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Limiar 

Cipriano Luís Jiménez Casas 
Director Xeral Fundación Menela 

 

No primeiro cuadrimestre do curso 2006/2007  o Grupo de Estudos 

Audiovisuais da USC ofertou un programa on-line sobre a imaxe da 

discapacidade en series televisivas, programas radiofónicos, publicidade, 

cinema de ficción e documental, e máis fotografía. So o titulo “Audiovisual 
cinema e discapacidade”, esta experiencia de educación sen barreiras contou coa 

parcería de Fundación Menela. Xa no ano 1999 o Centro Castro Navás-

Fundación Menela fora o escenario onde o  inesquecíbel  Ricard Terré, 

desenvolve un proxecto arredor do retrato de persoas con Trastornos do 

Espectro do Autismo que, fotografadas no devalo da súa actividade cotián, 

trasládannos unha mensaxe de inclusión ao tempo que se amplan os canons 

estéticos da representación.  

 

A discapacidade en imaxe/as imaxes da discapacidade ben poderían, polo 

significado e o seu recoñecemento social, constituír un verdadeiro affaire du 
siècle. Cómo combinar o respecto dos valores universais e a consciencia a prol 

da discapacidade? Soamente a paixón, como diría Bertrand Russell, sería quen 

de poñerse no lugar do outro a través da “ansia de amor, a búsqueda do 

coñecemento e unha insoportábel piedade polo sufrimento da humanidade”. 

Tamén, en palabras de Theo Peeters, traballar con persoas con discapacidade é 

ser unha especie de “aventureiro mental”  para alén de “ter o valor de traballar 

só no deserto”.  

 

E cómpre lembrarmos que a discapacidade forman parte da diversidade. 

Trátase, xa que logo, de recoñecer que entre os seres humanos existen 

diferenzas, que a diversidade pertence a propia natureza, que por extensión 

forma parte da natureza humana e que as persoas con discapacidade, como é o 

caso das persoas con Trastornos do Espectro do Autismo, teñen  dereito a 

decidir, dereito  á súa autodeterminación. Pero o que adoita  acontecer  é que o 

normal para eles e elas non o é para o resto das persoas. Tamén  unha persoa 

con discapacidade  aprende en facendo e nós, os outros, facemos canda eles e 

elas, sabedores que axudarlles a facer non é facer por eles. Trátase, en relación 

directa  coa educación, a política e os tratamentos psicolóxicos, de que as 

persoas con discapacidade cheguen a ser, cheguen a facer, poidan opinar e 

pensar, elixir, escoller e decidir. 
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Porén,  o equilibrio e a convivencia social non serán posíbeis nin  

soportábeis se non  recoñecemos o  devandito principio da diversidade e  da 

pluralidade. Porque un mundo diverso e plural non é un mundo ordinario nin 

un mundo fraccionario se non un mundo onde, ao mínimo,  catro instancias 

cardinais entran a se considerar e respectan os seus propios modos  de pensar e 

actuar a través das súas simboloxías pulsionais: o diñeiro para a información, o 

lugar do presente para o corpo, a palabra para a cultura e a vida salvaxe para a 

natureza.  

 

      O mesmo concepto de discapacidade, non deixa de ser relativo poisque 

en función de onde esteamos, de onde nos atopemos, calquera pode ser unha 

persoa con discapacidade. O escritor inglés H. G. Wells, un dos fundadores da 

science fiction, advírtenolo así: Imaxina un home perdido nas montañas que se  

atopa cun val onde todas as persoas que viven alí  son cegas. O protagonista 

coida que na terra dos cegos el vai ser o amo, que se vai facer  o xefe desa 

comunidade, dándolle cumprimento a famosa crenza de que na terra dos cegos 

un vidente é de por si o líder. Pero a través de toda unha serie de peripecias 

negativas chega a comprender que nun mundo de cegos un vidente é 

discriminado... E así, na fin  adopta a solución de fuxir” 

 

      No pasado século, a partir da segunda metade, o termo déficit, que esta 

profundamente ligado ao aspecto mais negativo da persoa con discapacidade, 

dalle paso a valorización dos, tamén, aspectos positivos que presentan todas as 

persoas con discapacidade e pásase  a determinar cales son aquelas 

“necesidades concretas” que ten a persoa con discapacidade para que,  da 

mellor maneira, poida ser compensada.Trátase,  en definitiva, de adaptar a 

sociedade ás necesidades que presentan as persoas con discapacidade. Neste 

sentido, os criterios de accesibilidade universal–deseño para todos,  adquiren 

unha especial relevancia. 

 

      A exclusión social ten, por outra banda,  dúas vertentes: a visión médica 

e a visión social. Dende o punto de vista médico as persoas con discapacidade 

son portadoras dunha eiva. Pero unha persoa con discapacidade, que por 

exemplo utiliza unha cadeira de rodas, pode estar excluída se no medio no que 

quere e desexa vivir os autobuses, o transporte en xeral non ten accesibilidade e 

atopase con barreiras por todas partes; servizos públicos, cinemas, teatros, 

museos, instalacións deportivas, etc. Neste caso os   responsábeis e inductores 

de barreiras son os arquitectos, os enxeñeiros, os políticos.... Eles e elas,  as 

persoas con discapacidade, non son portadoras de eivas e,  pola contra, 

recíbenas . 
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 E dende o punto de vista cidadán as persoas con discapacidade están 

sometidas a un proceso de discriminación que atravesa varios campos, desde o 

económico -social ata o político – institucional, consubstancial das relacións 

sociais que os grupos dunha comunidade manteñen entre eles. Neste senso a 

cuestión da exclusión situase, xa que logo,  no campo cultural e ideolóxico. 

A erradicación da exclusión social non pode solucionarse soamente co feito 

de votar unha Lei, por moi boa que sexa, se non modificamos en profundidade 

as representacións, as prácticas, así como o modelo da sociedade que as soporta. 

Por iso son de grande interese proxectos coma o curso que está na orixe desta 

publicación que, de seguro, transformará o noso modo de ollar. Dito de outro 

xeito, unha profunda evolución cultural debe preceder e acompañar as 

transformacións económicas, sociais e institucionais.     

 

Coma calquera de nós, as persoas con discapacidade teñen moitos recursos. 

E non debemos apremalos ou mortificalos. Ninguén pretende atopar nun gato 

as calidades dun can, nonsi? Porqué moitos médicos, psicólogos e 

rehabilitadores pretenden lograr obxectivos das persoas con discapacidade para 

os cales non están preparados? Eís a primeira atitude a modificar. 
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Filmar as cicatrices do real 

Margarita Ledo Andión 
Catedrática de Comunicación Audiovisual 

 

 

1. Pequena historia e definicións do Documental 

Unha historia de familia, a de Nanuk, o esquimó, presentada no cine Capitol 

de Nova York no 1922, inaugura para o público un novo tipo de películas que 

pasan a ser adxectivadas como ‘documentais’. O seu autor, Robert Flaherty. A 

súa diferenza, a respecto doutro tipo de filmes, que non estamos diante de 

actores se non de personaxes reais que representan, para unha película, a súa 

vida cotián nos mesmos escenarios no que a vida cotián se desenvolve.  

Pero para que Nanuk trouxera canda si un novo tipo de cinema que xa non é 

soamente o rexistro directo, cun toma-vistas, do que pasa diante dos nosos 

ollos, foi preciso que alguén decidira organizar para a cámara, é dicir, darlle 

forma dramática, a unha viaxe cara o descoñecido, a comunidade esquimó dos 

Inuit e a súa existencia entre un mundo de augas e xelo onde o aceno máis 

simples, a pesca, a caza, a construción dun teito, dun iglú para pasar a noite, é 

tamén unha historia que nos leva ao interior de nós propios como xénero 

humano. 

 

 É neste punto onde Flaherty pasa a ser un autor que escolle o relato realista 

–presentación dun feito que se está desenvolvendo, a viaxe  na procura de 

alimento; a procura, os momentos de perigo, o confronto do cazador coa presa; 

e a conquista do obxectivo inicial, a garantía de non morrer de fame na 

invernía- para costruir unha obra que en diante será referencia de que outro 

tipo de cinema é posíbel. 

 

 Pouco antes, no 1921, tamén na cidade de Nova York, outro autor, o 

fotógrafo Paul Strand, convertera a urbe, o espazo no que nos identificamos 

como cidadáns modernos, en materia dun pequeno filme, Manhatta.  

Inaugurase, así, outra proposta fílmica que leva a marca da  linguaxe específica 

da cámara –as angulacións, as tomas, os planos, o ritmo que xa non é o 

orgánico, a montaxe-  e onde non acontece nada de singular a non ser a forma 

de contar. Son os dous camiños que en diante puntuarán o Documental. 

A primeira vez que este cinema  recebe nome de seu é no 1926,  nun artigo de 

prensa no que un graduado escocés, John Grierson,  en pasaxe de estudos 

tamén por Nova York, escrebe a propósito dun outro filme de Flaherty, Moana,  
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e define o documental como <<visión dramática da realidade>>. De retorno a 

Europa, Grierson traballa a prol de conseguir o  compromiso institucional con 

este tipo de cinema, considera a súa existencia fundamental para a democracia, 

e no 1929 realiza a súa única película, Drifters, onde a acción dramática é o 

mundo da pesca. O pensamento e a actividade de Jonh Grierson  están, por 

unha banda, nos escritos, no que serán os <<Principios do Documental>>  e na 

dinamización dun grupo de cineastas que entenden o cine como compromiso 

social.  

 

1.1 Cinema que demostra/cinema que mostra 

 

Aprender a traveso da experiencia de outro é un dos significados do termo 

<<documento>> que  mellor ilustran a función que se lle apón ao cinema 

documental. Servir de proba de que algo pasou tal e como o podemos 

contemplar en calidade de  espectadores é o seu ‘santo e sinal’ ao tempo que 

nos ensina como as cousas son. Mostrar e demostrar de maneira inequívoca son 

a cerna dunha modalidade que esixe a observación con causa e que nos agasalla 

con obras únicas como Las Hurdes, Tierra sin Pan, 1933, de Luis Buñuel. O seu 

autor, para explicar o por qué da súa elección, definirá Las Hurdes como un 

lugar que non leva a ningures, como un deses exemplos que nos desacougan 

non tanto pola miseria se non pola permanencia da miseria, non tanto pola dor 

se non pola perpetuidade da dor, e que hoxe poderíamos aplicar a grande parte 

da humanidade, por exemplo a África. 

 

A nivel operativo e a medida que o cinema documental vai aparecendo en 

público con obras de diferente tipo, con propostas diferentes, establécense as 

primeiras clasificacións: expositiva, ou aquela obra que nos explica de maneira 

lóxica e razoada, o seu motivo; observacional, onde somos nós, espectadores, os 

que deducimos a partir do acto de ollar, tal e como fixo por nós a autora ou o 

autor; creativa, para que a autoría, como constitutiva dunha obra, poida 

expresar  cómo traballa os seus materiais, o real; relacional, onde  a autora, o 

autor pasa a ser parte do real, a vivir unha determinada situación no filme.   

 

1.2 Cinema que oculta/cinema que revela 

 

Para entrar neste binomio temos que pararnos un intre en dous valores do 

Documental: o indicio,  esa pegada, ese rastro que deixa o real na súa  imaxe, 

unha imaxe  que existe porque existe a cámara; e o histórico, ese momento no 

que o real existe para poder pasar a ser imaxe e que un autor, André Bazin,  que 

influirá de modo determinante no cinema moderno, a partires desa grande 

creba do século vinte, creba  que recoñecemos na siglas IIGM (segunda guerra  
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mundial) resumirá na frase ‘a existencia primeiro, despois a esencia’. Porque a 

mentira pode ser máis real que a verdade, porque o cinema de propaganda  

conseguiu ocultalo todo, o documental vai á procura dunha realidade da que a 

penas queda materia da que termar: o holocausto, o exterminio en masa, Nuit et 
Brouillard, de Alain Resnais, no 1956. Viramos os ollos para nós mesmos. Pola 

primeira vez mirámonos como as mesmas persoas que tronzaron o século en  

dous. E os novos movementos documentais dosa nos sesenta, o cinéma-verité, o 
free cienema, o direct cinema, fúndense coas posibilidades novas do dispositivo –

as cámaras lixeiras, o son sincrónico- para facer que a realidade se exprese por 

si mesma. O momento da rodaxe pasa a ser o fundamento deste período, as 

cousas e os acontecementos revelándosenos canda a cámara. 

 

 

1.3 Cinema descrición/cinema inscrición 

 

‘O mundo existe,  mírao se queres’ , unha  idea  que tiña representado ao 

movemento <<Nova Obxectividade>> nos anos vinte do século vinte,  é a que 

lle da corpo a unha actitude autoral de forte compromiso co real que comezou 

na década dos noventa e que arestora continua agasallándonos  coas mellores 

obras documentais, como Suite Habana de Fernando Pérez. A vida 

precipitándose no filme,  o filme desde o interior da vida dun adolescente 

discapacitado  e partícipe dun momento determinado no seo dunha sociedade, 

a cubana,  onde o máis persoal confúndese co máis obxectivo –o traballo como 

necesidade  e a fábula como realidade- que nos aprende un novo modo de 

filmar. 

 

 
                            Imaxe 1: Suite Habana  
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2. Qué e cómo filmar: a experiencia do filme 

 

Entramos, xa, na nosa escolla particular de certos autores e de certas 

películas destes autores que traballaron encol da discapacidade como tema, 

como modo de relación coas personaxes e como maneira diferente de filmar. A 

posición que seguimos debémoslla ao cineasta e pedagogo  Jean Louis Comolli 

que nola evoca deste xeito: as personaxes, os papeis, <<reais>> ou 

<<ficticios>>, non son interpretados polos mesmos seres. Ou mellor, os seres 

que os interpretan –comediantes, non comediantes- non son os mesmos nas 

dúas categorías: sinxelamente porque no documental cada personaxe 

interpretado por un ser real chega co  mundo dese real, coa súa historia, a súa 

vida, os seus conflitos, os seus fallos, o seu medio, a súa particular actividade –

en resumo, a súa experiencia-, dimensións todas elas que se articulan mellor ou 

peor pero sempre con forza co seu corpo, as súas verbas, a súa densidade, as 

súas angueiras. É este conxunto o que filmamos ao filmalo. 

 

2.1 O punto de vista a traveso da posición autoral 

 

Qué se fai dende quen o fai  é o lugar dende o que podemos reflexionar 

sobre películas concretas que tratan sobre a discapacidade non como motivo se 

non como un modo de pensar o cinema e de pasar pola experiencia do cinema 

do real. A primeira condición para falarmos en autora, en autor é que teñan a 

posibilidade de decidir qué filme facer e cal forma lle dar ao filme. A segunda, 

manter esa responsabilidade ate a fin. Por iso as películas que adoito nos serven 

de exemplo son parte do cine independente, de pequenas produtoras e poden 

tratar aspectos da realidade que non están no mundo do espectáculo e do 

cinema como negocio. Ocasionalmente, porén, poden dar o chouto ao circuíto 

de exhibición comercial tal e como pasou con Être et Avoir de Nicolas Philibert, 

un dos nosos cineastas de referencia. 

 

A partir dunha encomenda de colaboración para rexistrar en vídeo  material  

sobre a linguaxe dos signos con fins educativos, Nicolas Philibert  toma a 

primeira decisión e non acude a falar con especialistas sobre a xordeira se non 

que vai ao encontro de persoas xordas ‘ sen a priori ningún’. Por toda bagaxe 

leva consigo o adestramento nos rudimentos da linguaxe dos signos para non 

ter que botar man dun interprete. É vai ser esta comunicación primordial a que 

nos indique unha das constantes do método Philibert como inmersión no real 

que se quere contar. Retomarémolo de seguida. 
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2.2. Aprender do real: o cineasta e o espazo dos cegos 

  

O outro, o tempo e a rodaxe como apertura ao outro son claves na obra do 

cineasta holandés  Johan Van der Keuken que precisa do cinema como modo de 

explorar unha idea, ‘unha sorte de sospeita’ da que será exemplo  unha das súas 

viaxes cara o absolutamente descoñecido, a India, o sistema de castas, a 

representación dunha sociedade a traveso das artes marciais, do espectáculo, da 

danza; unha sociedade que se pon en escena  e que o cineasta soamente poderá 

tratar como síntese entre documental e ficción experimental no filme O ollo por 
enriba do pozo, 1988. 

 

Moito, moito antes unha outra viaxe, no 1964 e no 1966, ao mundo da 

cegueira. O primeiro dos filmes L’enfant aveugle recolle secuencias televisiva de 

actualidade comentadas por nenos cegos e no segundo, cun xiro sorprendente, 

o cineasta pégase a un rapaz de catorce anos, Herman, que o xornal francés 

l’Humanité nos presenta así:  

Este rapaz (Herman), despois de pasar a semana no Instituto  (dos cegos de 

Huizen), regresa a pasar a fin de semana coa súa nai. É entón cando se expresa 

unha violencia, unha agresividade que nos sorprende, mesmo se a 

comprendemos:  

 

L’Humanité, 3 de marzo de 1993 
L’enfant aveugle 
 
Este rapaz (Herman), despois de pasar a semana no Intituto  (dos cegos 
de Huizen), regresa a pasar a fin de semana coa súa nai. É entón cando se 
manifesta unha violencia, unha agresividade que nos sorprende, mesmo 
se a comprendemos. Poderíamos, por exemplo, reprocharlle que pense 
que <<os vellos de máis de corenta e cinco anos non deberían seguir 
vivindo>> mentres ca el, case que un neno, coñece a inxustiza de ser 
privado da vista. Como adoito pasa nos seres  cun senso atrofiado, os 
outros están desenrolados de maneira abraiante. Herman, tolo pola radio, 
inventa emisións, verdadeiro universo que constrúe só para el. Coa súa 
boca, ou con botes de conserva, produce sons extraordinarios ... 

 

Para alén de observar como o espazo se manifesta de modo diferente para os 

cegos, a   aprendizaxe pasa, neste caso, dende a personaxe ao cineasta quen 

nolo expresa, con todo rigor e densidade no seguinte texto: 
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Johan Van der Keuken:L’enfant aveugle / O neno cego (1966) 
 
En maio de 1964 rodei un filme sobre a percepción da realidade por parte dos 
nenos cegos. A ausencia dunha soa facultade  perceptiva, a vista, está na orixe 
da organización totalmente diferente  do resto de facultades e, deste xeito, o 
mundo para o cego aparece de modo absolutamente diferente. Nesa película, 
O Neno Cego, tentei descubrir esa experiencia diferente da realidade. 
No filme Herman Slobbe, O neno cego 2, que fixen exactamente dous anos 
despois, tentei atopar unha prolongación lóxica a aquela exploración xeral do 
problema da cegueira: una exploración da realidade dun só individuo cego. 
Quería facer un relatorio da confrontación dun rapaz co mundo exterior. 
Cómo reaxe? Como atopa o lugar de seu? Que contacto ten coa vida á marxe 
da institución dos cegos? 
Seguín a Herman Slobbe durante dous meses e o filme describe  as mudanzas 
nas súas relacións. Ao comezo el non é mais ca unha ‘vítima do documental’ 
e a película aínda é, sobre todo, un mecanismo de abstraccións, de alusións e 
de información. Porén, despois de certo tempo, cando Herman se fai co 
micro, a súa personalidade  toma o poder no filme e Herman convertese 
nunca ‘forma’ autónoma, que, pola súa banda, dita a forma do filme. Eu 
considero esta película como a descrición do desenvolvemento dunha forma, 
a forma de Herman e a forma do filme 
... 
Tamén tracei certo paralelismo entre os cegos e os negros como grupo 
humano que a sociedade condena a fincar atrás. E cara a fin do filme un 
profesor cego introduce outro elemento de comparanza: o exterminio dos 
xudeus na Alemaña hitleriana como consecuencia extrema do sentimento de 
condescenza piadosa da sociedade ‘normal’ para os que considera ‘os outros’. 
Penso que, inconscientemente, a miña finalidade foi precisamente 
demostralo. 

 

O diálogo 

 
O profesor:  
… 
Un día no tren alguén dicía:  
Se eu fora así preferiría morrer 
 
Tamén pensan que es xordo! 
 
E repetía afeito: 
Preferiría ter morto. 
 
Entón díxenlle: 
Non coñeces unhas pompas fúnebres para min? 
 
Debedes tentar por o humor da vosa banda. 
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Pero cando es novo é moi duro 
… 
 
 
Un alumno:  
 
¿Por que se procura sempre a morte? 
 
O profesor:   
Porque resolve todos os problemas 
Non somos nós quen queremos morrer 
Pero no tempo de Hitler tiñan ese punto de vista. 
Estaban ocupados de máis cos xudeus pro se non garántovos  que eles terían 
liquidado a todos os cegos! 
 
 
[van corenta anos deste dialogo e deste filme] 

 

           

 

       
             Imaxe 2 

 

2.3 Achegarse ao real: o signo puro 

 

Outra volta Nicolas Philibert e o seu filme Le Pays des Sourds, 1992, como 

encontro de dous mundos que usan, como fundamento da linguaxe, o visual 

puro, sen outros apoios que o corpo, a súa capacidade expresiva e os límites.  
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Contra o que poideramos pensar, como espectadores o mundo dos xordos 

ábrenos unha manchea de interrogantes que fan acanear as nosas ideas pre-

concebidas sobre a suposta ‘universalidade’ desta linguaxe ou de que con ela só 

poderemos expresar conceptos elementais. Pero, sobre todo, o filme en tanto 

filme son as historias persoais que os propios protagonistas representan e 

relatan para nós.  

Dar a ver, ese reclamo do documental, chega á súa máxima radicalidade 

nunha película como a de Philibert onde nenos e adultos, homes e 

mulleres,traballadores ou xubilados,  pais  e fillos traen para o cinema o seu 

cotián inmenso, violento, conflitivo e profundamente vivido. 

 

Non se confunden, non se poden confundir os dous mundos, o do cineasta e 

o das súas personaxes. Ambos os dous mundos son conscientes do seu papel. 

Por iso se produce o encontro. Por iso se produce o encontro connosco. Por iso a 

duración do plano e da toma, a secuencia, é constitutiva deste encontro que, 

aínda, é máis real na  imaxe que na realidade habitada por eles e por nós.    
 

 
         Imaxe 3: Le Pays des Sourds (1992) 
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Discapacidade e texto cinematográfico 
O labor enunciativo, a funcionalidade e a arte 
 
Antía López Gómez 
Profesora de Comunicación Audiovisual da USC 
 

 

1. Introdución 

 

Prodúcese no texto, si é texto, si é quen de denominarse deste xeito, un 

traballo significante que terá lugar na superficie do mesmo. Diremos que neste 

orden de cousas dito traballo é capaz de desencadear unha función testemuñal, 

a cal se traduciría, dado que abordamos o traballo de enunciación con respecto 

á discapacidade, no que sigue: esta existe, aquí se mostra, e caracterízase deste 

xeito1. Pero existiría, ademais, un traballo textual de índole formal, no sentido 

gestáltico, en virtude do cal sería posible a conformación –neste caso– da figura 

do discapacitado como figura amable. Existiría, por último, un traballo de 

índole estética, en virtude do cal a instauración dunha dimensión simbólica, 

metafórica ó tempo que instauradora de certas preservacións, ou prohibicións 

no texto, asemade sería posible. En suma, si ben non estamos a despregar 

integramente tódolos rexistros do texto, pois apenas mobilizaremos dous deles 

e unha dimensión, estamos a definir diferentes niveis do traballo de inscrición 

no texto –da súa tarefa enunciativa– da presenza de figuras con discapacidades, 

sexan estas físicas ou mentais; velaí o cometido do presente traballo. Qué ou en 

qué termos, qué ou segundo qué modelo, patrón ou paradigma, se articulan os 

citados niveis textuais –esa é a cuestión á que tentaremos dar resposta 

seguidamente– tomando a discapacidade, a súa presenza, como punto de 

referencia textual, isto é, como esa cuestión cara a cál se orienta –e que polo 

tanto orienta– o traballo significante, o traballo formal (no sentido gestáltico) e o 

traballo de simbolización. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A interrogar ós filmes neste orden de cousas dedícase gran parte da literatura interesada particularmente 
na maridaxe entre cine e discapacidade; a lista sería interminable, máis deixaremos constancia dun ensaio 
representativo que fai o seu labor con certa fortuna como é o caso do que propoñen Pointon e Davies 
(1997). 
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2. A función testemuñal do texto cinematográfico: a discapacidade existe 

 

En termos constitutivos, dirase que todo filme está dotado dun rexistro 

semiótico que será o encargado de promover unha serie de mensaxes. Trátase, 

polo tanto, dun rexistro comunicativo, en tanto produtor e favorecedor da 

transmisión de información. E considerando este rexistro, particularmente no 

que atinxe á presenza de discapacitados na obra fílmica, a súa tarefa apuntará á 

revelación ou á constatación da diversidade de individuos que integran, 

efectivamente, o corpo social2. Non obstante, un filme non é un mero soporte 

informativo, ou non o é preferentemente, pois a cantidade de información que 

estará en disposición de aportar, neste caso sobre a cuestión da discapacidade, 

será sempre escasa e incluso diríamos que residual. Así pois, poderíamos soster 

que non todo debe ser reducible á mensaxe na obra de arte, xa que a do filme 

non será unha función eminentemente informativa, aínda cando a información 

de xeito puntual, acoutado, limitado, se desprenda deste rexistro en particular. 

 

Pero avancemos neste sentido: «Para Lucy Virgen Aguilar, crítica de cine e 

secretaria da Coordinación General de Sistemas de Información, da 

Universidade de Guadalajara, “el peor maltrato que sufren los minusválidos en el 
cine es que no se les ve como cualquier persona. La mayoría de las veces no son vistos 
como uno más del grupo. Se concede más valor a la enfermedad o a la discapacidad que a 
la persona en sí. Eso se convierte en el centro del personaje. Los minusválidos o 
discapacitados nunca son parte de un grupo. No hay en una preparatoria un grupo que 
incluya un cojo. Nunca pasa eso. No son uno más de los amigos, sino que tiene que ser 
el protagonista o el amigo más cercano a éste, al cual le da una calidad moral increíble el 
tener una discapacidad». (Ortiz, 2001:18)  

 

A obxección ó texto fílmico que aquí se recolle, a pesar de constituír unha 

obxección lícita, constitúe unha interpelación non moi acertada á obra fílmica, 

pois a do cinema non é unha proposta que se pretenda, en si mesma, fiel reflexo 

da realidade social –nin tampouco o seu é un papel terapéutico como, por outra 

parte, pretende a literatura clínica; e neste orden de cousas non pode 

equipararse, por certo, o grao de esixencia, feito dende a propia clínica (Umb-

Carlsson & Sonnander, 2006), no trato á figura do discapacitado por parte do 

corpo social, co que se ha de demandar ós feitos artísticos–, senón que, como 

dicimos, esa misión comunicativa, informativa, é absolutamente puntual. Será 

esta, entón, unha demanda que deba ser matizada, pois o discurso  

                                                 
2 Sobre os modos de representar, de facer visible, a discapacidade de cara ó corpo social resultará 
ilustrativo o traballo de Mª José Gamez (2005). 
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comunicativo e o discurso clínico, nisto coincidentes e mesmo conniventes, non 

deberan tildar de inoperantes a aqueles feitos da linguaxe que responden ou 

serven a outras lóxicas, tal será o caso dos discursos artísticos, entre eles o 

cinematográfico. 

 

Por outra parte, cando na cita precedente se afirma, para deste xeito 

criticalo, que os discapacitados non comparecen nas obras fílmicas como un 

personaxe máis, podería plantexarse isto doutro xeito, e así, tampouco a 

omnipresente temática do amor no cinema se aborda en cada caso como 

calquera historia de amor, senón con absoluta singularidade, ó igual que os 

conflictos que aqueixan ós personaxes, que tampouco se proporán como 

equivalentes ós que se lle plantean a todo o mundo. Non, o do filme é sempre 

un universo de singularidades, é máis, abordar a singularidade das accións, dos 

feitos, dos personaxes, crear un relato para elas, será a súa tarefa. Agora ben, 

isto mesmo, este modo de proceder propio da lóxica fílmica, estimado en 

termos de funcionalidade ou operatividade de cara á inserción dos individuos 

discapacitados no plano social, á súa normalización, ou de cara a favorecer a 

tolerancia social ó respecto, quizáis revele a escasa funcionalidade do cine para 

tal fin na meirande parte dos casos. Neste sentido, o papel da arte resultará 

escaso, modesto, ou incluso desviado. 

 

E aínda, si tomamos como referencia o filme «Las tortugas también vuelan» 

(«Lakposhtha hâm parvaz mikonand», Bahman Ghobadi, IránOIrak, 2004), no 

que se plantea o terrible modo de vida de nenos, todos eles orfos, que habitan 

no Kurdistán iraquí, hacinados en campos de refuxiados. Podería dicirse que as 

cuestións comúns a todos eles son, por unha banda, a de sufrir algunha 

discapacidade física na súa meirande parte, e así mesmo, o establecemento de 

relacións solidarias entre nenos que sobreviven ó abandono e ó atropelo nesa 

loucura que é a ameaza de guerra constante, unhas relacións 

estremecedoramente humanizadas. Por iso, en cada acto, en cada acción, en 

cada propósito, sempre hai un pouso heroico, o de vivir cada día permanecendo 

serenos fronte á loucura. Por iso se namoran, se axudan, ser organizan, 

traballan, se pelexan ou se insultan –na singularidade desa situación a todas 

luces bárbara, refractaria a toda desexabilidade– como calquera, é máis, o seu 

papel no filme é o de ser calquera, ninguén, ou simplemente nada. Velaquí un 

exemplo onde ninguén é nada, ningún deses nenos se quere especial, constitúen 

un elemento máis nunha paisaxe sórdida da que, por certo, o filme en termos 

informativos pouco aporta. 
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3. A conformación do discapacitado como figura amable. A neutralización función 
imaxinaria do texto 

 

Para definir de modo operativo a función imaxinaria do texto, 

nomeadamente do texto fílmico, apelaremos á seguinte consideración de Luís 

Martín Arias (1987: 79) ó respecto: «El texto, sin dejar de ser discurso (y 

vehiculando por ello significados), es algo más que un conjunto de signos. ¿Qué 

más? En primer lugar, en tanto que todo texto ha de ser capaz de movilizar 

nuestro deseo, es despliegue de lo imaginario: el texto ha de ofrecer señuelos, 

imagos que fascinen, que seduzcan»; e un pouco máis adiante aínda sinala: «La 

Figura es el «objeto» por excelencia, que llena por completo el campo visual, 

irradiando una presencia de fascinación y alienación absolutas, sin dejar, en 

principio, que la indefinición amenazante del Fondo aparezca por ninguna 

parte».  

 

E así, cabe preguntarse en relación ó texto cinematográfico no que está 

presente a figura do discapacitado, a partires de qué forma, ou de qué modo 

opera esa Figura, ou esa constelación de Figuras, para que o texto poida erixirse 

tamén como texto para o desexo, e polo tanto tamén, para a inscrición do 

desexo do espectador. Considérese que toda gestalt desexable é por definición 

aquela que, emerxendo no campo da mirada, isto é, para unha mirada, non 

carece –isto é o que principalmente pon en escena– absolutamente de nada, 

comparece pois como Todo, un Todo que será a esencia da plenitude. Do 

mesmo xeito, Todo será sempre refractario a calquera mácula capaz de facer 

perigar e, no extremo, arrebatarlle o seu estatuto pleno (Dolto, 1986). 

 

E ben, si a mobilización do desexo máis imaxinario do espectador ten que 

ver coa comparecencia no seu campo visual dalgunha gestalt, dalgunha Figura 

plena (Durand, 1969), ocorre que investir desta imaxinarización á figura do 

discapacitado resultará, en principio, dificultosa. Diremos, pois, que só cando o 

texto é capaz de transcender o imaxinario, cando é capaz de sacar ó desexo do 

labirinto do imaxinario, cando é capaz de transcender o reclamo, entón poderá 

inscribir a esta figura noutro lugar, un no que o desexo resultará tamén 

convocado, si ben para instalarse no desfrute da xesta, a palabra, o acto densos, 

cargados de valor, cargados de valía: velaquí a operación de transcender o 

imaxinario apuntando cara a dimensión simbólica do texto.  

 

Analizaremos, neste sentido, outra das escenas do filme antes citado, «Las 

tortugas también vuelan», na que un dos nenos protagonistas, o pequeno Rega 

(Abdol Rahman Karim), sae da tenda de campaña onde debía permanecer,  
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cando aínda todos dormen; ó ser cuasi invidente, camiña sen rumbo até dar 

cuns aramados que delimitan o campo no que se atopa confinado o seu grupo. 

Está nun lugar perigoso ó que non debera achegarse, atópase nun límite que 

non debera ultrapasar, cando afortunadamente outros nenos coma el, 

abandonados, eivados, errantes, atópano por casualidade e axúdano a pórse a 

salvo. Velaí a grandeza do xesto solidario, compasivo, dadivoso, e na mesma 

medida sinxelo e comprometido, extremadamente tenro, en medio desa lameira 

poboada de tendas de campaña, co son das metralladoras sempre como fondo; 

un xesto que fai desta –aínda cando puntualmente, xa que en última instancia 

non poderá sosterse, pervivir, ningún acto garantista– unha proposta atractiva, 

que propicia unha experiencia extremadamente desexable para o espectador.  

 

Por contraposición, noutro filme ben distinto, que só ten en común co 

anterior a presenza dun personaxe discapacitado, refírome a «León y Olvido» 

(Xavier Bermúdez, España, 2004), neste caso, ó longo do filme apréciase en qué 

medida Olvido (Marta Larralde), irmán xemelga de León (Guillem Jiménez), o 

protagonista masculino, un mozo con síndrome de Down, se erixe 

puntualmente como gestalt no texto, como figura sedutora, e polo tanto –nun 

filme que propón, aínda que de modo un tanto ambiguo, unha relación 

incestuosa entre ambos irmáns– polarizadora da mirada de León, ó tempo que 

doutros personaxes masculinos –como se aprecia ó longo do filme–, ó igual que 

do espectador. É este o único soporte ou desencadeante do desexo que se 

mobiliza no filme, un desexo cifrado na comparecencia puntual de certa figura 

no horizonte visual do texto. Pero esta, por ser apenas unha imaxe, pura imaxe, 

sostible no marco dunha posta en escea, evidénciase como tremendamente 

precaria, de aí que non sustente nada, ningunha garantía de estabilidade, de 

equilibrio: Olvido é a supervivente, toda unha supervivente, sana dunha 

orfandade fortuita, cuestión na que se esgota o personaxe. E así, León, que no 

plano do imaxinario non aporta nada, non fai imago, será periodicamente o 

obxecto (o obxectivo) da faceta máis sinistra de Olvido, unha vez que a súa 

cualidade de Todo non pode sosterse indefinidamente, entre outras razóns 

porque se debe ó coidado do irmán.  

 

Deste xeito, pódese recoñecer cómo a figura do discapacitado no cinema 

constitúe un operador textual, o cal, dependendo da lóxica do texto, situarase 

como mobilizador ou non do desexo, de certo desexo. Un desexo que, si o texto 

é capaz de facelo, pode ser xerado fóra do rexistro imaxinario, e nesa medida 

conducido, orientado, guiado, dende esa dimensión máis humana, 

culturalmente máis elaborada, máis comprometida, esa que funda a 

posibilidade dun espacio no texto para que tódolos personaxes, discapacitados  
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ou non, establezan entre sí relacións decorosas, dignas de ser establecidas, 

honestas, referímonos á dimensión simbólica.  

 

 
Imaxe 1: León e Olvido 
 

En consecuencia, diremos que será misión do texto fílmico, na medida en 

que opera con figuras discapacitadas, encarar a construcción de certas doses de 

desexo –orientado polo simbólico (Martín Arias, 1997)– alí onde o espello no 

pode –e non debe– ser instaurado, pola propia natureza e finalidade das 

relacións especulares: propiciar o delirio de que algo ou alguén é completo, 

pleno. En troques, o texto, certos textos poderán construir un desexo que haberá 

de ser conducido, orientado, cara e dende esa dimensión na que a figura, 

carente ou non, se inviste de valores tales que a fan íntegramente desexable, 

arrebatadoramente, incondicionalmente, pero só en tanto se constitúe en 

imprescindible para que o universo fílmico non se instale nun indesexable caos.   

 

4. Ética e estética: a instauración da dimensión simbólica do texto 

 
Retomando algunhas das consideracións realizadas no epígrafe anterior, 

entenderemos que toda posibilidade de transgredir o rexistro imaxinario do 

texto, susténtase na articulación dunha dimensión simbólica. E así, mentres que 

no rexistro imaxinario o desexo tradúcese na demanda da comparecencia de 

Todo, e polo tanto tamén de velo todo; a dimensión simbólica defínese pola 

negación da Figura plena e da correlativa mirada imaxinarizada, en tanto 

quebrantadora e impúdica. De aí que, segundo a lóxica simbólica, con respecto 

á figura do discapacitado, a do texto non é unha tarea consistente na simple 

comparecencia da mesma, nin na constatación conseguinte da súa existencia no 

corpo social, nin na convocatoria (chamada) na esfera pública de tal presencia, 

noutras épocas condenada a estar confinada en certos ámbitos –o familiar, o de 

institucións especializadas–, todas elas tareas pertinentes, si ben, a do texto no  
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simbólico é outra, a de cuestionar –e nesa medida poñer couto a– esa demanda 

imaxinaria da mera visibilidade, que entronca co proxecto moderno de velo 

todo, de instaurar a visibilidade –e a comunicación, en tanto proxecto de 

circulación sen obstáculos– como patrón de toda relación humana, logo de toda 

relación social, co correspondente risco de instalalar a esta na superficialidade, e 

no extremo nun permanente delirio. 

 

O problema do texto cinematográfico, introduza ou non a figura do 

discapacitado, será sempre o da fundación de sentido, isto é, que a tarea 

enunciativa sexa tal que teña como resultado a conformación do texto como 

ámbito de sentido para os suxetos –aqueles que o habitan, e aqueloutros que 

asisten ó seu desplegue, isto é, os espectadores. Trátase, pois, de que o texto 

artístico habilite unha parcela de sentido para o suxeto –literalmente, para que 

sexa experimentado polo suxeto, non é outra cousa a experiencia estética (Trías, 

1982)–; é aí onde a discapacidade poderá ser pensada como outra cousa que un 

sinsentido, logo como unha ameaza, na medida en que o texto a dote de sentido 

na experiencia suxetiva e na experiencia social. Dotala de sentido, isto é, 

acometela, abordala, darlle un lugar, para facela manexable –non 

necesariamente visible, omnipresente, e non necesariamente reducida a un 

conxunto de información comunicable, susceptible de circular–, para operar 

humanamente con ela.  

 

Véxase, a modo de exemplo, a tarefa que neste senso desprega un relato 

clásico como «Los mejores años de nuestra vida» («The best years of our lives», 

William Wyler, EE.UU., 1946). Concretamente, a escea da que se pretende dar 

conta, aborda a chegada á casa de Homer Parrish (Harold Russell), un mozo ex-

combatente da II Guerra Mundial agora mutilado, e o primeiro contacto coa súa 

familia trala perda das mans no frente. É a primeira vez –dicíamos– que a 

familia ten constancia directa, visual, da súa falla, en relación ó cal haberá un 

desalento inicial que se materializa no pranto da nai, pero hai tamén 

indubidablemente algo que os une dun xeito fermoso, máis alá da materia vista 

–ou debera dicirse: non vista, da falla–, da figura mellada, agora exhibida no 

sentido de feita pública; referímonos ó profundo amor que todos eles profesan a 

Homer –fillo, irmán, mozo, veciño–, un amor que –porque paga a pena– sábese 

trazado con valentía. Constrúese, así, no filme toda unha promesa de xestión, 

de solución, nun futuro inmediato, o que erixe o universo narrativo en eido de 

sentido, pois sabemos dende ese primeiro encontro que a estabilidade afectiva 

está garantida para Homer e para quen o rodea, aínda cando haberá que 

encarar a tarefa de reconstrucción, de cicatrización, con auténtico empeño. 
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Indubidablemente, a cuestión da relación co outro, co que de radicalmente 

diferente a min hai no outro, atópase no centro da vida colectiva, da experiencia 

humana. A relación co outro é, por definición, problemática, cuestión que rexe 

de modo especial, quizais, para os individuos con discapacidades. Pois ben, 

aínda cando será o discurso médico quen estea cualificado, polo menos en 

parte, para dicir cómo, en qué termos, segundo qué patróns, arredor de qué 

lóxica deben establecerse, deben tecerse esas relacións cando un dos suxeitos é 

discapacitado; sen embargo, será tarefa da arte, e polo tanto tamén do relato 

cinematográfico, construír as metáforas e os resortes capaces de dotar de 

sentido ó trazado, ó establecemento, de ditas relacións. É precisamente aí onde 

situamos a necesidade dunha ética no texto, en todo texto por outra parte, que 

se traduza na introdución de patróns relacionais desexables en tanto honestos, 

sostibles en tanto dotados de garantías, humanizantes, humanizadores en tanto 

evacuadores de todo propósito de aniquilación do outro.  

 

Situaremos, a continuación e para rematar, dúas escenas evidenciadoras do 

que acabamos de sinalar. Primeiramente, trátase da proposta en conxunto de 

«El hombre elefante» («The Elephant Man», David Lynch, EE.UU., 1980), na que 

John Merrick (John Hurt), o home elefante, comparece como alguén 

acostumado á máis absoluta deshumanización no que ás relacións cos demais 

se refire, de aí que tralo encontro con Anne (Anne Bancroft), esposa do seu 

único benfeitor, John se conmova, se azore, pois alguén puntualmente se está a 

referir a el con decoro, con respecto, sen violencia. Non obstante, estamos 

diante dun filme postclásico, no que a exhibición, a mostración do sinsentido, 

das singularidades máis rotundas no que de deshumanizado teñen, constitúe o 

obxectivo e a xustificación mesma do feito fílmico, a grande coartada do filme. 

 

Por outra parte, «Léolo» (Jean–Claude Lauzon, Canadá, 1992), ofrece un bo 

exemplo da necesidade de dotar de sentido á experiencia humana, 

precisamente a través da necesidade constante que Léolo (Maxime Collin) terá 

de ler, de atopar relatos que o reconcilien coa súa biografía –e incluso diríase: 

que o doten dunha biografía–, que lle permitan nomeala para, de inmediato, 

transcendela cara un horizonte humanamente desexable. Lamentablemente, ao 

cabo, Léolo non atopará ancoraxes na súa vida cotiá para afincarse nese outro 

plano transcendente, ese poboado de palabras, de actos, que pesan, e nesa 

medida sosteñen ó suxeito; ese será o motivo do seu fin: acudir a un hospital 

psiquiátrico en busca de algo que o sosteña, esta vez fisicamente no mundo, 

apenas unha terapia. 
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Se non hai proxecto simbólico, e diría máis, se non hai proxecto artístico que 

o sustente, estaremos negando ó universo da discapacidade eses útiles, esas 

ferramentas, tremendamente sofisticadas que son os textos, capaces de nomear 

o que hai, facelo visible, informalo; transcender os espellismos do imaxinario no 

texto; e atopar un eido onde, en virtude dunha boa metáfora, a promesa de 

certas garantías para o suxeito poida ser expresada.     
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1. Algunhas cuestións relacionadas co retrato fotográfico 

Resulta hoxe un lugar común afirmar que a descoberta da fotografía —e, con 

iso, a posta en marcha do acto fotográfico— supuxo, no que atinxe a obtención 

do retrato humano, un proceso democratizador. Con efeito, a aqueles que, pola 

súa posición social, lles resultaba inatinxíbel o pagamento dun retrato, 

efectuado mesmo por un pintor de segunda clase, podían, por uns poucos 

francos, gozar da efixie propria, cun parecido tan notábel verbo do orixinal que 

non resulta estraño que moitos pintores —ao se producir a descoberta— ficasen 

na ruína e que, aliás, os primeiros cultivadores do novo xénero procedesen do 

territorio pictórico.  

Pódese dicer que este mecanismo democratizador se desenvolveu en dous 

tempos: no primeiro, segundo se sinalou, as clases ou capas sociais que —polas 

súas restritas dispoñibilidades económicas— non tiñan a posibilidade de 

acceder a un retrato pictórico, podían posuir unha efixie da súa propria face, 

sen máis que se encamiñaren a unha galería fotográfica. Ora, a obtención dunha 

destas imaxes, pola propria dificuldade de realización do proceso técnico, 

imposibilitaba que persoas que non se achasen estritamente vencelladas ao 

mesmo puidesen obter retratos de parentes, amigos ou contornas cidadás ou 

paisaxísticas cun mínimo xeito. Nunha segunda fase, sinalada na fronteira dos 

séculos XIX e XX pola aparición das primeiras cámaras Kodak —you press the 
button we do the rest— a autonomía do cidadán a respeito do meio concretouse e 

as fotografías comezaron a se realizar por millóns. Co espallamento, nos anos 

finais do século XX, da fotografía dixital o proceso de espallamento fotográfico 

adquiriu características masivas, sinaladamente, como non é preciso subliñar, 

no Primeiro Mundo. Hoxe é xa posíbel prescindir —e isto convén especialmente 

aos obxectivos do presente texto— do laboratorio fotográfico tradicional; é 

posíbel, sen necesidade de cámaras escuras, obtermos imaxes fotográficas e, o 

que é aínda máis importante, é posíbel obtermos esas imaxes —na pantalla 

dunha computadora ou sobre papel, fotográfico ou non— baixo o carimbo da 

accesibilidade, a inmediatez, a economía e a facilidade de transporte. Nunca  
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máis que hoxe foi verdade, aplicado á tomada fotográfica, o conceito de 

instantánea. 

Pola evolución da colectividade, do desenrolo da sociedade mediática e pola 

compresión das distancias, a fotografía —estámonos a referir á práctica 

individual, aquela que se afasta das liñas visuais protagonizadas polas grandes 

empresas— que ten un obxectivo turístico, ou simplesmente excursionista, 

ocupa un lugar sobranceiro na actividade que levan a cabo as persoas 

afeizoadas a este meio. Unida a esta práctica, áchase a que vincula a foto de 

recordo, de album familiar, á viaxe turística: Uxía ao pé da torre de Pisa, Antón 

perante da pirámide de Keops constitúen exemplos do que estamos a dicer. 

Non obstante, abonda menos —ou, en calquera caso, menos do que debería— a 

fotografía que ten como obxectivo específico a análise e a pesquisa sobre o rosto 

humano. Na presenza desta circunstancia inflúen, achamos, diferentes factores: 

un deles, a relativa mocidade do meio fotográfico —167 ou 180 anos, segundo a 

data que tomemos como referencia— que non conta, como outros meios de 

representación, cunha tradición milenaria. O outro, a súa ligazón co referente —

non é este o lugar para abordar a cuestión da referencialidade— que, se é certo 

que fornece unha estimábel semellanza co —así chamado— orixinal, non é 

menos certo que, coa mesma fidelidade, amostra a implacabilidade do meio, 

magnificando, ao tempo, os aspectos menos amábeis do suxeito fotografado. 

Dun retrato pictórico no que o suxeito non se re-coñeza pódese incriminar o 

responsável de obtención da imaxe. Resulta menos doado acusar a fotografía de 

levar a cabo tal falsificación. Porén, ainda que a pesquisa nestes termos 

ultrapasa as intencións do traballo presente, non quixéramos deixar de salientar 

que tamén o meio fotográfico participa dos mecanismos da falsificación e da 

subxectividade. 

Un retrato contén, entre outros moitos aspectos, un acto de decisión. 

Certamente, calquera acto fotográfico leva no seu seo a posta en marcha dun 

proxecto de acción, independentemente de que o referente pertenza a unha 

categoría que se encadre na arquitectura ou na paisaxe. Nós, non obstante, ao 

falarmos de decisión non empregamos este termo como sinónimo de disposición 

ou ordenación, senón que tentamos situalo no interior do campo semántico no 

que figuran vocábulos como determinación, ousadía ou coraxe. A experiencia cotiá 

aséntanos no convencemento de que a realización dunha fotografía dunha 

igrexa románica, ou dunha gamela ancorada nun porto mariñeiro non supón 

violencia ningunha sobre o noso ser, ao termos garantido, a priori, a indiferenza 

da igrexa e a gamela. E, ás avesas, sabemos que o feito de enfrontarmos o 

retrato dun ser humano conleva unha chea de dúbidas, de vacilacións e medos  
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que se patentean no instante de tirarmos a fotografía. Optamos, perante iso, por 

diferentes estratexias: se a persoa é descoñecida, tentamos surprendela e —

literalmente— roubarlle a súa face como se lle roubáramos unha parte da súa 

anatomía que pasaría a nos pertencer, porque toda fotografía implica, no seu 

fundo, un acto de apropriación. Non é menos dificil a obtención dun retrato 

dun parente, ou dun ser coñecido: de maneira case ritual o suxeito rexeitará, ao 

primeiro, a hipótese, argumentará as súas escasas dotes fotoxénicas, na súa face 

xurdirán, con toda seguranza, risos nervosos, ás veces de catalogación case que 

histérica, ou exporá que non se acha, no preciso instante, con vontade nen 

roupas axeitadas. Certos pobos primitivos refugan a posibilidade de seren 

fotografados, apontando que o fotógrafo lles ha roubar o espírito. Algo 

semellante acontece no que, na nosa contorna, recusa ser retratado, pois no seu 

interior progrede a suspeita de que algo que lle pertence fique ao descoberto 

cando se revele —no duplo sentido do termo— a súa imaxe.  

Todo retrato comprende un proxecto pesquisador. E esta pesquisa articúlase 

en dúas direccións, até o ponto de resultar dificil fixar con precisión quen é o 

auténtico protagonista da tomada fotográfica. Aínda que, a comezos dos anos 

80 e nun ensaio de sona, Susan Sontag3 plantexaba a cuestión de que algo revela 

un rosto que ignora que está a ser fotografado, non é menos certo que existen 

facetas existentes no interior da persoa que só un retrato conscientemente 

asumido é quen de manifestar. Para alén do dito, cómpre pór en resalte que, de 

maneira case xeral, un retrato faise para ser mostrado. Neste sentido, é claro 

que despois de formular a pergunta de quen tira o retrato e a quen se tira o 

retrato, fica a cuestión de quen olla o resultado do acto fotográfico. E acá xorde 

unha nova presenza, concretada no asunto de cantas persoas falamos cando 

falamos de retrato. Semella, por tanto, lóxico supormos que polo menos dúas —

fotógrafo e fotografado—  e, a miúdo, non menos de tres —os dous anteriores 

máis o ser que contempla—  son as persoas involucradas no feito de mostrar a 

face dun ser humano. Naturalmente, se eses retratos van ser mostrados nunha 

galería de arte, nas páxinas dunha revista ou dun xornal, ou inseridos nunha 

páxina da rede, o número de espectadores poderá abalar dunhas poucas ducias 

até millóns de persoas. E acá xorde, igualmente, unha nova cuestión de 

natureza, por certo, non irrelevante: o problema da interpretación, da leitura 

que cada quen fai dunha imaxe fotográfica. Leitura que, verdadeiramente, virá 

mediatizada pola idade, a procedencia social, a ideoloxía, o sexo, as súas 

crenzas —ou a ausencia das mesmas— relixiosas, ou a súa procedencia 

xeográfica. En resumo pola súa ideoloxía. Sen desexarmos afondar neste tema, 

non quixéramos, porén, deixar de sinalalo, xa que involucra un aspecto que  

                                                 
3 Sontag, S. Sobre la fotografía. Barcelona, EDHASA, 1981 
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achamos basilar e que se refire á posta en marcha da subxectividade. Esta 

subxectividade patentearase na maneira na que o retrato resulta ser acometido 

pola persoa fotografada, mostrando os seus medos e as súas afoitezas, as súas 

desconfianzas e as súas frustracións, pois non en vao a face é un dos posíbeis 

espellos interiores. Mais tamén, indiscutibelmente, a subxectividade agromará 

no ser que se acha detrás do visor da cámara e escollerá o ángulo, a distancia 

focal, o momento do disparo en función das súas preferencias, da súa 

cosmovisión. Por iso é frecuente lermos ou escoitarmos que, quen fotografa, 

fotografa o outro e fotográfase a si proprio. Dito noutras palabras: toda forma 

de retrato —poderíamos se cadra xeneralizar e afirmarmos que toda forma de 

fotografía— é, ao cabo e ao resto, un autorretrato. 

Deste ponto de vista, o que poderíamos denominar a parella |retrato— 

autorretrato| involucra un labor de descoberta simultáneo dun outro e dun eu 

—se preferirmos, podemos ler dun Outro e dun Eu— axindo como unha 

ferramenta identificadora. Identificadora de asuntos que non son, en moitos 

casos, facilmente enunciábeis, xa que se achan, como acontece coa poesía, 

dentro do territorio do simbólico. Xustamente, se non se perde de vista a 

perspectiva de que unha imaxe —e tamén, polo tanto, unha imaxe fotográfica— 

é un conxunto emisor de significados, que actúa simultaneamente no territorio 

da icona, do símbolo e do índice, atoparemos na fotografía a posibilidade de 

enunciar certas realidades que foxen do nomeamento por outros mecanismos. É 

preciso, embora, reflectirmos nas limitacións que o dispositivo fotográfico, 

como calquera outro, leva implícito: por unha beira, o proprio carácter do 

símbolo, evasivo, escorregadío, ou, por dicelo en palabras de Cirlot, do seu 

espírito “que foxe do determinado e de toda redución constritiva”; por outra, o 

feito de que, como Barthes4 e Dubois5 teñen sinalado, unha fotografía da a ver 

só o que se acha na súa superficie, supondo unha fenda no continuum espazo—

tempo, e que antes e despois do disparo non existe nada que sexa inseríbel nese 

espazo bidimensional, resultando, logo, os aspectos connotativos da mesma 

pertencentes á subxectividade do fruidor, aportados desde a exteriorodade da 

fotografía e, en consecuencia, mudábeis; en terceiro lugar, non se debe perder 

de vista que a mesma natureza do acto de nomear leva implícita a persistente 

presenza de elementos que se resisten a ser nomeados, ao neles existir 

inexorabelmente un factor de indecidibilidade, de dúbida, de ambigüidade, de 

polisemia e, en definitiva, de liberdade e impredicibilidade. Se temos en conta 

todo este conxunto de factores limitativos, a fotografía convértese nunha nova 

maneira de análise da realidade, un xeito indirecto de comprensión  

                                                 
4 Bartthes, R. A cámara clara. Reflexión sobre a fotografía. A Coruña, Laiovento, 2003 
5 Dubois, Ph. El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción. Barcelona, Paidós, 1986 
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complementar da mesma, un artefacto que pode anchear o campo de pesquisa e 

xulgamento, en resumo unha nova fonte de adquisición de coñecemento a 

través da vision. Ao conxunto de limitacións sinaladas cómpre acrescentar un 

aspecto que achamos decisivo: a imposibilidade de decifrar a imaxe sen 

linguaxe. A fotografía, como calquera outra forma de representación —advirte 

Jacques Aumont6— resulta reenviada polos seus sucesivos fruidores a 

universos simbólicos e ideolóxicos, non existindo a posibilidade dunha imaxe 

estritamente icónica, senón dun par inseparébel composto por linguaxe e imaxe, 

onde só o dominio daquel conseguirá a comprensión da última. 

 

2. Unha proposta fotográfica a partir dunha experiencia  

Numerosas publicacións dan conta da utilización da fotografía en contornas 

habitadas por persoas aqueixadas de Transtornos do Espectro Autista. Estas 

utilizacións —partindo da base de que as persoas con TEA teñen graves eivas 

de socialización e comunicación— diríxense, en xeral, a instituir mecanismos de 

substitución, reemprazando un determinado elemento pola súa fotografía, quer 

dicer, pola representación do elemento considerado, organizando así un sistema 

alternativo de comunicación. Neste sentido, detéctanse experiencias como a de 

colar nunha porta a fotografía dos elementos que existen no interior do cuarto 

ao que ela dá paso, anunciar o tempo de lecer nunha aula mostrando, por 

exemplo, unha fotografía que representa un bambán, ou mesmo articular toda 

unha metodoloxía ao redor do procesamento da información visual7. Resultan, 

porén, infinitamente máis escasas as referencias fotográficas que nortean a súa 

actividade no sentido dun recoñecemento —ou dun autorrecoñecemento— 

mediante o emprego do dispositivo fotográfico. Algunhas informacións suxiren 

a utilización da analoxía da mente como cámara fotográfica, desenvolvendo 

prácticas como a da tarefa da foto falsa onde —baseándose na relación entre o 

referente e a súa imaxe8— se tentan predicións espaciais de obxectos, 

alicerzando na idea de que, nos nenos e nenas con autismo, os procesos de 

representación mental da imaxe cursan por camiños diferentes dos que seguen 

as persoas sen TEA, de tal maneira que —simplificando extraordinariamente a 

situación— se podería afirmar que as persoas que non posúen TEA sitúan a súa 

linguaxe no territorio do pensamento pragmático, en canto as persoas con  

                                                 
6 Aumont, J. La imagen. Barcelona, Paidós, 1992 
7  Dificultades de lenguaje en educación infantil (Detección e intervención desde el aula), ao dispor en: 
http://www.educa.madrid.org/portal/c/portal/layout?p_l_id=13380.80 

8  www.tdx.cesca.es/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0804103-102048//villanueva.pdf., p. 415 
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autismo o fan dentro dun pensamento literal. Fican algunhas —na liña de 

traballos fotográficos da contemporaneidade— que propoñen o uso da 

fotografía como unha axenda ou calendario fotográfico na que textos, 

anotacións ou lembranzas sexan substituídos por fotografías9. 

Non obstante, a corriqueira actividade fotográfica ao redor do retrato da que 

dábamos conta en liñas anteriores, referidas a persoas que non se achan 

afectadas polos transtornos do espectro autista, vese ausente no que atinxe ás 

contornas de xentes aqueixadas de TEA. Nos detectamos, porén, unha proposta 

da Fundación Paso a Paso que se sitúa en sintonía coa liña do emprego da imaxe 

no sentido no que nós sinalamos. O seu ponto de partida é, por unha parte, o 

traballo ao redor da produción de imaxes técnicas fixas ou en movemento 

(fotografía e cinema) e, por outra, a noción de que en moitas ocasións a persoa 

con discapacidade podería ser, en certos casos, un artista en potencia. Esta idea 

da consideración do —permítaseme, por unha vez o emprego do termo autista, 

para facilitar o xogo de palabras— autista como artista parécenos posuidora 

dunha dose, non despreciábel, de interese, en primeiro lugar porque parte do 

suposto —ao que contribúe o extraordinario proceso simplificador que a 

chegada da fotografía dixital supuxo— de movimentar unha arte sen barreiras; 

en segundo, porque desencadea un proceso de coñecemento, (re)coñecemento e 

(auto)coñecemento, quer dicer de coñecer autocoñecéndose; e, ao cabo, en 

terceiro, porque derruba unha fronteira estabelecida no imaxinario social que 

consiste en considerar que existen individuos “normais” e outros que non o 

son, en troca de conceber a persoa con autismo e a que non é como —por dicelo 

en palabras de Alain Badiou— dúas dimensións posíbeis da experiencia 

humana, aspectos que hoxe se poden visualizar. Cómpre sinalarmos que o 

postulado da consideración do autista como artista comporta, necesariamente, 

unha definición da arte afastada de calquera pendor idealista de procura dunha 

suposta beleza, e interpretada, en troca, como ferramenta de coñecemento 

indirecto, e complementar, da ciencia ou da política (o termo política no seu 

sentido máis nobre e etimolóxico: os acontecementos que ocorren na polis) e 

como elemento interrogador, infatigábel fornecedor de perguntas, non 

compracente subministrador de certezas. 

Certamente, non ignoramos que a realización do retrato fotográfico en meios 

nos que se achan presenten os transtornos do espectro autista poden render 

resultados desiguais, ao existir a posibilidade de se apresentaren casos nos que 

a persoa fotografada tenda a rexeitar tal actividade, dada a consideración  

                                                 
9  vid. Pam Britton Reese: El uso de la enseñanza de las habilidades sociales en niños con trastorno del 

espectro autista, ao dispor en : http://www.autismo.com/scripts/articulo/smuestra.idc?n=britton 
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agresiva que para ela ten a ollada —consideración presente nunha proporción 

significativa— e radicalizada en casos —pensamos que excepcionais— de 

prosopagnosia, quer dicer de imposibilidade de recoñecemento da face 

humana. Cómpre sinalar, porén, que, ao longo do noso traballo de retrato 

fotográfico, que tivo como modelos a persoas afectadas de TEA, non achamos 

nen un só caso de imposibilidade de realizar a tomada. É certo que se 

descobreron, ás veces, actitudes fuxidías perante a presenza da cámara, mais 

cómpre que sinalemos que, no outro extremo, oferecéronse á nosa vista 

posturas, no duplo sentido do termo —físico e intelectual— que —se non se 

tratase do territorio no que estamos a tripar— non dubidaríamos en cualificar 

de exhibicionistas e que, en calquer caso, supuñan unha actitude de pose 

fotográfica —case ousaríamos calificalas de hollywoodienses— perante do 

obxectivo. 

     

Imaxe 1: Fundación Menela 

Dixemos máis arriba que a realización dun retrato comporta un acto de 

decisión. Para alén diso, implica a posta en marcha dun proceso que vén 

balizado por unha chea de accións complementares: decisión, en primeiro termo, 

da tomada da imaxe fotográfica; decisión, en segundo, da escolla do modelo, que 

pode ser a mesma persoa que tira a fotografía, no caso de se deitar cara ao 

autorretrato; planificación, como terceiro paso, do espazo no que se ha efectuar o 

acto fotográfico e das características que concorrerán na acción: escolla da pose, 

do fundo, das roupas, da fasquía, do xesto; escolma, finalmente, entre todo o 

conxunto de rexistos obtidos, daquel co que o autor se solidariza máis 

intimamente. Todo este roteiro leva aparellado a existencia doutro camiño que 

se esgalla, retrocedendo cara ao pasado e proxectándose até o futuro, xa que 

tende a poñer en marcha experiencias antigas que son recuperadas do caixón da 

memoria e, constitúe, ao tempo, un sistema de arquivo, articulando, segundo 

sinalamos, unha estrutura que ten a ver coa axenda e co album familiar. Ao 

mesmo tempo, este conxunto de accións tende a constituir todo un proceso de 

relacións: de asociacións entre o retrato —a representación, e por tanto, a 

abstracción— e o suxeito —o referente— do que aquel procede, quer dicer a  
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comparanza entre a Representación e a Realidade, os pontos en comun e as 

diferenzas. Tamén o estabelecemento de correspondencias entre un espazo real, 

tridimensional, e o espazo bidimensional da representación. Tamén a asociación 

entre unha fotografía e o nome da persoa representada na súa superficie. Este 

proceso, que todos realizamos diariamente e, por tanto, tendemos a apoñerlle 

un carácter trivial, apresenta unha grande complexidade e, entre outras facetas, 

reforza notabelmente, do noso ponto de vista, a subxectividade do individuo, 

contribúe a suturar a conexión imprescindíbel entre imaxe e linguaxe, a instituir 

elementos que ordenen a linguaxe e a coherencia do razoamento e, ao cabo e ao 

resto, a enfortecer a función narrativa da linguaxe.  

Naturalmente, todas estas ideas que xiran ao redor do retrato, conteñen, 

como xa se apontou, a posibilidade de seren fotógrafo e fotografado unha 

mesma persoa, achándonos, daquela, en presenza do autorretrato, o que supón 

a confrontación dun mesmo, a través dun espello —elemento crucial— ou 

dunha sombra, cun Outro que é un Eu, ou, por dicelo coa tantas veces 

subliñada frase de Rimbaud, car je est un Autre. Non ignoramos o carácter de 

experimento que esta proposta ten, mais, por resumirmos o que até acá vai dito, 

achamos merecente de atención calquera proceso que tenda a contribuir ao 

acréscimo do coñecemento que as persoas afectadas de TEA teñen da súa 

contorna humana e de si mesmas, no camiño da axuda para recoñeceren —para 

se recoñeceren— e, ao cabo, para atinxiren unha maior cualidade de vida no 

camiño da propria autodeterminación e constitución en suxeitos activos. Polas 

súas características de representación achegada á visión humana, a fotografía 

podería —pensamos— axudar a construir un mecanismo práctico de 

consecución dos fins que esta aposta persegue desde a máis absoluta humildade 

e sabéndose extraordinariamente imperfeita e limitada.  
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As modalidades das mensaxes publicitarias arredor  

da discapacidade: accións comunicativas de 

integración e de exclusión 

 

Enrique Castelló Mayo 

Profesor de Comunicación Audiovisual da USC 

 

 

1. A Publicidade como sistema de comunicación contemporáneo 

 

A publicidade é unha forma de comunicación esencial nas sociedades 

baseadas no liberalismo económico, cunha dominancia evidente nas 

interaccións cotiás co noso entorno, xa sexa inmediato ou vicario, no ámbito 

profesional ou no noso tempo de ocio.  

 

A historia dos medios de comunicación evidencia cómo o crecente aumento 

da produción de mercadorías coas sucesivas revolucións industriais, esixiu de 

certa “información comercial” destinada á presentación ao consumidor 

potencial de determinadas marcas, produtos e servizos. Co tempo e a 

multiplicación da oferta de mercadorías no mesmo segmento do mercado, a 

“información comercial” foi desprazada por novas estratexias publicitarias 

orientadas á creación dunha imaxe fascinante do produto ou servizo, que 

subliñase as súas características diferenciais fronte ás do resto de produtos 

competidores na mesma clase, segmento ou categoría.  

 

De este xeito, o que naceu como un sinxelo medio de comunicación entre 

fabricantes e consumidores, converteuse na actualidade nunha sofisticada 

ferramenta de conexión entre o universo material da produción de mercadorías 

e servizos e o universo simbólico dos consumidores: 
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• O universo material define as características materiais ou tanxibles 

dos produtos: forma, tamaño, color, usos, vantaxes, garantías, 

composición, custe, xeito de adquisición, etc. 

• O universo simbólico define as características inmateriais ou 

intanxibles que teñen que ver máis coas aspiracións e desexos dos 

consumidores que co produto anunciado: beleza, benestar, riqueza, 

recoñecemento social, eliminación do esforzo, etc. 

 

Unha evolución social debedora da que xa foi apuntada de xeito notable por 

Juan Antonio González Martín (1991: 40): “La sociedad industrial fabricaba y 

consumía productos, la sociedad de consumo fabrica y consume consumidores 

y la sociedad de la comunicación (…) transforma a los productos y a los 

consumidores en mensajes, otorgándoles la misma naturaleza que los objetos”. 

 

Precisamente o gran paradoxo do discurso publicitario contemporáneo 

evidencia a evolución dunha “publicidade informativa” cara unha “publicidade 

especulativa” na que as características materiais da marca ou produto obxecto 

da promoción —que en tanto tal debería seren o protagonista absoluto— vense 

eclipsadas pola representación publicitaria dalgún valor socialmente recoñecido 

ao que dito produto pretendería vincularse, aos efectos de favoreceren así a 

identificación co seu consumidor potencial, tamén chamado “público 

obxectivo”ou “target”: 
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A transformación radical que trae consigo a Publicidade Especulativa ten ver 

co desprazamento ou obliteración das características tanxibles do produto ou 

servizo por outras intanxibles ou subxectivas, entendendo por tales aquelas 

que, sen seren propias do produto, buscan una identificación co seu Target.  

E todo elo con independencia da relevancia real do posicionamento no 

acto concreto de consumo, a través da confrontación e análise das situacións 

preferentes de determinados produto se servizos na Short List do consumidor 

potencial. 

 

 

En suma, a instauración da Publicidade Especulativa ten que ver co que é a 

meta última dos obxectivos publicitarios e de marketing, o consumo, que pasou 

de seren un consumo ou adquisición de mercadorías, animada pola máis estrita 

necesidade en función dos recursos económicos dispoñibles, a instaurarse como 

un consumo xa non tanto de mercadorías como daqueles valores e atributos que 

actúan como “satisfactores” das necesidades subxectivas de natureza 

psicosociolóxica dos públicos obxectivos. Neste contexto, é preciso preguntarse 

qué valores ou atributos vencellados á discapacidade poderían instituírse na 

lóxica da publicidade actual como “satisfactores”. 

 

2.  O obxectivo da Publicidade: o posicionamento do produto ou servizo 

 

Tal e como pormenorizamos noutro traballo (Castelló, 2010: 86–97), no que 

atinxe ao concepto de “posicionamento” partimos dunha concepción netamente 
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psicocomunicativa, fronte á noción de “Product Positioning” que, propiamente 

marketiniana, define as características obxectivas ou tanxibles dun produto 

fronte ao resto dos produtos competidores. Deste xeito, á nosa concepción de 

“posicionamento” evidénciase debedora  da perspectiva inaugurada por Ries y 

Trout en 1969, na que o obxectivo nuclear de todo plan de publicidade non é 

mercado senón a mente humana.  

 

Non debemos esquecer que o obxectivo derradeiro da publicidade non é 

exactamente o aumento das ventas, como adoita pensarse, senón a conquista e 

mantemento dunha posición privilexiada na mente dos consumidores 

potenciais fronte outras marcas. Deste xeito, cando o consumidor teña o 

propósito de adquirir un produto, agárdase que opte pola breve lista de marcas 

que é capaz de memorizar, denominada “Short List”: 

 

 

O futuro inmediato da publicidade aventura unha intensificación da 

presenza explícita e implícita do consumidor na elaboración das mensaxes 

publicitarias e naqueles informes breves (denominados “Briefings”) que o 

Anunciante —empresa ou persoa física que encarga e financia a campaña 

publicitaria— presenta á Axencia Publicitaria, onde explica detalladamente as  
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características do seu produto ou servizo, o seu posicionamento actual no 

mercado, obxectivos comunicativos a alcanzar, público obxectivo, etc. Os 

anunciantes e axencias publicitarias son conscientes de que o éxito das 

campañas depende da súa adecuación as características do seu público 

obxectivo: físicas, demográficas, psicosociais, comportamentais, etc.  

 

Do que se infire que gran parte da eficacia da comunicación publicitaria, 

baséase nunha utilización estratéxica da linguaxe e das imaxes e, 

complementariamente, no xeito no cal a linguaxe é recibido e descodificado 

polo receptor; noutras verbas, a eficacia publicitaria das mensaxes dependen do 

xeito no que os receptores identifican o produto, o slogan ou a marca, ou 

simplemente vense atraídos por outro ou outros elementos que, sendo alleos ao 

produto, están implícitos na morfoloxía da mensaxe publicitaria (Castelló, 

2002). 

 

Así, se a publicidade da primeira metade do século XX definiuse polo 

protagonismo absoluto do produto ou servizo obxecto da campaña publicitaria, 

na publicidade actual o obxecto publicitario sacrificaría as súas particularidades 

obxectivas, materiais ou tanxibles —forma, tamaño, color, usos, vantaxes, 

garantías, composición, custe, etc.—, a súa singularidade, para seren espello —

en tanto “Publicidade Especulativa”— das aspiracións subxectivas do 

consumidor medio; unha identificación especular que, ao aspirar á captación no 

seu reflexo do maior segmento posible do público obxectivo, propicia a 

xeración dunha imaxinería simplificada e homoxénea en detrimento de tódalas 

particularidades humanas presentes en todo grupo social.  

 

E cabería preguntarse se o modelo dominante da “Publicidade 

Especulativa” non sería precisamente a causa da erradicación do discurso 

publicitario da temática da discapacidade: pénsese ao respecto que tanto a 

diversidade das imaxes da discapacidade, tan singulares como o son cada unha 

das persoas discapacitadas, como a complexidade dos valores inherentes á 

discapacidade —enfrontamento das limitacións psicofísicas innatas ou 

sobrevidas, esforzo incesante, afán de superación, etc.— resultan dificilmente 

adaptables ás características da devandita imaxinería simplificada e homoxénea 

que definen á publicidade dominante. 
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3. Publicidade e socialización 

 

Unha das moitas características privativas da especie humana é a consciencia 

de cada un dos seus integrantes como identidade separada do seu propio 

organismo, e polo tanto, consciente del: unha consciencia que á súa vez define 

unha complexa coexistencia da súa condición biolóxica e social. Aínda que a 

condición de “social” parecera consubstancial ao ser humano, o proceso de 

socialización non se produce de xeito “natural” ou “espontáneo”: toda 

socialización xera unha constante frustración biolóxica ao obrigar ao individuo 

ao estrito pautado no espazo e no tempo de tódalas súas necesidades 

fisiolóxicas: onde e cando comer, durmir, etc.… 

A Socioloxía do Coñecemento (Berger e Luckmann, 1969) veu clarexar a 

complexidade deste proceso coa súa distinción de dúas etapas no proceso 

evolutivo da socialización: 

 

• Socialización Primaria: caracterízase pola forte tensión existente 

entre a progresiva imposición das estruturas sociais e as urxentes 

demandas fisiolóxicas durante ás primeiras etapas do crecemento; se a 

Socialización Primaria chega a consumarse satisfactoriamente, o 

individuo converterase finalmente en “membro da sociedade” 

• Socialización Secundaria: calquera proceso socializador posterior 

ao da socialización primaria, que introduce ao individuo xa socializado 

a novos sectores do entorno da súa sociedade, xa sexa na súa vertente 

funcional (integración social) ou disfuncional (exclusión social). 

 

Ata a primeira metade do século XX, a complexa tarefa da socialización 

primaria reservábase a instancias privadas como a familia, mentres que a 

socialización primaria reservábase a instancias públicas educativas, políticas, 

relixiosas, etc. As devanditas instancias determinaban a cantidade e calidade da 

información social accesible a certo individuo en función da súa capacidade 

cognitiva —consonte á súa evolución infanto–xuvenil— e da complexidade do 

rol social encomendado.  

 

A partires da segunda metade do século XX, a devandita periodización no 

acceso á información social vese radicalmente borrada coa irrupción dos medios 

de comunicación masivos en xeral, e o televisivo en particular, como os  
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principais axentes de socialización: neste sentido, hoxe resulta tan evidente a 

infantilización dos adultos perante o televisor, como o feito de que os menores 

acceden a contidos discordantes coa súa maduración a nivel infanto–xuvenil. 

 

Neste novo contexto, a comunicación publicitaria amosa un papel decisivo ao 

financiar os contidos informativos, culturais e de entretemento —o que asegura 

a súa omnipresenza—, e ao establecer unha serie de patróns de identificación 

do recoñecemento social; o problema deses patróns é que non responden senón 

ao principal obxectivo da publicidade: favorecer a identificación do produto ou 

servizo co consumidor, en tanto compareza como satisfactor das súas 

necesidades subxectivas. 

 

4. Modalidades das mensaxes publicitarias en torno á discapacidade 

 

A erradicación da temática da discapacidade na publicidade especulativa, á 

que fixemos referencia en epígrafes precedentes, ten o seu contrapunto na 

proliferación de campañas de Publicidade Social e de Marketing Con Causa que, 

promovidas por asociacións de civís de afectados ou ONGDs, contribúen de 

xeito decisivo á concienciación da cidadanía. O que non obsta para tales accións 

deban someterse aos imperativos estratéxicos e formais da comunicación 

mediática actual: 
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Así, pormenorizando os ítems reflectidos no gráfico das características da 

comunicación mediática e a súa influencia na selección e tratamento dos 

contidos mediáticos, pódense apuntar as seguintes reflexións: 

 

i. A indiscutible omnipresenza dos medios no espazo público e 

íntimo fai que a difusión da labor das ONGDs deba someterse ao 

imperativo da visibilidade —nada existe á marxe da súa aparición nos 

medios—, orientada á activación da compaixón na audiencia (“Charity 

Business”) aos efectos de obter recursos económicos imprescindibles. 

ii. En canto o concepto da homoxeneidade informativa, basta botar 

unha ollada aos telexornais contemporáneos para advertir neles o 

fenómeno da homoxeneidade horizontal de contidos nas grellas de 

programación, ou emisión de idénticos contidos nas mesmas franxas 

horarias, fronte a unha emerxente homoxeneidade vertical que, propia das 

canles temáticas, programan contidos da mesma temática ao longo da 

totalidade de franxas que integran a súa programación. Non temos que 

lembrar que a diversidade e complexidade das imaxes da 

discapacidade esixe un tratamento singular e pormenorizado que, polo 

momento, non ten sido contemplado nos medios xeralistas. 

iii. Tamén a forzada obsolescencia das novas —a súa caducidade— e 

a brevidade na súa comunicación obrigan a unha brutal simplificación 

da casuística da discapacidade, xeradora dunha serie de estereotipos 

que conducen inexorablemente ao estigma e, inexorablemente, á 

exclusión social en diversos grados. 

iv. Por outra banda, o extremo do imperativo da accesibilidade que, 

tan característica dos medios audiovisuais, non esixe do coñecemento 

de certos códigos abstractos ou arbitrarios como no caso da prensa 

escrita, desemboca nunha espectacularidade que condiciona de xeito 

determinante qué se considera como nova ou acontecemento 

informativo. De feito, nos cada vez máis frecuentes espectáculos da 

solidariedade —grandes concertos globais, galas televisivas con causa, 

etc.— resulta evidente a imposición da lóxica mercantilista 

característica do “Charity Business”. 

v. Por último, se algo garante a ansiada espectacularidade é a 

capacidade de impacto das imaxes, polo que estas son seleccionadas en 

función do seu potencial dramático, violento ou disfemístico —por 

oposición ao eufemístico—. Lémbrese, neste sentido, a reportaxe de 

Michael Buerk emitida pola BBC en outubro de 1984 sobre as  
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condicións extremas dos 40.000 refuxiados do campo Koren (Etiopía), e 

máis en concreto, as imaxes da morte en directo dunha nena de corta 

idade que encabezaron os sumarios dos telexornais e as portadas dos 

diarios de todo o mundo. 

 

5.  ¿Concienciación ou victimización?: o paradoxo da estigmatización publicitaria 

 

Tal e como referimos no epígrafe precedente, as campañas comunicativas de 

corte social en xeral, e as vinculadas á discapacidade en particular, tiveron que 

adaptaren as súas estratexias ás dos medios que as soportaban e difundían, 

véndose obrigadas a incidir nos aspectos máis convencionais —e, polo tanto, 

recoñecibles polas audiencias— da súa actividade. 

 

Parece, pois, necesario preguntarse neste derradeiro epígrafe se o único 

xeito de concienciación social pasa necesariamente pola incidencia nos aspectos 

máis negativos —que adoitan considerarse como os mais telexénicos— da 

discapacidade; ou, noutras verbas, se a o longo do século XXI non será 

tampouco posible a superación do paradoxo subxacente na estigmatización 

publicitaria: a repetición informativa e publicitaria de determinados 

estereotipos estigmatiza aquelas persoas a las que precisamente pretende 

axudarse, perpetuando a imaxe de malogro que precisamente preténdese 

erradicar, substituíndo así un prexuízo cun novo prexuízo que, á súa vez, 

pretende borrar o anterior.  

 

Soamente dende os medios de comunicación é posible afrontar a superación 

deste indesexable paradoxo, na medida que foi creado pola súa lóxica, a través 

dun exercicio responsable da actividade comunicativa que podería sintetizarse 

nos seguintes aspectos, entre outros posibles: 

 

a. Eludir a mención daquelas discapacidades sensoriais, motoras ou 

psíquicas cando non garden unha relación directa e pertinente coa 

información presentada. 

b. Evitar vinculacións dramáticas e indesexables que perpetúan 

estigmas ancestrais: verbigracia, as constantes identificacións entre as  
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discapacidades psíquicas e certos comportamentos violentos ou 

antisociais. 

c. Seleccionar as imaxes de modo responsable, facendo especial 

fincapé no eido das imaxes de arquivo: tales imaxes, non directamente 

orixinadas pola noticia na que finalmente se insiren, adoitan responder 

máis a convencións sociais que aos contidos que pretenden ilustrar. Se 

ben resulta desexable a conexión dos contidos comunicativos coa 

“enciclopedia do espectador”, no caso que nos ocupa resulta 

especialmente preocupante ao favorecer o encadeamento entre tópicos 

e estigmas sociais.  

d. Ofrecer visións alternativas ao tradicional pesimismo instaurado 

en torno á discapacidade: neste sentido, a campaña de 1994 da 

Fundación ONCE, “Sen límites”, ofrecía unha cismática imaxe positiva 

das discapacidades, ao demostrar que aqueles que son as persoas 

discapacitadas as que, á hora da súa integración laboral, teñen que 

desenvolver —e demostrar— unha capacidade moito maior que a das 

persoas “capacitadas”. Unha estratexia recuperada en 2008 pola propia 

ONCE recuperou esta estratexia nunha campaña deseñada por Bassat 

Ogilvy, articulada en cinco historias de persoas que, pese a súa 

discapacidade —sensorial, psíquica ou motora—, acadaron unha vida 

plena. 

e. Subscrición de decálogos de boas prácticas comunicativas, que 

comprometan aos profesionais da comunicación a un tratamento 

responsable da discapacidade.  

f. Especialización profesional na complexa, ampla e diversa temática 

da comunicación das discapacidades e as súas implicacións 

emocionais, laborais, médicas, etc.… 

g. Promover a presenza cidadá daqueles colectivos de 

discapacitados, precisamente interpelándoos na súa inalienable 

condición de “cidadáns”, subliñando á súa independencia fronte as 

mensaxes que persisten nas imaxes de dependencia. 

 

Trátase, en suma, de substituír o paradoxo da estigmatización e da exclusión 

social, pola vindicación dunha sociedade baseada na consideración da 

diversidade sensorial, motora ou psíquica. A este propósito, permítasenos 

lembrar creativas accións de sensibilización como “Capacitados”, desenvolvida 

por Shackleton para a Fundación ONCE en 2009. 
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A reportaxe “Discapacitados por un día”, de trinta minutos de duración, 

presenta a tres personaxes famosos Ferran Adrià —laureado Chef—, Marcos de 

Quinto —presidente de Coca-Cola—, y María Garaña — presidenta de 

Microsoft— que, durante unha xornada laboral, asumen as peculiaridades 

sensoriais das persoas xordas ou cegas, ou ben motoras, utilizando unha 

cadeira de rodas. A reportaxe, que pode verse na web: www.capacitados.org, 

acompañouse dun mailing dirixido a máis de 50.000 directivos empresariais, co 

obxectivo de incrementar a inserción laboral das persoas con discapacidade. 
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1. As campañas de divulgación da Seguridade Viaria 

 

Tres variables definen a complexidade das campañas de divulgación da 

Seguridade Viaria: 

 

i. O carácter masivo y heteroxéneo do público obxectivo ao que se 

dirixen: a eficacia da comunicación publicitaria depende da 

fragmentación do mercado potencial en segmentos cunhas 

características homoxéneas que podan ser incorporadas ás mensaxes 

publicitarias ao fin de favorecer a identificación. No caso das campañas 

da Dirección General de Tráfico (DGT) o nexo temático do seu target 

apunta á súa condición de potenciais usuarios das vías públicas: 

pénsese na dificultade de conxugar nunha soa campaña de divulgación 

o enorme abano de singularidades sociodemográficas a ter en conta, á 

hora do deseño e a elaboración dunha mensaxe publicitaria dirixida a 

un público obxectivo (especialmente automobilistas, pero tamén 

motoristas, ciclistas, peóns, etc.…) de 31.000.000 de individuos maiores 

de catro anos. 

ii. A complexidade da “estratexia” publicitaria a definir: derivada do 

grego στρατεγια —ou “arte de dirixir as operacións militares”— a 

Estratexia Publicitaria se deduce directamente do Briefing presentado 

polo cliente. Nela recóllese qué Problema desexamos resolver a través 

de la acción publicitaria e qué Posicionamiento desexamos alcanzar na 

mente dos consumidores. O Problema Comunicativo da DGT é evidente: 

atopar unha mensaxe que contribúa á redución da mortalidade  
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vinculada aos  accidentes de tráfico. En canto ao Posicionamento, os 

atributos a materializar nunha campaña de seguridade viaria serán 

sempre de tipo inmaterial: responsabilidade, prudencia, sensatez, 

solidariedade, respecto ás normas, tolerancia… 

iii. A concorrencia doutros factores alleos á acción publicitaria: as 

investigacións máis superficiais conceden unha primacía irresponsable 

ás campañas divulgativas da educación viaria, establecendo unha 

relación directamente proporcional entre á súa efectividade e a 

redución drástica da sinistralidade circulatoria. Esquécese así que no 

fenómeno dos accidentes de tráfico existen unha serie de variables 

difíciles de controlar, como os condicionantes meteorolóxicos, e outras 

controlables, coma aplicación dunha serie de accións punitivas ou de 

prevención, como a retirada do permiso de condución por puntos, o 

endurecemento do código da circulación, o incremento das sancións 

polo aumento da vixilancia —controles de alcoholemia, cinemómetros 

camuflados…—, mellora da rede viaria —eliminación dos “puntos 

negros” e dos pasos a nivel, cálculo da Intensidade Media Diaria 

(IMD)…—, etc. Consecuentemente, a acción publicitaria debe 

entenderse como complementaria —esencial, pero complementaria ao 

fin e o cabo—, e nunca ao revés. 

 

2.  Evolución histórica das campañas da DGT 

 

Dende fai décadas, a DGT ven elaborando unha serie de campañas de 

divulgación arredor de diferentes aspectos transcendentais para garantir a 

seguridade viaria, utilizando para elo todo tipo de medios e soportes 

publicitarios: neste sentido, recomendamos a URL: 

http://www.dgt.es/was6/portal/contenidos/visor_multimedia/. 

 

 

 

 

 



 48

                                                                                Discapacidade e Seguridade Viaria 

 
 

Dende que en 1961 se lanzase en España a campaña divulgativa de 

seguridade viaria —que, baixo o lema “¡La vida es bella! Conduzca con 

prudencia”, foi limitada a soportes impresos—, a actividade divulgativa da que 

fora Jefatura Provincial de Tráfico e máis tarde Dirección General de Tráfico, 

concentrouse progresivamente no medio televisivo, cunha especial intensidade 

a partires de 1980. 

 

Así, en 1986 a DGT lanza unha das súas campañas máis lembradas, baixo o 

slogan “Si bebes, no conduzcas”, na que a axencia publicitaria Clarín unificou 

dous formatos publicitarios, “musical” e “personaxe famoso”, aproveitando a 

popularidade do cantante Stevie Wonder e o seu éxito musical “Don’t drive 

drunk”. Tres anos despois, unha simpática esquiva animada daba consellos aos  

condutores co lema “Te lo dice un amigo…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola súa banda, a década dos 90 do século pasado inaugúrase cunha 

campaña publicitaria cunha gran forza creativa e expresiva, “La vida es el viaje 

más hermoso”, a través de tres analoxías visuais:  
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a. Unha xerra de cervexa que caía da barra dun bar emulando un 

accidente de tráfico e facíase anacos contra o chan.  

b. Un revólver que era cargado con botellas de alcohol emulando as 

balas dunha delirante “ruleta rusa”.  

c. Una noz que sufría un forte impacto simulando a cabeza dun 

motorista con e sen casco. 

 

Pero sen dúbida é a partires de 1992 cando as campañas acadan unha maior 

repercusión social, con “Las imprudencias se pagan. Cada día más”. Trátase 

dunha campaña cunha extraordinaria notoriedade —aínda hoxe lembrada— 

que inaugura unha liña realista e dramática baseada na mostración da secuencia 

previa ao accidente, o sinistro en cuestión e as súas secuelas físicas, familiares e 

sociais, empregando con frecuencia a fórmula do “testemuñal”.  

 

Nas verbas do entón Director Xeral da DGT, Miguel Muñoz, “Cuanto más 

fuerte sea el impacto, más mella hace en el ánimo del conductor”. De feito, as 

enquisas cifraban nun 95% o índice de lembranza da campaña un ano despois 

do seu lanzamento. Durante 1994 la DGT insistiu na mesma estratexia 

comunicativa con “Las imprudencias se pagan. Carísimas”, que incluía 

testemuñas de afectados por accidentes de tráfico, e en 1995 coa campaña “Las 

imprudencias no sólo las pagas tú” que ampliou as consecuencias da 

sinistralidade circulatoria ao entorno afectivo das vítimas. En 1996, coincidindo 

cun estancamento no número de falecidos en accidentes de tráfico, a liña 

dramática comeza a suavizarse con dúas campañas sucesivas y 

complementarias: “La solución está en tus manos” (1996) e “La solución 

también está en tus manos” (1997). 
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O ano 1998 marca a ruptura coa liña “dura”, “realista” ou “dramática” coa 

campaña “Vive”, que utiliza un enfoque didáctico, positivo e simbólico. 

Segundo o Director Xeral de Tráfico, Carlos Muñoz Repiso, o mantemento da 

eficacia da liña “dramática” esixía o aumento constante da crueza das imaxes, o 

que podía provocar o pánico entre os condutores e non incentivar a súa 

prudencia.  

 

En 1999, coincidindo co “Año de la Educación Vial en España”, a campaña 

“Enseñar a vivir” adopta un estilo didáctico ao prantexar que a seguridade 

viaria é unha cuestión que concirne á sociedade no seu conxunto e que cada un 

dos seus membros está en condicións de exercer unha laboura educativa no seu 

entorno en calquera momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano 2000 marca, porén, un progresivo retorno á liña dramática con “Ellos 

no pudieron evitarlo, pero tú si puedes”, a través de tres anuncios nos que 

amosábanse os devastadores efectos do furacán “Mitch”, o terremoto de 

Turquía e as inundacións en China de 1999. O devandito regreso á liña 

dramática faise patente en 2001 con “Por favor, cumple las normas. Tú sí 

puedes evitarlo”, onde as imaxes dunha familia nun cemiterio, unha 

adolescente en estado vexetativo e un home parapléxico e outro invidente, 

altérnanse con brutais accidentes recreados por especialistas, identificadas deste 

xeito como causa da morte ou das lesións irreversibles amosadas. 
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Na mesma liña, a campaña de 2002 “Si pierdes la calma, alguien puede 

perder mucho más. Vive y deja vivir” pretende amosar actitudes cívicas 

conducentes a un uso respectuoso e solidario das vías públicas e, sobre todo, 

implicar a toda a sociedade no mais rotundo rexeitamento da agresividade e 

das condutas violentas ao volante. O propósito desta nova estratexia 

comunicativa apuntaba a unha intensa concienciación cidadá en torno a unha 

concepción da vía pública como un ben común a compartir con todos os 

usuarios, e especialmente con aqueles usuarios que, as veces, pódense atopar en 

posicións de debilidade fronte ao resto por distintas circunstancias. O estilo 

publicitario escollido para esta campaña foi o da “segunda oportunidade”, isto 

é, a referencia visual explícita ao sinistro e as súas causas, para deixar entrever 

que, grazas á actitude responsable e tolerante do usuario da vía pública, o 

sinistro non ocorreu  realmente. 

 

Pola súa banda, “Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida”, a campaña do 

2003, parte dos supostos de que máis de 1.000 mortes poderían evitarse 

utilizando o cinto de seguridade, de que os dispositivos de retención reducen á 

metade a posibilidade de sufrir danos irreversibles e de que máis de cen mortes 

de menores vincúlanse ao mal uso dos dispositivos de retención infantil.  

 

Utilizando o estilo publicitario da “Demostración”, a campaña compara o 

efecto dun impacto sobre os pasaxeiros que non utilizan os dispositivos de 

retención infantil ou de adultos comparándollos coa caída dende o terceiro piso, 

co impacto posterior dunha bola de 1.200 kg., dun mazo de 15 kg. en pleno  
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rostro, ou dun émbolo mecánico que proxecta un neno a gran velocidade contra 

un cristal que estalla en mil anacos.  

 

En 2004, os cinco spots elaborados pola axencia McCann Erickson para a 

campaña “Únete a nosotros. Únete a la vida”, pretenden transmitir a idea de 

que nin a mellora do firme, o trazado ou a sinalización das vías públicas, nin o 

perfeccionamento da mecánica ou dos dispositivos de seguridade incorporados 

aos  vehículos, poden eximir a cada usuario da vía pública das súas respectivas 

responsabilidades. 

 

Deste xeito, entre 2000 —“Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo”— y 

2004 —“Únete a nosotros. Únete a la vida”— se retoma intensamente a liña 

dramática para despois desestimarse e retomarse de novo en campañas como o 

“Plan de Seguridad Vial para Motos 2008” ou a “Campaña de Verano 2010”. 

 

3. Estratexias publicitarias na modificación actitudinal 

 

A implantación en España da liña “dura”, “realista” ou “dramática”, 

analizada no epígrafe anterior, coincide cunha tendencia global que alcanzou o 

seu punto álxido en 2004. A principios dese ano, o Departamento de Saúde de 

Austin (Texas) elixiu para a súa campaña de divulgación da seguridade viaria o 

rostro deformado de Jacqueline Suburido, unha rapaza de orixe venezolana que 

sufriu en 1999 un accidente de tráfico provocado polo coñecido deportista de 

elite Reggie Stephey, que conducía ebrio.  

 

No spot televisivo de estilo testemuñal, a muller relataba as corenta 

intervencións cirúrxicas ás que tivo que someterse polas queimaduras e a perda 

do pelo, as orellas, a nariz, a pálpebra esquerda… Destinada a un Target 

comprendido entre os 21 e os 34 años, o costo global desta campaña foi de 

500.000 dólares… Un monto sensiblemente menor que o presuposto da 

campaña da DGT do mesmo ano. 

 

Xa en Europa e na mesma liña, a campaña de tráfico do Reino Unido 

reproduce imaxes reais tomadas pola policía en diferentes controles de  
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alcoholemia, nas que se amosan e condutores totalmente embriagados, baixo o 

slogan: “¿Quén ri agora…?” 

 

A campaña francesa optou por presentaren unha familia que, tras 

almorzaren, sentase na varanda do seu balcón; de súbito, escóitase frear un 

automóbil e a familia precipítase dende un cuarto piso mentres unha voz 

advirte que un impacto sen cinto de seguridade equivale a unha caída dende 

esa altura. Paralelamente, en Francia continuaba a campaña iniciada en 1999 na 

que os xendarmes invitaban aos condutores infractores a conversar con persoas 

discapacitadas a raíz de accidentes de tráfico. 

 

O prantexamento estratéxico de modificación actitudinal presente neste 

modelo comunicativo global actualiza a esencia das disposicións favorables ao 
medo e o uso retórico das mesmas, escritas por Aristóteles no seu Libro II da 

Retórica vintecinco séculos antes. Para Aristóteles resulta evidente que os 

destinatarios do discurso só sentirán medo na medida de que sexan 

convencidos de que poden sufrir algún mal, e non aqueles que gozan de 

situacións de fortuna que lles tornarían soberbios, despectivos ou temerarios. 

Deste xeito, conclúe Aristóteles, se o obxectivo do noso discurso é producir 

medo, é preciso crear nos nosos oíntes a sensación de que é posible que lles 

sobreveña algún mal ou ben mostrarlles que xentes da súa mesma condición o 

sofren ou o ten sufrido, sobre todo por parte de persoas, cousas ou en 

momentos totalmente inesperados. 

 

Debe apuntarse, asemade, que este tipo de accións comunicativas 

transgredirían o artigo quinto dos Principios Básicos das Normas Deontolóxicas do 
Código de Conduta Publicitaria da Asociación de Autocontrol da Publicidade, que 

especifica que a publicidade non ofrecerá argumentos persuasivos que 

aproveiten o medo, o temor o as supersticións dos destinatarios. 

 

Por último, as inevitables implicacións desta controvertida estratexia 

publicitaria na imaxe social da discapacidade merecerá un estudo específico no 

seguinte e derradeiro epígrafe do presente traballo. 
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4.  O tratamento da discapacidade nas campañas de divulgación  

      da Seguridade Viaria 

 

O obxectivo primordial das campañas institucionais da DGT, podería 

sintetizarse como a xeración do máis rotundo rexeitamento social á 

sinistralidade circulatoria e a aquelas condutas que a favorecen ou precipitan. 

Un problema social que, segundo consta no informe publicado en 2004 pola 

Organización Mundial da Saúde (OMS), provoca anualmente o falecemento de 

case un millón e medio de persoas de tódalas idades e estratos sociais, unha 

cifra de feridos que supera os cincuenta millóns e unha repercusión económica 

que, no caso dos países desenvolvidos, supera o dous por cento do seu Produto 

Interior Bruto.  

 

No eido español, segundo o estudio encargado polo Director Xeral de Saúde 

Pública, José María Martín, máis de 40.000 ingresos hospitalarios —cunha 

media de 36,2 años— debéronse a sinistros circulatorios, producíndose o 

falecemento nun 3% dos casos. En canto ás discapacidades, os datos da 

Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de 
Madrid (FAMMA–COCEMFE), determinan que os accidentes de tráfico son 

causa do 40% das discapacidades.  

 

O obxectivo das campañas institucionais da DGT oriéntase a unha decidida 

erradicación dese tópico —tan asumido como disparatado— de que os 

accidentes de tráfico son azarosos e inevitables. Aínda que o devandito 

obxectivo posúe sen ningunha dúbida unha incuestionable función social, 

puidera recorrerse para a súa consecución a controvertidas manobras 

publicitarias, como é o caso da orientación “realista”, “dura” ou “dramática” 

empregada pola DGT nas súas campañas institucionais de divulgación da 

seguridade viaria dende 1992. 

 

Non podemos obviar que a incesante exhibición das múltiples 

discapacidades derivadas das imprudencias ao volante, alberga unha 

inadvertida discriminación ao vincular certa actitude infractora e antisocial co 

seu “castigo” en forma de discapacidade; noutras verbas, se as mensaxes 

invitan a modificar a nosa conduta viaria para non transformármonos en 

discapacitados, tal condición leva implícita una desvalorización comunicativa 

en termos negativos, rexeitables, evitables…  
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Non se trata pois de parapetarse na demagoxia, senón de tomarse ao pe da 

letra —e ao pé da imaxe— esa utilización xeneralizada do temor como eixo 

comunicativo das campañas de divulgación da seguridade viaria, a través de 

imaxes de contido violento que amosan as consecuencias inmediatas ou a longo 

prazo das imprudencias cometidas ao volante.  

 

Unha exhibición impúdica que, permítasenos insistir, estigmatiza a aquelas 

persoas que xa foron vítimas dun sinistro circulatorio, pero que, por extensión 

identificativa, estigmatiza tamén a todas aquelas persoas que sofren calquera 

tipo de discapacidade, xa que, unha vez implementadas certas analoxías na 

mente dos espectadores, non é doado establecer diferenzas entre aquelas 

patoloxías xenéticas ou dexenerativas, por desgraza inevitables, e aquelas que 

son consecuencia dos accidentes de circulación e que, segundo as devanditas 

campañas, poderían seren evitables de cumprirse as normas. 
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1. Cómo se fai un programa de radio 

 

Para facer un programa de radio hai que ter en conta moitos elementos. En 

primeiro lugar, é importante saber si o programa se vai emitir en directo ou en 

diferido, pois en cada caso cambian sustancialmente os modos de traballar e 

tamén as esixencias puntuais. Despois, tamén é determinante o contido do 

programa. Hai unha diferencia importante entre os programas informativos, os 

programas de variedades, os programas temáticos ou especializados, os 

programas especiais e os programas monográficos. O tratamento dos contidos é 

moi diferente en cada modalidade, pois nuns casos precísase un rigor maior que 

noutros. Por exemplo, os programas de variedades (magazín) admiten 

improvisacións e un estilo coloquial, algo que non sería correcto nos 

informativos. Ó mesmo tempo os programas monográficos e os especializados 

abordan os contidos cunha profundidade maior que os informativos estándar 

diarios, porque a periodicidade das emisións é outro dos factores determinantes 

que inflúen no ritmo de traballo e, polo tanto, no tratamento dos contidos. 

 

Tamén hai unha diferencia estilística importante entre os programas 

informativos e os que ofertan contidos dramatizados. No primeiro caso prima o 

rigor dos datos, mentras que nos programas dramáticos explotanse a 

expresividade e a creatividade aproveitanto as propiedades dos elementos 

propios da linguaxe radiofónica, a saber: linguaxe verbal, linguaxe musical, 

efectos sonoros, ruido e silencio. 

 

Calquer programa de radio, independentemente das súas características, ten 

unha serie de fases que son necesarias: dirección, producción, redacción, post-

producción, presentación e emisión. Cada fase ten uns cometidos específicos 

que forman parte do proceso radiofónico.   
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Cecais o momento máis complicado é o axuste dos contidos ó minutado 

porque na radio existe una rixidez extrema sobre os tempos, e sempre hai que 

respetar literalmente a duración adxudicada previamente a cada espacio. 

 

2. O guión na radio 

 

O guión radiofónico está condicionado polas características do programa. É 

necesario diferenciar entre os guións para informativos, que varían según o 

contido do programa (poden ser indicativos nas entrevistas, nos debates e nas 

tertulias; absolutos nos informativos estándar; e mixtos nas reportaxes) e os 

guións para dramáticos, que son sempre absolutos porque é preciso que 

recollan o texto completo. 

 

A emisión en directo ou en diferido de calquer tipo de programa (reportaxe, 

entrevista ou táboa redonda) non inflúe necesariamente na estructura nin no 

tratamento do contido. Cada xénero informativo esixirá unha modalidade de 

guión indicativo, absoluto ou mixto, según as circunstancias, pero o feito de 

emitir un programa en directo ou en diferido non ten porque requerir dous 

guións diferentes. Algúns programas en directo esixen un guión indicativo 

polas propias características do desenvolvemento do programa e outros 

precisan un absoluto, como é o informativo principal; e os programas en 

diferido tamén admiten guións absolutos, como algúns reportaxes, e guións 

indicativos, como as entrevistas. 

 

Os tipos de guións que se utilizan nos informativos dependen de duas 

características fundamentais, que son a estructura e o contido do espacio. Cada 

formato de programa require un guión diferente. 

 

Un informativo principal de noticias precisa un guión absoluto no que se 

recollan os textos completos de tódalas noticias, agás os contidos das conexións 

en directo, nas que só se sinala o nome do corresponsal ou do convidado, a 

duración (aproximada) de cada intervención e o texto das preguntas, se é que se 

establece algún tipo de diálogo co corresponsal ou coa persoa entrevistada nese 

espacio. Na parte técnica do guión absoluto tamén se recollen as indicacións 

que permiten localizar a música utilizada no informativo (sintonía, ráfagas, 

cortinas), e as anotacións que identifican os soportes que conteñen as 

declaracións que se selecciona para o programa (minidisco, cassettes, ordenador 

PC, etc.). Pero non é necesario transcribir todo o contido das citas, basta con 

anotar as primeiras e as últimas palabras de cada unha e a duración da mesma. 

Esta anotación é recomendable facela tanto na parte técnica como na parte  
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literaria do guión, para que o técnico e o conductor do programa, ou o 

xornalista que intervén antes ou despois da cita, teñan claro cando empeza e 

cando remata a declaración, e cando corresponde continuar co seguinte párrafo 

ou con outra noticia. Esta fórmula tamén lle permite ó técnico localizar con 

facilidade calquer cita si é necesario suprimila por necesidades de tempo, ou 

incluso cambiala de orde. 

 

Unha entrevista pode ser aberta ou pechada. Nunha entrevista aberta só se 

indica a duración aproximada da mesma, porque as preguntas formúlanse 

espontáneamente, aproveitando a conversación co convidado para plantexar as 

cuestións. En cambio, se é pechada require un guión indicativo no que se 

anotan as preguntas que se lle pensan facer ó convidado e o tempo aproximado 

que se estima conceder a cada resposta, se a entrevista ten unha estructura 

cunha duración predeterminada en cada parte, ben por necesidades de horario 

ou polas características do espacio no que se vai emitir. Si non hai limitacións 

temporais só se anotan as preguntas. 

 

A reportaxe é un xénero que admite tódalas modalidades de guión. O guión 

indicativo é axeitado para unha reportaxe en directo, porque aquí só se anotan 

as ideas xerais que identifican a estructura e sirven de fío conductor. E o guión 

absoluto utilízase para unha reportaxe cunhas características que permiten 

recoller previamente e de forma textual todo o contido, especialmente cando se 

trata de reportaxes con moito traballo de documentación. Pero o máis habitual 

nas reportaxes é o guión mixto, que permite combinar as partes de arquivo coas 

intervencións en directo. 

 

No debate e na táboa redonda só se anotan as cuestións que se lles van 

formular ós convidados e o tempo aproximado que se lle concederá a cada 

intervención. Polo tanto é obligatorio un guión indicativo. 

 

 

Os diferentes tipos de guións para informativos 

 

 

O guión é un instrumento que sirve para sincronizar ós redactores que están 

no locutorio cos técnicos que traballan no control. Hay varios modelos. 

 

O guión absoluto é o prototipo no que aparece detallada a totalidade do 

programa, tanto as indicacións técnicas como os textos das noticias. Utilízase no 

informativo principal de noticias, nos informativos estándar, nos boletins 

horarios e nos flash. Na parte do guión reservada para as instruccións de  
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control especifícanse as ordes que ten que executar o técnico, e na parte do 

locutorio escríbese o que van decir os presentadores do informativo. Pero no 

guión absoluto hai dous casos nos que non é necesario incluir o texto completo 

das intervencións: o contido das citas e dos discos ou calquer outro soporte 

magnético que se utilice como fonte sonora. 

 

O contido das citas in voce non se transcribe completo. Só se anotan as tres 

primeiras palabras e as tres últimas como pé de referencia para que o técnico e o 

locutor saiban cando rematan as declaracións, e tamén para comprobar si 

entraron correctamente. Os pes de cita, de principio e de final, como xa se dixo, 

utilízanse, amáis, para construir o raccord, e por eso deben estar escritos no 

guión literario para que o locutor teña a posibilidade de recurrir ó papel si se 

esquece da frase que precisa para o enlace. É moi importante identificar sempre 

o soporte no que se atopa cada cita. 

 

Tampouco se transcribe todo o que está incluido nos discos ou en calquer 

outro soporte magnético, por exemplo cando se utilizan músicas para ilustrar 

unha reportaxe. Só é necesario anotar as referencias que identifican o soporte, o 

principio e ó final do tema, o contido do mesmo e a duración do fragmento 

seleccionado. 

 

O guión indicativo ou pauta é idéntico ó guión absoluto na parte técnica, 

pero na parte literaria non recolle todo o que se di, porque non é posible 

dispoñer previamente dos textos completos. Só se anota o tempo asignado a 

cada intervención, e acompáñase cun esquema orientativo coas ideas xerais e as 

características dos temas que se van tratar, e funciona como fío conductor. O 

guión indicativo é o instrumento que se utiliza nalgúns espacios de programas 

tipo magazín e nas entrevistas, tertulias e debates, caracterizados pola 

improvisación, nos que resultaría imposible elaborar previamente un guión 

completo porque non se sabe o que van decir os convidados. Na pauta 

tampouco se pode indicar sempre con seguridade a orde das intervencións, 

ainda que sí a modo indicativo. Como habitualmente se trata de espacios 

radiofónicos en directo, algunhas veces os participantes chegan tarde e non é 

posible entrevistalos á hora que estaba previsto. Nestes casos o conductor ten 

que alterar a mecánica do programa. Si falla algunha das personas que estaba 

citada, entón hai que buscar unha alternativa, por eso é moi importante ter 

preparado máis material do necesario para utilizalo como recurso, e o material 

de reserva tamén se inclúe no guión, indicando as súas características. No guión 

indicativo dos magazín anótanse os distintos espacios do programa cos 

correspondentes temas, e logo sinálase o que se vai emitindo para que o  
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conductor teña claro en todo momento, mentras se desenvolve o programa, qué 

asuntos se trataron xa e cales son as cuestións pendentes. 

 

O guión mixto é un modelo que se caracteriza por ser unha combinación do 

guión absoluto e do indicativo. Utilízase nos programas que conteñen espacios 

de naturaza moi diferente, como o magazín, os informativos monográficos, as 

entrevistas, as reportaxes e algúns informativos especiais. Unhas partes do 

programa recóllense no guión absoluto e as indicacións ou ideas das outras 

anótanse no guión indicativo. 

 

O magazín tamén admite guións propios de programas dramáticos, porque 

algúns dos seus espacios responden a estas características. 

 

 
3. Programación estable especializada no tratamento da discapacidade na radio 

xeneralista estatal e galega 
 

A atención que prestan as grandes cadeas e emisoras de radio convencional 

ao mundo da discapacidade é moi escasa e dispersa, e sitúase fóra das franxas 

horarias máis dinámicas da grella de programación. Así sucede no Estado 

español, pero tamén na programación feita en Galicia. Ademais, os espazos 

especializados non amosan tendencia a incrementarse, senón máis ben a 

diminuír en tempo e recursos.  

 

É unha situación que xa ven de atrás. O profesor J. J. Perona -revista Red 
Digital, nº5, decembro 2004- sinala que este tipo de espazos se concentran “nas 

denominadas ‘horas val’, é dicir, naquelas franxas horarias nas que a audiencia 

é minoritaria e, en moitos casos, durante a fin de semana. Ademais, si se 

compara a evolución experimentada por este tipo de programas nos últimos 

anos, a situación, empeorou”. Desde finais de 2004 a situación non mellorou. A 

tendencia segue sendo negativa, tanto en España como en Galicia. Imos ver a 

situación en outubro de 2006. 

 

3.1. Programas de radio de alcance estatal especializados na 

discapacidade 

 

Con alcance especificamente galego non se emitía en outubro 2006 de 

ningún programa centrado na discapacidade. E programas de radio de alcance 

estatal especializados nesta cuestión a penas hai. Só hai dous dedicados con 

regularidade, de xeito total ou parcial, a este tema. Son os seguintes: 
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• Un mundo sin barreras (Onda Cero). De clarificador título, emítese 

as fins de semana, patrocinado pola Fundación ONCE. Para 

discapacitados, pero tamén para colectivos sociais con problemas de 

integración. Ata a presente tempada (2006/07) emitíase sábados e 

domingos de 15,00 a 16,00 h. Actualmente non aparece en antena. 

• Los decanos (COPE). Emítese durante toda a semana –menos os 

venres- entre as 15,30 h e as 16,00 h. Realizado en colaboración coa 

Fundación ONCE, dedica parte do seu tempo á discapacidade, aínda 

que se centra sobre todo nas persoas maiores. 

 

 

3.2. Seccións e microespazos sobre discapacidade 

 

 

Seccións e microespazos sobre discapacidade de duración e contidos moi 

variables: 

 

• Onda Cero emitiu nos últimos anos tres microespazos diarios 

financiados pola Fundación Once. 

• O magazine da cadea SER, Hoy por hoy –o espazo máis escoitado 

das mañás na radio española-  dispón desde xaneiro de 2003 dunha 

sección dedicada ás persoas discapacitadas. Pode escoitarse en 

http://sid.usal.es/hablemos.asp. Está arquivada por meses de emisión 

e pode accederse a ela de xeito inmediato.  

• O programa Punto de fuga -tamén na SER-, dedicado ás cuestións 

de desigualdade e exclusión, veu tocando con certa frecuencia estes 

temas. Emítese os sábados entre as 3,00 e as 4,00 horas, e os domingos, 

entre as 5,00h e as 6,00h. 

• RNE ofrece información máis ou menos regular nos seus 

programas especializados de contido social, como Contigo en la 
distancia, Frontera –espazo relixioso- ou El club de la vida. Todos se 

emiten de madrugada. O primeiro, os luns a partir das 4,00 h, o 

segundo os domingos, desde as 6,00, e o terceiro os sábados, ás 7,00 h. 

 

A discapacidade –como calquera outro tema- ten tamén cabida de xeito 

esporádico nos espazos informativos de todas as emisoras e cadeas cando se 

converte en noticia: unha denuncia, un avance médico, eliminación de barreiras, 

etc. 
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4. Xornalistas con discapacidade no medio radiofónico galego 

 

4.1. Accesibilidade 

 

Todas as sedes centrais das emisoras xeneralistas con implantación en 

Galicia e as principais emisoras destas redes dispoñen de mecanismos e medios 

de acceso axeitados para os discapacitados, sexan profesionais ou persoas 

visitantes. Hai algúns problemas –case sempre superables con colaboración- 

noutras emisoras de menor entidade, segundo datos de profesionais non 

expertos en discapacidade relacionados con estes medios. 

 

 

4.2. Labor profesional 

 

A radio resulta un medio idóneo para as persoas privadas do sentido da 

vista e para o traballo dos profesionais con esta mesma discapacidade. Pode dar 

cabida tamén a outros profesionais con algunha discapacidade, tanto 

xornalistas como especializados noutras tarefas. A Vicepresidencia da Xunta 

asegura querer cumprir o compromiso de reservar o 5 % dos postos de traballo 

no sector público a persoas discapacitadas, co obxectivo de lograr ao final da 

lexislatura -2009- que polo menos o 2 por cento dos postos de traballo estean 

ocupados por persoas con discapacidade. Quizais ningún medio de 

comunicación máis idóneo para isto que a radio. Haberá que agardar 

resultados. 

 

A realidade actual apártase moito dese obxectivo. Segundo a delegación 

territorial galega da ONCE –datos de finais de agosto de 2006-, non hai 

constancia de que ningunha persoa discapacitada traballe como xornalista na 

radio en Galicia.  

 

4.3. Unha experiencia en marcha. Un caso concreto 

 

Malia non haber actualmente ningún discapacitado traballando nos 

principais medios radiofónicos con implantación en Galicia, contamos coa 

experiencia dun alumno da Facultade de Ciencias da Información de Santiago 

de Compostela, discapacitado visual, que realizou prácticas na Radio Galega, 

entre maio e outubro de 2006, como xornalista na sección de deportes. É 

Antonio López García. Comentamos con el a súa experiencia en 3 apartados:  
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1. Barreiras arquitectónicas e tecnolóxicas. Encontrouse coas barreiras 

arquitectónicas propias de calquera outro edificio de deseño actual, 

todas superables. Entre as barreiras tecnolóxicas cita tres. O atranco 

que supón que a apertura e peche de micros en estudo se anuncie 

tradicionalmente cunha luz superaríase –explica- con algún tipo de 

sinal acústica automática, interna e individualizada desde o estudo de 

control. Tamén cita a necesidade de adaptar o programa do seu 

ordenador persoal ao da emisora, solucionable coa actual tecnoloxía 

informática, e, finalmente, o control da distancia axeitada entre o 

profesional invidente e o micrófono do estudo. Todas estas dificultades 

se resolverían sen problemas orzamentarios –“no 90% sen custes”, 

sinala- e técnicos.  
2. Barreiras profesionais. Hai traballos que el nunca poderá realizar –

“son consciente da miña discapacidade”, matiza-, pero tamén moitos 

outros –fundamentalmente de estudo- para os que a experiencia xa 

acumulada lle ten demostrado que pode estar igual de capacitado que 

calquera outro profesional. Considera que a radio é un medio de 

comunicación axeitado para un profesional cunha discapacidade como 

a súa. 
3. Grao de integración.Valora moi positivamente este apartado. 

Destaca a normalidade das relacións cos seus compañeiros de traballo e 

co equipo directivo da emisora. 
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O medio televisivo. Accesibilidade e  
tratamento da discapacidade 
 

 
Ana Isabel Rodríguez Vázquez 
Profesora de Comunicación Audiovisual da USC 
 
 
 

1. Accesibilidade ao medio televisivo 

 

1.1. 50 anos de televisión en España. Cara unha televisión  

           dixital para todos 

 

Ás 6 da tarde do 28 de outubro de 1956 comezaban as emisións regulares da 

televisión en España. Atrás quedaba toda unha etapa experimental do medio que 

arrancaba en 1934 coa presentación e a primeira demostración da televisión na 

Sala Werner de Barcelona, as emisións experimentais en 1948 na XVI Feira de 

Mostras de Barcelona (máis coñecida como “a feira da Tv”) onde se instalou un 

primeiro set que serviu para a retransmisión en directo dos primeiros programas 

televisivos baseados en entrevistas e actuacións musicais, e as emisións en probas 

desde 1951 nas primeiras instalacións de TVE no Paseo da Habana en Madrid. 

 

Coa inauguración oficial de TVE nacía un novo medio de comunicación que 

nas seguintes décadas amplificaría a súa proxección social ata convertirse nun 

instrumento imprescindible de información e entretemento. A evolución da 

televisión pode estructurarse en varias etapas: 

 

a) 1956-1980.- son os anos de monopolio televisivo marcados, 

fundamentalmente, polos progresivos avances tecnolóxicos e penetración 

social do medio; polo propio desenvolvemento de TVE que muda de 

ubicación inaugurando os novos edificios de Prado do Rei e Torrespaña, e 

pola evolución dos contidos. Son os anos da extensión da rede de 

cobertura desde Madrid ao resto de España, do abandono do branco e 

negro pola cor, da aparición dos ENG e a combinación da televisión en 

directo coa producción de emisións grabadas en formatos propiamente 

televisivos. Anos da apertura da Segunda Cadea de TVE (hoxe La 2), ou  
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do proceso descentralizador o Ente Público coa posta en marcha dos 

centros rexionais como TVE-Galicia inaugurado en 1971 (as primeiras 

instalacións ubicáronse na santiaguesa rúa do Vilar para, posteriormente, 

trasladarse ó Pazo de Raxoi na Praza do Obradoiro, ata consolidar a súa 

actual ubicación en San Marcos a carón da TVG). Formar, informar e 

entreter consolídanse como as funcións básicas da televisión. 

b) 1980-1990.- aparecen novas canles de televisión: por un lado xurden 

novos difusores que manteñen o modelo de televisión pública vencellado 

agora a unha cobertura rexional. Seguindo a estrutura política do Estado 

concebida na Constitución de 1978, baseada na España das autonomías e 

desenvolvida pola coñecida “Lei das Terceiras Canles”,  os distintos 

Estatutos de Autonomía abren a posibilidade de creación de novas canles 

de tv públicas dependentes do Goberno autonómico e baixo o control dos 

distintos Parlamentos. E  doutro lado xurden ao abeiro tamén do texto 

constitucional (artigo 20), pero sen unha lei propia de desenvolvemento, 

as televisións locais que, nalgúns casos, extenden aos concellos a 

titularidade pública da televisión, e noutros abren as portas ó que será o 

modelo privado de televisión –coñecido como televisión comercial- que se 

desenvolverá na seguinte década. Nos anos 80 TVE  comparte espazo coas 

novas canles públicas autonómicas (ETB desde 1983, TV3 de Cataluña en 

1984 ou a TVG en 1985 foron as primeiras televisións autonómicas en 

funcionamento) e con televisións locais como Tv Cardedeu, en Barcelona 

(en probas desde 1980), ou as primeiras televisións locais galegas (en 1982 

dátase unha experiencia de TVL na Ría de Pontevedra e en 1988 xurden as 

primeiras TVL que manteñen emisións regulares como as emisoras de 

Cerceda ou Ponteareas). A información e o entretemento comparten 

protagonismo nos contidos televisivos. 

c) 1990-2000.- década marcada pola implantación das canles privadas 

de televisión: a primeira en emitir foi Antena 3 (25 de xaneiro de 1990), 

seguida de Tele 5 (3 de marzo) e Canal + (14 de setembro). Establécese o 

modelo comercial de televisión que fomenta a competitividade e o 

desenvolvemento de novas técnicas de programación ao abeiro do 

comportamento do público analizado e medido a través das coñecidas 

técnicas de investigación de audiencias que atopan nos datos de TNS-

Sofres (hoxe Kantar Media) un punto de referencia ineludible e 

condicionante da producción de contidos (¿prodúcese o que se programa 

e prográmase o que se consume?). É o momento da televisión-

entretemento e ábrese o debate sobre a necesidade de plantexar un 

auténtico modelo de televisión pública que non colisione coas televisións  
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comerciais que se queixan da competencia desleal de TVE pola súa dobre 

vía de financiamento (a publicidade –principal sustento das televisións 

privadas- e os fondos establecidos nos presupostos do Estado). 

Vislumbrase, tamén, o que será o principal reto do medio no século XXI: a 

dixitalización.  

d) Desde o ano 2000.- “La televisión ha muerto”. Con esta sentencia 

Javier Pérez de Silva resume o novo panorama deste medio que sustenta o 

seu futuro en tres conceptos: converxencia (fusión das tecnoloxías 

informática e televisiva que dan lugar a novas formas de consumo co 

VOD –vídeo baixo demanda- como base da televisión á carta), 

multiplicidade (maior número de canles que conleva a segmentación das 

audiencias e a posibilidade de establecemento de canles temáticas 

dirixidas a público minoritario) e interactividade (posibilidade de feed-back 

entre o emisor e o receptor, entre as canles e os públicos que chegan a 

modelar os contidos). Aínda que a televisión dixital se implantou en 

España en 1997 coa posta en funcionamento das plataformas vía satélite 

Canal Satélite Dixital e Vía Dixital (hoxe fusionadas en Dixital+) e co 

establecemento do cable como distribuidor e productor de contidos 

dixitais de televisión, considérase a aparición de Quiero Tv (finais de 

1999-2000) como primeiro operador de TDT o pistoletazo de saída cara o 

coñecido como switch-off ou apagón analóxico previsto por lei para o ano 

2010. Tralo peche desta plataforma concedéronse novas licencias de 

explotación de TDT (Veo Tv, Net Tv, os programas dixitais das 

operadoras en analóxico estatais –con dúas novas tv: Cuatro e La Sexta- e 

autonómicas, e as primeiras licencias de televisión local en dixital).  A 

coñecida como Lei de Medidas Urxentes da TDT fixou para o 3 de abril de 

2010 a data da plena dixitalización televisiva en España.  

 
1. 2. A eliminación de barreiras e o reto da accesibilidade televisiva. 

Regulación e deseño para tod@s 

 

Cando se cumpría medio século da existencia de televisión en España e case 25 

anos de televisión propia en Galicia, aínda seguía a ser unha asignatura pendente 

a eliminación das barreiras que implica o medio. É precisamente no proceso 

dixitalizador onde se concentran as principais esperanzas de determinados 

colectivos que, a través das canles temáticas poden dispoñer de contidos 

especializados para este target, e que mediante a interactividade e outros servicios 

parellos poden ver reducidas as barreiras de acceso ao resto de canles non 

específicas. 
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Neste sentido, o Grupo de Accesibilidade Audiovisual do Cermi estatal e o 

Grupo de Traballo 5 –G5- sobre Accesibilidade do Foro Técnico da Televisión 

Dixital coordinado pola Subdirección Xeral de Infraestruturas e Normativa 

Técnica do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, elaboraron sendos 

documentos nesta orientación.  Entendida polo Libro Branco da Accesibilidade 

como o conxnto de características de que debe dispor un entorno, producto ou 

servicio para ser utilizable en condicións de confort, seguridade e igualdade por 

tódalas persoas e, de xeito particular, por quen ten algunha discapacidade, a 

eliminación de barreiras debe entenderse como un imperativo para a Tv dixital na 

que descansa o concepto do “Deseño para Todos”. Así, a Lei 10/2005 de medidas 

urxentes para o impulso da TDT, de liberalización da televisión por cabo de 

fomento do pruralimo establece na súa disposición adicional segunda que as 

Administracións competentes deben adoptar as medidas necesarias para garantir 

desde o inicio a accesibilidade das persoas con discapacidade aos servicios de 

televisión dixital terrestre distinguindo os distintos eslabóns da cadea de valor da 

TDT: producción/edición, difusión e recepción.  

 

Detectadas as necesidades dos usuarios con discapacidade sensorial (persoas 

invidentes ou con dispacapacidade visual e persoas xordas ou con discapacidade 

auditiva) e dos usuarios con discapacidades físicas, relaciónanse varios sistemas 

tecnolóxicos capaces de facilitar a accesibilidade ó medio televisivo: o  

recoñecemento de voz, a linguaxe de signos, a subtitulación ou a audiodescrición 

son algúns dos servizos que o Anteproxecto de Lei Xeral Audiovisual xa 

contempla e obriga á súa integración na emisión dunha parte importante dos 

contidos televisivos. Pero a procura da accesibilidade dos discapacitados cara a 

televisión non remata na petición da incorporación dun “Deseño para Todos” que 

inclúa subtitulado, audiodescripción e emisión en lingua de signos da 

programación, senón que a integración deste colectivo tamén inclúe a eliminación 

de barreiras arquitectónicas e de obstáculos que impidan ou dificulten o acceso ou 

permanencia de persoas con discapacidade nos estudios e demáis instalacións de 

televisión (con especial atención ó acceso das persoas discapacitadas ós platós para 

participar na producción dos programas como público, convidados, colaboradores 

ou profesionais do medio –accesibilidade do entorno de traballo-). A través do 

Cermi pídese o compromiso expreso das cadeas de televisión de aprobar –e 

cumplir- códigos de boas prácticas ou éticos que supriman calquera 

discriminación cara as persoas con discapacidade (desde a súa presencia e 

participación en programas ata a súa contratación e as condicións laborais propias 

dos traballadores discpacitados):  
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http://www.rpd.es/documentos/GT5_Accesibilidad_tv_digital.pdf 

http://www.cermi.es/es-

ES/Novedades%20e%20informaci%C3%B3n%20de%20interes/Paginas/

Historico-2004.aspx?TSMEIdPub=29 

http://www.cermi.es/es-

ES/Biblioteca/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=52). 

http://www.cermi.es/es-

ES/Biblioteca/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=36 

 

 

2. A imaxe televisiva da discapacidade: estudos 

 

Que imaxe da discapacidade e dos discapacitados reflicte a televisión? É 

suficiente –en termos cuantitativos- e correcto –desde o punto de vista da 

calidade- o tratamento informativo que fai a televisión da discapacidade? A estas 

cuestións intentan respostar varios estudos que analizan tanto a ausencia de 

tratamento informativo ou presenza noutros formatos televisivos da realidade da 

discapacidade, como a adulteración das mensaxes que se lanzan sobre estos 

colectivos desde a televisión (tanto a nivel de informativos como doutros 

programas). Non aparecer é non existir e facelo de xeito irreal fomenta a 

permanencia de estereotipos na sociedade cada vez máis complexos de erradicar.  

 

A imaxe e a integración da discapacidade foi evolucionando na televisión e na 

sociedade a través deste medio. A regularización da presencia de discapacitados 

na producción de programas de televisión evita a distribución de mensaxes 

alarmistas, derrotistas ou sentimentais moi afastados da realidade da 

discapacidade. Amparados no paradigma da autonomía persoal e da vida 

independente, os colectivos de discapacitados traballan para lograr que a 

televisión traslade á sociedade unha imaxe normalizadora que rache con actitudes 

de rexeitamento por descoñecemento, caritativas ou de benevolencia pouco 

eficaces cara a lograr a integración dos discapacitados: 

 

Fundación Audiovisual para a Normalización Social: 

http://www.fundacionfans.org/quienes.htm 
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Na procura deste obxectivo establécense unha serie de recomendacións que 

pasan por amosar ás persoas con discapacidade en situación sociais ordinarias e 

enfatizando excepcionalmente a diferencia da discapacidade, evitar unha imaxe 

conmovedora e desamparada, fuxir dunha terminoloxía degradante e describir ás 

persoas con discapacidade do mesmo xeito que o resto de cidadáns. Pautas que 

deben complementarse cun fomento da información sobre grupos e movementos 

sociais diferenciados, e coa elaboración dun libro de estilo que oriente a actividade 

dos profesionais no tratamento das persoas con discapacidade para normaliza-la 

súa imaxe social sen incurrir en estereotipos que perpetúen a imaxe negativa ou 

perxudicada destes colectivos. Nesta líña abógase pola implantación da figura do 

Defensor do Espectador en tódalas televisións e que entre as súas funcións figure a 

vixiancia dos contidos e tratamentos que puideran afectar negativamente ós 

discapacitados. 

 

Porque é necesario utilizar o gran peso da televisión para crear conciencia 

social e transmitir pautas e modelos de comportamento máis xustos e humanos, 

evitando modelos e estereotipos que non se axustan á realidade social. 

 

3. A integración das discapacidades e dos discapacitados na produción televisiva 
de canles e programas 

 

A relación dos discapacitados coa televisión non se reduce a un problema de 

accesibilidade nin de tratamento informativo da imaxe que sobre a discapacidade 

se transmite á sociedade desde a Tv, senón que a presencia dos discapacitados na 

televisión pasa tamén pola súa integración total na producción (aceptación das 

posibilidades laborais da televisión para este colectivo). Ás canles específicas para 

discapacitados débense engadir as televisións feitas por discapacitados, ó igual 

que os programas para e sobre discapacitados se complementan con programas 

que contan cos discapacitados nos diferentes equipos de profesionais que executan 

a produción.  

 

3.1. Canles para discapacitados 

 

Os tres millóns e medio de cidadáns españois con discapacidade (9% da 

población) conforman un target específico que debe atopar as súas propias 

fórmulas de expresión a través da televisión. Ós varios intentos por dispoñer 

dunha plataforma mediática para facer chegar á sociedade mensaxes 

normalizadores sobre a discapacidade engádense unha serie de experiencias que,  
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aproveitando as novas posibilidades tecnolóxicas que ofrece a Tv dixital, poñen en 

práctica a recomendación de plantexar novas canles e productos baixo o principio 

do “Deseño para Todos” e accesibilidade global na que se debe sustentar o 

conxunto da televisión do presente e do futuro. Unha canle para invidentes 

hispanos en Estados Unidos ou a canle interactiva ONCEplus distribuída a través 

da plataforma vía satélite Digital+, son algúns exemplos. Pero é na web onde están 

a xurdir as que xa se consideran as televisións do futuro (presente) especialmente 

deseñadas para as persoas con outras capacidades, como o proxecto Discapacidad 

Televisión. 

 

 
 Imaxe 1: www.discapacidad.tv 

 

3.2. Canles feitas por discapacitados 

 

 

De receptores a productores: exemplo da plena integración laboral dos  

discapacitados é a posta en marcha e mantenemento dunha canle propia. A 

primeira estación de televisión no mundo feita por discapacitados é a danesa 

TV-Glad: con aproximadamente 130 empregados repartidos entre seis filiais 

localizadas polo país, esta canle ten a súa matriz en Copenhague onde traballan 

70 persoas (http://www.tv-glad.dk/ e  http://www.tv-glad.dk/main.asp?selection=main). 
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    Imaxe 2: www.tv-glad.dk  / http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/21/television/1224585643.html 

 

 

3.3. Produtos para e sobre discapacitados 

 

Incrementa-las horas de programación para discapacitados segue a ser unha 

das principais reivindicacións destes colectivos que observan como os programas 

específicos e adaptados ás súas necesidades son escasos nas grellas das canles 

xeralistas, tanto nacionais como autonómicas e locais, xa sexan públicas ou 

privadas. Nesta liña de actuación incorpóranse as peticións dun “Deseño para 

Todos” a través dos aproveitamentos tecnolóxicos que permite a televisión dixital, 

e tamén un incremento progresivo de ata o 100% da programación dos espacios 

adaptados (especialmente subtitulados), co correspondente servizo de auditoría 

periódica dos niveis de subtitulación, audiodescripción e lingua de signos que 

empregan os operadores de Tv que, en tódolos casos, deberían establecer un 

símbolo pactado e recoñecible polos usuarios que identifique aqueles espazos 

adaptados ás necesidades dos discapacitados auditivos, visuais e físicos. 

Identificación que debería extenderse ás publicacións onde se faiga referencia ás 

programacións televisivas e tamén ás autopromocións de programas polos 

propios operadores que deberán ter en conta a habilitación de sistemas de 

almacenamento (arquivo) destes programas adaptados para a súa posterior 

redifusión nas mesmas condicións de accesibilidade para os discapacitados. 

 

Polo que respecta á subtitulación, a Televisión de Cataluña foi a primeira cadea 

que emitiu en 1990 un programa subtitulado e, desde entón, as emisoras de ámbito 

nacional e autonómico aumentaron progresivamente o número de horas  
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adaptadas. Datos do CNSE reflicten que en 2004 RTVE emitiu 5.042 horas 

subtituladas, Telecinco 2.370, Antena 4 Tv un total de 2.380, TVC (TV3 e Canal 33) 

5.737, Telemadrid 1.354, Canal Sur Andalucía 1.878, RTVV-Canal Nou 1.408, ETB 

(ETB 1 e ETB 2), 470 horas, mentras que TVG, Televisión de Castilla La Mancha e 

Televisión de Canarias non emiten programación subtitulada. En canto ao servicio 

de interpretación en lingua de signos emprégase únicamente de xeito excepcional 

desde o inicio das emisións televisivas ata a actualidade destacando a emisión 

anual dos debates do Estado da Nación en RTVE, ou a elaboración de 

determinados programas como “En otras palabras” que semanalmente programa 

La 2 de TVE, e diversos espacios das canles autonómicas. Cómpre mencionar, 

ademáis a serie “Discapacidades humanas” que TVE emite desde marzo de 2006 

integrada no divulgativo “La aventura del saber”.  En outubro de 2011 anúnciase 

un proxecto de I+D+i que facilitará o subtitulado automático de programas de TV 

(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/02/comunicacion/1317565933.htm

l) 

 

3.4. A incorporación de discapacitados á produción de programas 

 

Diante e detrás das cámaras. A televisión tamén se entende como un entorno 

laboral propicio á integración dos discapacitados. Que representantes destes 

colectivos participen nos órganos que deciden as orientacións dos medios de 

comunicación, e que teñan un protagonismo directo na xestión dos medios son 

reivindicacións que neste ámbito plantexan os discapacitados que, ademáis, 

alertan ás televisións do compromiso de cumprimento riguroso das normas legais 

que decretan a reserva de emprego en empresas públicas e privadas. Unha 

normativa que afecta ás televisións de tal xeito que nos cadros de persoal de 

empresas audiovisuais (televisións e productoras) deben integrarse persoas con 

discapacidade que normalicen coa súa presenza e actividade entre os propios 

traballadores dos medios, a imaxe da discapacidade como unha realidade cercana 

e inmediata.  

 

Exemplos desta integración laboral dos discapacitados en televisión teñen 

nomes propios, algúns claramente visibles e xa rostros populares, e outros 

cumprindo as súas obrigas de producción afastados do público: María del Mar 

Galcerán, reporteira de televisión con síndrome de down; Mariano Mariano, 

colaborador asiduo de espazos de entretemento; ou o actor Alberto Domínguez-

Sol interpretando a Ernesto na serie “Médico de Familia”, son algúns: 

http://www.pasoapaso.com.ve/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=2165&Ite

mid=429 
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Personaxes nas series 
O caso de médico de familia 
 
 
Ana Isabel Rodríguez Vázquez 
Profesora de Comunicación Audiovisual da USC 
 

 

1. Das representacións audiovisuais á difusión de representacións sociais 

 

Reproducindo a expresión utilizada por Juan José Igartua Perosanz, da 

Universidade de Salamanca, no texto titulado: “Medios de Comunicación de 

Masas y Discapacidad. De las representaciones audiovisuales a la difusión de 

representaciones sociales”, propoñemos unha reflexión (como xa se ten analizado 

no apartado 2 do Tema 1 deste curso) sobre o papel dos medios de comunicación 

de masas –e no caso especial da televisión- na consolidación dunha imaxe social 

da discapacidade que se axuste á realidade diaria destes colectivos e rache cos 

estereotipos prefixados no tempo e xeneradores dunha imaxe adulterada da 

discapacidade e dos discapacitados. 

 

Diversos estudos sosteñen que a falta de integración das persoas con 

discapacidade se debe, en gran medida, a un problema de imaxe pública. Os 

medios de comunicación –e de xeito especial a televisión- ostentan unha gran 

responsabilidade neste terreo e son escasos os esforzos que se fan por combatir as 

barreiras sustentadas en creenzas estereotipadas, actitudes prexuiciosas e 

conductas discriminatorias. Combatir esta situación facendo familiar o 

descoñecido é unha das principais liñas de actuación cara a integración dos 

discapacitados na sociedade cos que os medios de comunicación deben traballar 

para ofrecer unha imaxe comprensiva e exacta da súa realidade, tal e como recolle 

o Programa de Acción Mundial para as Persoas con Discapacidade da ONU.  

 

A prensa, a radio, o cine e a televisión, como industrias culturais, distribúen 

mensaxes e imaxes que determinan comportamentos sociais mediante a 

representación e o manexo de realidades “empaquetadas” en historias a través das 

que o individuo constrúe a súa imaxe do mundo. O papel que ata hai uns anos 

exercían os productos cinematográficos nas salas de exhibición ou a través das  
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pantallas de televisión vese reforzado desde os anos 90 co éxito de público das 

series de ficción de corte realista que reproducen situacións da vida familiar e 

profesional de determinados colectivos e a través das que se transmiten valores e 

actitudes sociais nun dobre xogo: que o público se identifique coas situacións e 

actitudes reproducidas na ficción televisiva para lograr un maior seguemento e 

rentabilizar económicamente o producto, e que o medio facilite a adaptación da 

audiencia a novos modelos e pautas de conducta. A sociacialización que pode 

chegar a exercer a ficción televisiva a través dos seus productos estrela –as series- é 

obxecto de determinados estudos. Cómpre mencionar a análise efectuada sobre as 

personaxes principais e secundarias, con e sen discapacidade, das longametraxes 

emitidas en televisión co fin de determinar os rasgos acentuados que se empregan 

na construcción de personaxes con discapacidade na ficción televisiva, e que Juan 

José Igartua Perosanz recolle no texto mencionado 

(www.uch.ceu.es/sinbarreras/igartua2.ppt). 

 

2. “Médico de Familia”: primeira serie “de laboratorio” da televisión española 

 

A ficción é un dos productos habituais da televisión desde os seus inicios e ata 

consolidarse como formatos altamente consumidos polos españois xa que 

temporada tras temporada ocupan os primeiros postos dos rankings das emisións 

máis vistas. A ficción, xunto cos realities e determinadas retransmisións deportivas 

–especialmente fútbol, automovilismo e motociclismo- seguen acaparando as 

preferencias do público e reportando importantes beneficios en termos de 

rendabilidade de audiencia, o que provoca un incremento da producción e da 

programación de series de ficción en detrimento doutros xéneros de programas. 

 

Antes de adentrármonos no caso concreto da serie “Médico de Familia” 

faremos un breve percorrido pola historia das series de televisión producidas en 

España (á marxe deixamos as series importadas, especialmente, do mercado 

norteamericano) e que teñen o seu antecedente inmediato nos dramáticos ou 

“teleteatro” caracterizados pola realización en directo. Dous anos despois do inicio 

das emisións regulares, TVE produce a primeira novela seriada: “Oliver Twist” 

(1958), concebida como unha adaptación de Carlos Muñiz en varios capítulos 

dunha obra literaria universal. Xa daquela esta serie tivo unha boa acollida por 

parte do público que lle otorgou unha puntuación de 8’2 no primeiro ranking de 

popularidade de programas que se fixo pola cadea pública de televisión. Isto 

levou a TVE a seguir producindo ficción –entón aínda en branco e negro- coa que  
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obtivo outros éxitos como “Crimen y Castigo”, de A. González Vergen (1963) ou 

“El conde de Montecristo”, de Pedro Amalio López na temporada 1969-70. Coa 

incorporación de Jaime de Armiñán como primeiro autor de ficción seriada na 

televisión española arranca un modelo de producción que segue vixente na 

televisión actual, adínda que coas irrenunciables actualizacións que require o 

medio e a sociedade. “Galería de maridos” (1959), “Chicas en la ciudad” (1961) e 

“Confidencias” (temporada 1963-64)  son algúns dos títulos creados por este autor 

que tamén concibe a que se considera embrión das series familiares: “Los Tele 

Rodríguez” (1958). Outras firmas recoñecidas dos primeiros anos da televisión en 

España son Adolfo Marsillach, promotor da serie “Silencio… ¡se rueda!” (1961); 

Narciso –Chicho- Ibáñez Serrador (impulsor da clásica “Historias para no dormir” 

(1966), e Antonio Mercero que produciu a primeira serie auténticamente popular 

“Crónicas de un pueblo” (1971), que supuxo o primeiro dunha destacable serie de 

éxitos en televisión con outras series como “Verano Azul” (tamén en TVE) e 

“Farmacia de Guardia” (xa na televisión privada: Antena 3). A importancia da 

ficción televisiva é constatable na década dos 60 coa emisión de doce horas e 

media semanais de producción dramática nas dúas canles (TVE e La 2).  

 

As décadas dos 70 e 80 a ficción televisiva seriada foi evolucionando cara 

productos como o mítico “Curro Jiménez”; adaptacións de obras literarias como 

“Cañas y barro”, “La barraca”, “Fortunata y Jacinta”, “Teresa de Jesús” ou “Los 

pazos de Ulloa”, ademáis de series populares como “Las aventuras de Pepe 

Carvalho”, “Las huellas del crimen”, “Ramón y Cajal”, “El Lute”, “Segunda 

enseñanza”, “Brigada Central”, “Tristeza de amor”, “Turno de oficio”, “Anillos de 

oro” ou a xa mencionada “Verano azul”. Os anos 90 son os de arranque das 

televisións privadas e a producción de series de TVE como “Hostal Royal 

Manzanares” convive cos grandes éxitos de “Farmacia de Guardia”, en Antena 3, 

e “Médico de Familia”, en Telecinco, que abren unha nova etapa na producción de 

series de ficción en España. En Galicia, o arranque das series de producción propia 

chega con “La familia Pita” e “Pratos combinados”, tamén nos anos 90, ás que 

seguen “Mareas vivas”, “Rías Baixas”, “Terras de Miranda”, “As Leis de 

Celavella”… 

 

2.1. Da elaboración ao impacto 

 

15 de setembro de 1995: emítese o primeiro capítulo de “Médico de 

Familia”. As cadeas privadas de televisión entón (Antena 3, Telecinco e Canal+) 

levaban cinco anos funcionando e, tras padecer as primeiras crises económicas,  



 76

                                                                                                    Personaxes nas series 

 

 

afrontan sendos relanzamentos nos que as series de ficción de producción 

propia xogan un papel destacado debido ó importante éxito conseguido: 

“Farmacia de Guardia”, de Antonio Mercero”, situou a Antena 3 á vangarda 

das series de ficción do momento, e “Médico de Familia”, recollendo o seu 

testigo, afianzou este producto nas grellas das cadeas xeralistas nacionais. 

 

 “Médico de Familia” parte con vontade de agradar a tódolos públicos e 

constituirse nunha serie de longo percorrido. Protagonizada por Emilio Aragón, 

recrea unha idea clásica da historia do cine e a televisión: un bon pai e home 

que enviuva xoven e debe enfrontarse á súa nova vida. A consultora Geca 

(Grupo de Estudos de Comunicación Audiovisual), pertencente ó Grupo Árbol 

que é propiedade de Emilio Aragón ó que se vincula tamén a productora 

Globomedia, reuniu ó seu equipo adicado á investigación de programas para 

analiza-lo rendemento das series. Os estudos efectuados proporcionaron 

coñecementos sobre algúns ingredientes necesarios para producir unha 

comedia de éxito. Sobre a estrutura, que a disposición de tres actos separados 

por dous bloques de anuncios era a que maior aceptación lograba. Para evitar a 

fuga do público durante a publicidade debíase potenciar ó máximo antes da 

pausa a conclusión de cada un dos actos coa colocación dos puntos de máxima 

intensidade das diferentes tramas que compoñían o argumento. De igual modo 

elexiuse a opción das tramas episódicas, pero mantendo unha gran trama que 

se desenvolvería en diversos episodios: a relación entre Nacho e a súa cuñada. 

Respecto á duración, e partindo da hipótese de que o incremento de 

espectadores durante a emisión dunha serie é constante durante o pime time, 

apostouse polo formato de 60 minutos para conseguir un público máis amplo.  

 

En canto ó estilo, os autores consideraron que o espectador español medio 

admitía encantado que unha familia americana se enfronte aos conflictos máis 

crudos sen perder a sonrisa, que todos fosen inxeniosos e divertidos, pero que a 

un producto feito aquí esixíaselle que tratase problemas de verdade e con 

soluciones creíbles. De tal xeito chegouse ao formato que entrelaza elementos 

de drama e de comedia (implántase o xénero da dramedia), con historias 

cercanas extraídas da vida cotiá (é o coñecido como novo realismo televisivo). 

Imprescindible contar con fillos de diferentes idades e con anciáns para que 

tódolos sectores de la sociedade (targets) se viran reflexados e aglutinar, así, a 

maior cantidade de público. Un proceso de producción que levou a considerar a 

“Médico de Familia” a primera serie “de laboratorio” que conseguiu o  
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obxectivo marcado: ser líder de audiencia durante as nove temporadas que se 

mantivo en emisión. 

 

Un impacto social que se traduce nas cifras de audiencia acadadas: 120 

capítulos emitidos entre setembro de 1995 e decembro de 1999 cunha cuota 

media de pantalla (share) do 40% e 7.067.000 espectadores de media, acadando 

“picos” de 9,4 millóns de espectadores. O capítulo máis visto emitiuse o 23 de 

decembro de 1997, reunido a  10.833.000 espectadores e unha cuota de mercado 

do 60%. Na primeira temporada (1995-1996) 12 das 25 emisións máis vistas 

foron episodios de “Médico de Familia”; uns resultados que se reproduciron 

nas temporadas seguintes ata chegar a liderar o ranking na temporada 1998-99. 

O remate da serie en decembro de 1999 supuxo tamén o relevo da hexemonía 

da ficción como producto preferido do público que foi sustituido por outro 

fenónemo social: “Gran Hermano”, no ano 2000, abriu a “caixa de Pandora” da 

“telerrealidade” que orixinou formatos como “OT”, “Supervivintes”, etc. Pero 

dúas temporadas despois (ano 2002), e logo dos “booms” das estreas de GH e 

OT, a ficción nacional recuperou posicións e de novo liderou os rankings das 

emisións máis vistas da temporada con series como “Cuéntame”. 

 

2.2. Da dimensión social ao negocio: xogo de equilibrios 

 

O impacto que en termos de medición de audiencias ten a serie “Médico de 

Familia” ten o seu efecto inmediato nun elevado impacto social. Dúas 

rendabilidades –económica e social- que constituíron un permanente xogo de 

equilibrios xa desde o momento inicial de creación da serie cando os obxectivos 

sociais se incorporan ao proceso de creación e se introducen mensaxes que calan 

nun gran número de espectadores que, ó mesmo tempo, retroalimentan ó 

producto e ó medio desde o punto de vista do negocio televisivo (máis audiencia-

máis publicidade-máis ingresos). Como se expuxo con anterioridade, os 

productores de Globomedia recurriron a un riguroso estudo de mercado (público 

potencial) para determinar os contidos e os protagonistas de “Médico de Familia”. 

Unhas técnicas de marketing que aplicados ós estudios de audimetría (técnica na 

que se basan os datos da empresa Sofres que diariamente “sirve” os shares e as 

audiencias medias de tódalas cadeas de televisión, de tódolos programas e de 

tódalas franxas horarias nun pormenorizado seguemento “minuto a minuto”) 

deron como resultado a confección de dúas grandes familias na serie: as relacións 

de parentesco entre os membros da propia familia (avó, sogros, cuñada, fillos, 

primo, sobriño e pai –ós que se poden sumar os amigos: a chacha e o seu mozo,  
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fundamentalmente) e a gran “familia” profesional que se orixina en torno ós 

compañeiros de traballo do centro de saúde onde traballa o protagonista, o doutor 

Nacho Martín. Mensaxes “con moralexa” que chegan, pois, desde dous ambientes: 

o da propia familia onde se reflexan problemas da convivencia cotiá de calquera 

familia española da época, e o do entorno laboral coa aparición de tramas médicas 

que tamén abordan problemáticas de actualidade social como o tratamento da 

desintoxicación da drogrodependencia, o sida, embarazos non desexados de 

adolescentes, os malos tratos ás mulleres, a soedade dos anciáns, o autismo, a 

anorexia, o trasplante de ril que sofre unha personaxe fixa da serie, as necesidades 

sanitarias dos inmigrantes ilegais, o labor de Médicos sen Fronteiras e as 

discapacidades como a integración das persoas con síndrome de Down na vida 

social. En torno a estas temáticas fixéronse plantexamentos realistas atendendo a 

problemáticas cercanas e recoñecibles polo gran público, pero que sempre atopan 

un final feliz.  

 
3. Ernesto (Alberto Dominguez-Sol) em “Médico de Família”: o efecto da integración 

 

Tres millóns e medio de cidadáns españois con discapacidade (9% da 

población), como target específico, víronse reflexados nos tratamentos da serie 

“Médico de Familia” a través dalgunhas tramas que se vincularon ás accións do 

día a día no centro de saúde, da vida familiar e laboral de varios personases (un 

amigo de Alberto –sobriño do doutor Nacho Martín- queda en silla de rodas tras 

un accidente de tráfico –discapacidade física-, prodúcense aparicións espontáneas 

de atletas paralímpicos ós que Alicia entrevista na radio, etc.). Pero a serie foi máis 

aló ó non limitarse só a esta oferta, senón que decidiu incorporar a un actor con 

síndrome de Down como personaxe fixo na serie: Ernesto, interpretado por 

Alberto Domínguez-Sol, pasou a formar parte da “familia” televisiva do centro de 

saúde onde traballaba o doutor Nacho Martín na temporada emitida en 1997-98, 

cando a serie acadaba o seu mellor momento de audiencia: a relación afectiva 

entre Nacho e a súa cuñada chegaba o seu clímax co compromiso e posterior boda 

entre os protagonistas, o que elevou a audiencia a unha media do 48%.  

 

Coa incorporación de Alberto Domínguez-Sol á serie prodúcese un doble 

efecto de integración: a incorporación laboral dun actor discapacitado á produción 

de ficción televisiva, e a difusión dunha nova imaxe da discapacidade. No 

primeiro caso, a personaxe de Ernesto como celador no centro de saúde da 

cumprimento a unha petición reiterada dos colectivos de discapacitados como é a 

incorporación de persoas con discapacidade en programas de ficción en actitudes 

normalizadas. Neste caso, Ernesto eríxese nun exemplo práctico da normativa de  
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integración labora que, como xa se abordou no primeiro artigo desta publicación, 

inclúe ós medios de comunicación en xeral, e á televisión en particular, na reserva 

de postos de traballo para persoas con discapacidade.  

 

No segundo caso, Ernesto non se corresponde cos estereotipos de personaxes 

discapacitadas que viñan aparecendo na ficción televisiva. Según as conclusións 

ofrecidas por diversos estudos como os efectuados por Greenberg (1986) e Brand 

(1996), as personaxes discapacitadas que aparecen na ficción televisiva contribúen 

a ofrecer unha descripción negativa ó aparecer como marxinados, víctimas, 

dependientes, con actitudes estranas,  personalidade problemática e víctimas de 

abusos e que participan dun estilo de vida diferente. Sosteñen, ademáis, que as 

personaxes con discapacidade configúranse a partir dunha serie de rasgos 

estereotipados como a vellez, a dependencia económica, problemas de saúde que 

requiren tratamento médico e asistencia social, portadores de obxectos como as 

gafas e o bastón, e con máis experiencias vitais negativas que positivas, o que 

condiciona o seu carácter.  

 

Rasgos que contrastan coa imaxe ofrecida pola personaxe de Ernesto: un rapaz 

xoven, de apenas 20 anos, extrovertido, con gañas de traballar e eficiente nas súas 

funcións, con gran sentido do humor e mesmo dosis de ironía e de picardía que 

aplica para conseguir os seus obxectivos, con sutileza expresiva, don de xentes e 

mesmo namoradizo (chegou a ter noiva na serie á que deu vida outra actriz 

discapacitada). Soubo granxearse o afecto dos seus compañeiros de traballo… e do 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

A discapacidade en imaxe/as imaxes da discapacidade ben poderían, polo 
significado e o seu recoñecemento social, constituír un verdadeiro affaire du siècle 
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