madrid (J.C. Monedero, C. Rendueles y J, de la
Cueva):
https://www.youtube.com/channel/UCcVtmxtrjUaLo-t7PhTp4FA/videos
Audio:
https://archive.org/details/STE000_201406

Contenidos:
Intro y estructura: http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/el%20cuarto%20poder%20en%20red.pdf
Capítulo 1:
http://fronterad.com/?q=cuarto-poder-en-red-por-periodismo-codigo-libre
O bien
http://teatrodelbarrio.com/traba/wp-content/uploads/2014/05/VSampedro_ElCuarto-Poder-en-Red.pdf

Recensiones:
Yolanda Quintana
http://www.eldiario.es/turing/resenas/hackers-periodismo-cuarto_poder-red-victor_sampedro_0_274723381.html
César Rendueles
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/30/babelia/1406733826_201644.
html
Entrevistas:
Miguel Jara
http://www.migueljara.com/2014/08/23/victor-sampedro-conseguir-comunidades-que-generan-opinion-publica-en-defensa-del-bien-comun/
Público
http://www.publico.es/culturas/529835/el-periodista-ha-de-tener-conocimientos-de-hacker
Yorukobu
http://www.yorokobu.es/cuarto-poder/
La Voz de Galicia
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/08/01/profesionales-necesarios-nunca/0003_201408G1P46995.htm?utm_source=buscavoz&utm_
medium=buscavoz
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Espía en el Congreso
http://www.espiaenelcongreso.com/2014/09/04/entrevista-victor-sampedro/
http://www.espiaenelcongreso.com/2014/09/07/perros-falderos-del-poder/
Periodismo Ciudadano
http://www.periodismociudadano.com/2014/09/16/victor-sampedro-el-periodismo-de-denuncia-un-deber-social-distribuido-ejercido-por-cualquiera/
Artículos académicos:
TELOS
* “De Indymedia a Wikileaks y de Chiapas al Cuarto Poder en Red”
http://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2014062614040001&idioma=es
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