Cartografía da videovixilancia no centro
histórico de Santiago de Compostela.

ZTC é un proxecto
sobre a videovixilancia
coma dispositivo de
control e coma forma
de comunicación
expandida.

* Traballo de campo realizado en outubro de 2013.
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Instalación de ergosfera para a Zona “C”
comisariada por Cristina Canto.

Nov 13 - Feb 14

A día de hoxe, e simultaneamente á difusión destes
sistemas en todas as cidades do mundo, estanse a
desenvolver múltiples investigacións (xa aplicadas
total ou parcialmente) centradas no aumento das
súas capacidades, tanto no que se refire ao uso
para a vixilancia urbana das tecnoloxías biométricas
(como o recoñecemento facial) e outros novos
programas de procesamento de imaxes (como o
recoñecemento automático de matrículas), como
sobre os dispositivos portadores destes software,
neste caso case sempre desde o mundo militar
(como os famosos drones capaces de recoñecer e
asasinar persoas en calquera lugar do planeta).

CONTEXTO 3: TEMPO LOCAL
Por último, outro dos factores contextuais desta
temática é a súa especial actualidade en Santiago,
polo papel central que representaron as gravacións
de cámaras de vixilancia en varios sucesos
hípermediáticos nos últimos meses. Unha serie de
casos nos que quedou claro o entusiasmo xeral da
opinión pública coa videovixilancia como ferramenta
neutral (cuxas interferencias co social poden
considerarse inapreciables) que nos permite
telepresenciar accidentes impactantes ou participar
en bochornosos xuízos paralelos baseados na
filtración á prensa deste tipo de imaxes.

Un verdadeiro submundo en pleno auxe e
transformación que, ademais dun negocio
multimillonario, acaba xerando outros procesos
arredor das consecuencias derivadas do uso masivo
destes sistemas nos espazos públicos: desde todo
tipo de publicacións, encontros, exposicións ou
revistas científicas especializadas (como
Surveillance & Society), ata toda unha cultura
antagonista promovida por cidadáns para os que a
utilización indiscriminada destes dispositivos é
claramente abusiva e coercitiva. Unha cultura que
xa empezou a xerar certas organizacións activistas,
eventos colectivos e moita información compartida
sobre protocolos de denuncia das súas

Non só son entón o Estado e o Mercado as
instancias plenamente satisfeitas con este modelo
de seguridade, senón tamén unha boa parte da
cidadanía comodamente instalada no Santiago
"plató de televisión". De aí que este proxecto
formule directamente a confrontación coa
destrución como discurso, ante a demostrada
dificultade de traballar coa vía legal (evidentemente
máis aceptada pola opinión pública, pero sen
validez conceptual como vía de pensamento): o
Movemento polos Dereitos Civís leva anos loitando
contra a videovixilancia nos espazos urbanos
galegos apelando á Lei de Protección de Datos (a
través de denuncias baseadas na situación irregular
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Volvendo ao espazo urbano, as cámaras de
videovixilancia son elementos cunha potente e
inusual presenza na cidade porque a súa
obxectualidade é radicalmente performativa (en
Middlesbrough xa se colocaron cámaras con
altofalantes a través dos cales se informa en tempo
real os cidadáns que están "a facer algo mal"…),
impoñendo un sistema de hipervisibilización-invisibilidade que, sen ter que afondar moito en Foucault,
distorsiona a percepción e vivencia do urbano en
distinta medida que o que no seu momento ou lugar
fan as miradas ocultas tras as ventás ou as orellas
tras as portas, e que, como mínimo, require un
debate público máis explícito e que inclúa a
perspectiva urbanística como contraposición ás
aspiracións das instancias propietarias.
Un debate que queda por agora nas areas políticas
locais, entre os defensores da vixilancia como forma
de liberdade a través da seguridade (obxectiva e,
fundamentalmente, subxectiva), e os da liberdade a
través da intensificación da vida urbana como forma
de seguridade en si mesma.
CONTEXTO 2: ESPAZO LOCAL
Ademais desta actualidade xenérica, o interese da
videovixilancia como tema de traballo xorde tamén
do propio contexto de Santiago de Compostela,
debido á condición globalizada do seu centro
histórico, un claro exemplo de área urbana no que a
súa capacidade de atracción turística xerou un
consenso infantil en torno á necesidade de control
como forma de asegurar a normalidade das cousas
esperada por veciños e visitantes.
Un proceso, o da globalización de determinados
fragmentos do planeta, ante o que o pensamento
urbanístico non fixo máis que formular escenarios
desconflitivizados, estables e recoñecibles, nos que
os fluxos económicos globais poidan redistribuírse
entre os comerciantes locais a través das rendas do
turista medio internacional; un atrezo temático
sempre necesario para ese tipo de viabilidade
económica que moitos outros territorios galegos
contemporáneos son acusados de poñer en perigo a
través do mal chamado feísmo.
Ademais de recomendar unha lectura transversal
dos numerosos estudos sobre os procesos de
xentrificación, turistificación ou disneyficación que
transformaron nas últimas décadas moitos centros
históricos de todo o mundo, hai unha cuestión que
nos gustaría deixar clara: é moi urxente identificar
cales son as achegas non económicas destes
procesos globalizadores (produtores como mínimo

ztc.ergosfera.org
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21 Consellería de Cultura e Turismo

1 Centro Galego de Arte Contemporáneo

16

2x Direccionais - baixa

3x Direccionais - baixas [contorno]
1x Direccional - media altura [parque]
1x Domo - media altura [acceso]
1x Domo - baixa [terraza]
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22 Nova Galicia Banco

2 Colexio La Salle

23 Museo Granell

3 Hotel Bonaval

24 Concello - Toural

1x Direccional - baixa

2x Direccionais - baixas

4 Nova Galicia Banco
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3x Domos - baixas

1x Direccional - baixa

P
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6 Instituto Padre Sarmiento

27 Capitol
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7 Consello Económico e Social de Galicia

28 Residencia Santiago Apostol
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1x Direccional - media

1x Direccional - baixa
1x Domo - baixa

1x Domo - baixa

8 Hotel MV Algalia

2x Direccionais - baixas [traseira]
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33 Policía Nacional

13 El Correo Gallego

P

34 Policía Nacional

14 Concello - Quintana
1x Domo - alta

36 Trasera Pazo Raxoi

17 Museo das Peregrinacións

37 Concello - San Francisco

18 Concello - Platerías

38 Concello - San Francisco

19 Concello -Fonseca

39 Hotel San Francisco

1x Direccional - media
1x Direccional - media

2x Direccionais - baixas [soportal]
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27

25

2x Direccionais - baixas

1x Direccional - baja

1x Direccional - media

20 Residencia María Inmaculada

26
Praza de
Galicia

6x Direccionais - baixas
2x Domos - baixas

16 Casa da Conga

1x Domo - baixa [soportal]

30

2x Direccionais - baixas

4x Direccionais - baixas
2x Domos - medias

1x Direccional - alta

31

1x Domo - baixa

P

35 Pazo Raxoi

15 Porta Santa

24

Alameda

1x Direccional - baixa

12 Auditorio Nova Galicia Banco

5x Direccionais - baixas

Praza do
Toural

31 Concello - Porta Faxeira

2x Domos- baixas

1x Direccional - media [soportal]
6x Domos - baixas

P

32 Nova Galicia Banco

11 Concello - Cervantes

23

1x Direccionais - alta
1x Direccional - baixa

1x Direccional - baixa

1x Domo - baixa [soportal]

29 Policía Local

30 Despacho abogados

9 Museo das Peregrinacións
10 Nova Galicia Banco

22

1x Domo - alta

26 Banesto

2x Direccionais - baixas

33

25 Policía Local

5 Policía Local

1x Direccionais - alta

34

P

1x Domo - baixa

2x Direccionais - baixas [dársena autobuses]

Praza de
Fonseca

Tamén se pode pensar que non ten por que ser
negativa a existencia de diferentes gradacións de
control na cidade, sempre e cando a redistribución
das funcións urbanas segundo os seus
requirimentos de vixilancia non derive en exclusións
asimétricas impostas (guetos definidos unicamente
pola capacidade económica dos seus habitantes).
Neste sentido, serían as posibilidades produtivas
destes ámbitos urbanos "retransmitidos" as que
esixirían a nosa atención para imaxinar novos
protocolos de hackeo e intensificación cos que
relacionarnos con estes xa tradicionais veciños da
cidade, reapropiándonos das súas cualidades
comunicativas e da súa capacidade de creación de
escenarios urbanos transmediáticos.

Este documento, con licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 Unported, pode descargarse libremente
dende a web do proxecto ZTC: ztc.ergosfera.org
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CONTEXTO 4: FUTUROS INMEDIATOS
Pódese pensar que os sistemas de videovixilancia
son completamente superfluos e que só funcionan
como placebo tranquilizador para os seus
consumidores, mentres para o resto de cidadáns
non significan nada. Unha perspectiva moi dubidosa
porque implica a neutralidade de todo detalle
urbano (obxectos, materialidades, símbolos,
estéticas, etc.) con respecto ás formas en como se
viven os espazos; e porque ademais, xa sabemos
que os procesos de substitución das relacións
humanas pola mirada distante desde estes
dispositivos tende a xerar disparates como a
instalación de cámaras nos colexios para
tranquilizarnos ao poder comprobar en todo
momento se os nosos fillos e os seus profesores
están a representar ben os seus papeis.

Ergosfera, novembro 2013.

CÁMARA INTERIOR
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das cámaras, na inexistencia das motivacións
requiridas para legalizar a súa instalación, ou en
defectos de forma burocráticos) e o proceso de
proliferación destes sistemas non se ralentizou en
absoluto.

A cuestión inquietante é pensar nun futuro próximo
se continuamos por esta deriva e non avanzamos
nese outro sentido produtivo, porque entón a única
pregunta que xorde é a de se é necesario facer todo
o que podemos facer: ¿compensa realmente
dotarnos dunha ferramenta que non reduce
significativamente os crimes, pero que levada ao
extremo podería servir como forma de control e
persecución de todo o considerado indesexable en
cada momento?, é dicir, ¿ten algún sentido,
sabendo como sabemos que pronto se poderán
interconectar as cámaras de toda unha metrópole e
recoñecer as caras dos seus habitantes, e
coñecendo un pouco a historia recente e os
procesos actuais de auxe das políticas xenófobas,
que deamos pé a esa posibilidade de eliminar as
sombras da cidade?

100 (m)

-dentro de establecemento pero con visión ao exterior-
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35
irregularidades, cartografías da súa situación nas
cidades, e métodos de inhabilitación destes
sistemas cos que explicitar o forte rexeitamento
social que suscitan.
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CÁMARA DOMO
CÁMARA DIRECCIONAL
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de certa diversidade de persoas, modos de vida,
materialidades e ambientes en xeral a escala
ultra-local) que poderían estar a ser coartadas pola
hiperseguridade e a videovixilancia, para, a partir de
aí, descubrir e debater se en realidade estes
dispositivos son inevitablemente consubstanciais
aos interesantísimos procesos nos que o local se
supedita ao global. É absolutamente inaceptable
que continúen sendo unicamente as empresas
transnacionais tipo McDonald's ou Fnac as que
investiguen de forma activa (construíndo lugares) o
que queira que sexa unha espacialidade global,
compartida e de uso público.
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- no espacio público-

Santiago de Compostela

CONTEXTO 1: ESPAZO-TEMPO GLOBAL
O actual proceso de proliferación dos sistemas de
videovixilancia como forma de control do espazo
urbano parece debido principalmente a dous
factores: por unha banda, a máis dunha década de
aplicación de políticas do medo post-11S por parte
de gobernos, medios de comunicación e institucións
capitalistas (o que calou profundamente nas formas
de vida e aspiracións das clases medias
propietarias), e por outra, aos rápidos avances
tecnolóxicos do sector dixital, que supuxeron un
abaratamento progresivo destes dispositivos ata os
converter en obxectos de uso masivo.
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