
Tube e Flickr. Tamén lemos menos libros e dia-
rios (xa falaremos dos libros). A nosa dieta
mediática é moito máis rica e variada: se antes
nos alimentabamos só de televisión, radio, im -
presos e cine, agora ao longo do día o noso menú
estendeuse ata abarcar unha gama de medios e
experiencias comunicativas marcada pola hetero-
xeneidade. Esta fragmentación mediática afecta
ás comunicacións interpersonais —un intercam-
bio pode comezar nunha mensaxe privada de
Twitter, seguir en Facebook, continuar nun e-mail
e culminar nunha chamada por Skype— e masi-
vas —un episodio dunha serie televisiva pode
continuar nun mobisodio, saltar a un videoxogo e
rematar en forma de parodia en YouTube—. Isto
chámase transmedia. Paciencia. Xa falaremos do
transmedia.

Como reacciona a televisión ante estas amea-
zas? Si, leron ben: ameazas. O negocio da televi-
sión sempre foi vender audiencias aos
anunciantes. Esta tarde ás 17h temos un millón
de nenos seguindo O chavo do oito… Interésalles
publicitar o novo boneco de Hei-Man? Se cada
membro da familia está vendo un contido dife-
rente nun dispositivo persoal non só se rompe a
foto en branco e negro da familia reunida fronte
á pantalla: tamén estala un modelo de negocio.
Non teñan dúbidas: o tempo que as novas xera-
cións pasan en Facebook, Twitter, YouTube,
Minecraft ou Grand Theft Auto é tempo roubado
á televisión. Esas audiencias —que se construían ao
redor dun medio, neste caso a televisión— agora
están fragmentadas. Como se poden volver xun-
tar audiencias que tenden a atomizarse? Repítoo:
xa falaremos do transmedia.

Outra pregunta, a última, sobre a televisión:
como pode este vello medio sobrevivir nun eco-
sistema onde proliferan novas especies depreda-

Durante varias décadas “ver televisión” foi
unha cousa familiar: pai, nai, fillos e fillas
sentados fronte á pantalla, e que ninguén

se atreva a cambiar de canle. Ao principio —di -
gamos entre os anos 1950 ou 1960— non había
grandes discusións: había só unha canle para ver.
Esta noite ás 20h dan O show de Lucy. A mila-
greira multiplicación de canles na era da neotele-
visión (Eco, 1983) converteu o consumo
televisivo nun feito consensual —a familia debía
poñerse de acordo— e abriu a guerra pola pose-
sión do mando a distancia. Que vemos esta
noite, Miami Vice ou Dallas?

Todas estas experiencias que marcaron a un
par de xeracións de espectadores son parte do
pasado. A multiplicación das pantallas e as fon-
tes de emisión (televisión por satélite, por cable,
reprodutores de DVD e Blue Ray, aparellos
dedicados, como Tivo e Apple TV, dispositivos
móbiles, televisión IP, etc.) sumadas ao acceso
on-demand, aos poucos están despezando esa
vella foto en branco e negro da familia sentada
fronte á pantalla. Hoxe “vemos televisión” en
múltiples dispositivos, non só na pantalla do
televisor. Hoxe “vemos televisión” cando quere-
mos: independizámonos da programación fixa-
da polas canles. Hoxe “vemos televisión” onde
queremos: na casa, no tren, no avión ou na
praia. En moitas familias cada membro ten a
súa propia pantalla (outro televisor, o teléfono
móbil, a computadora persoal, a tablet). A pre-
gunta do millón é: podemos seguir definindo
estas prácticas de consumo audiovisual como
“ver televisión”?

Outra cuestión: xa non só “vemos televisión”.
Xogamos a videoxogos, navegamos pola rede,
exhibimos a nosa vida en Facebook e preocupá-
monos por alimentar con novos contidos a You-
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doras das súas audiencias? Como pode a televi-
sión adaptarse a un ecosistema onde ata hai
pouco reinaba cunha certa tranquilidade? Para
facer fronte a este e outros desafíos, a televisión
ten, polo menos, dúas posibilidades:

• Transformar o seu discurso para adaptalo ao
novo ecosistema de medios e facelo máis
sedutor para as novas xeracións.
• Aliarse con outros medios (vellos ou novos)
e articular novas formas narrativas.

Vexamos a primeira. É evidente que nos últimos
anos a estética televisiva cambiou moito. Non me
canso de repetilo: o meu avó nunca entendería
Lost-Perdidos. Vivimos unha nova idade de ouro
da ficción televisiva caracterizada por historias
cada vez máis complexas que interpelan aos
espectadores de xeito nunca visto ata agora (Sco-
lari 2008, 2011, 2013a). A primeira tempada de
Lost-Perdidos incluía máis de quince actores prin-
cipais, flashbacks que recuperaban fragmentos
anteriores das súas vidas e infinidade de misterios
que se acumulaban semana tras semana. Ao fina-
lizar cada episodio, as redes sociais comezaban a
ferver: os telespectadores lanzábanse a facer hipó-
teses e a debater o significado do que acababan
de ver. A televisión de 2010 non é a neotelevisión de
1980 nin a paleotelevisión de 1960. Agora a súa
estética é moito máis fragmentada e rápida (é o
único xeito de contar a vida de quince persona-
xes en corenta e cinco minutos!).

Por que a televisión se transformou deste
xeito? Teño unha hipótese: cambiou para poder
adaptarse ás novas condicións do ecosistema de
medios. A través destes cambios que acabo de men-
cionar a televisión trata de parecerse aos novos
medios interactivos (penso sobre todo na navega-
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ción pola rede e nos videoxogos). A esta nova
televisión bauticeina hipertelevisión. Non é televi-
sión “interactiva”, senón televisión simulando os
novos medios interactivos.

Pasemos á segunda posibilidade: a alianza con
outros medios. Isto chámase transmedia e xa é
hora de que o lector se vaia decatando de que vai
esta historia…

O transmedia

Durante a década de 1990 enchéronse páxinas e
páxinas dedicadas ao multimedia. Agora chegou a
hora do transmedia. Na última década falouse
moito das narrativas transmedia (Transmedia
Storytelling), un concepto introducido polo
investigador estadounidense Henry Jenkins en
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2003. Que é unha narrativa transmedia? A res-
posta é moi simple: trátase dun relato que se
expande a través de múltiples medios e platafor-
mas de comunicación. Xa o comentamos ao
principio: estamos falando dunha historia que
pode comezar nunha serie televisiva, continuar
nun cómic e expandirse a un videoxogo. Cada
medio conta unha parte da historia e os consu-
midores poden entrar nese mundo narrativo pola
porta-texto que máis lle guste. Moitos nenos
entraron no mundo de Harry Potter a través dos
seus libros, outros ingresaron pola porta grande
cinematográfica e algúns descubriron o persona-
xe nun videoxogo.

A outra característica que define as narrativas
transmedia é a participación dos usuarios nese
proceso de expansión do relato. Os fans de Harry
Potter non dubidan en subir as súas parodias a
YouTube ou contar novas historias do seu mago
favorito na web Fanfiction.net. Esta actividade
frenética dos fans non ten límites. O mundo dos
contidos xerados polos usuarios (User-Generated
Content) abarca todo tipo de producións, desde
resumos de tempadas (os chamados recaps) ata
falsos trailers, finais alternativos, remix con
outros mundos narrativos e parodias de todo tipo
e cor (Scolari, 2011, 2013a). Como podemos
observar, as narrativas transmedia sábese onde
comezan, mais nunca onde acaban (acaban
algunha vez?).

Outra pregunta: que rol xoga a televisión
neste partido? Eu diría que a televisión ocupa un
lugar central, case como un número 10 no fút-
bol: na maior parte das estratexias narrativas
transmedia que investiguei nos últimos cinco
anos a televisión está presente. Moitas destas
nacen a partir dunha obra televisiva, desde as
series estadounidenses Lost e 24 ata Dr. Who, un
clásico da ciencia ficción británica producida
pola BBC. En Iberoamérica podemos mencionar
a serie de capa e espada española Águila Roja ou a
telenovela Passione en Brasil (Vasallo, 2012):
ambas as producións televisivas tiveron ramifica-
cións narrativas noutros medios e plataformas.
Noutros casos, a televisión actúa como contorna
de expansión de historias nadas noutros medios:
tanto Superman como Batman tiveron versións
televisivas, por non falar de The Walking Dead,
Indiana Jones, Mickey Mouse ou Star Wars.

As narrativas transmedia constitúen un gran
desafío para os investigadores da comunicación.
Trátase dun obxecto de estudo que esixe ser abor-
dado desde unha perspectiva interdisciplinaria.
As narrativas transmedia reclaman coñecementos

xurídicos (como xestionar as producións dos
usuarios desde a vella lóxica do copyright?), eco-
nómicos (cal é o mellor modelo de negocios á
hora de levar adiante un proxecto transmedia?),
mercadotécnicos (como se explota comercial-
mente unha marca narrativa como Harry Potter,
Spiderman ou Indiana Jones?), semióticos (que
caracteriza os procesos de interpretación colecti-
vos que se dan nas redes?), narratolóxicos (como
se expanden os relatos dun medio a outro?) e
socioantropolóxicos (como se organizan as
comunidades de fans?).

Por parte, as narrativas transmedia non só se
atopan no mundo da ficción: tamén na non fic-
ción podemos encontrar estas novas formas do
relato. Podería dicirse que o relato xornalístico
sempre foi transmedia. Tradicionalmente, as noti-
cias difundíanse primeiro pola radio, despois
expandíanse a través da televisión e ao día se -
guinte contábanse polo miúdo nos diarios. Na
actualidade este proceso volveuse moito máis
complexo e rápido: unha noticia pode nacer nun
tweet e en poucos segundos expandirse ao longo
da mediasfera. Os receptores, ademais, están cada
vez máis afeitos a construír o seu propio relato
xornalístico recompilando fragmentos de infor-
mación provenientes de diferentes medios e pla-
taformas de comunicación. Algúns profesionais
mesmo están experimentando cun novo formato:
o relato xornalístico informativo ou de opinión
baseado en videoxogos. Os newsgames propóñen-
se como experiencias que canalizan contidos
informativos a través da inmersión do receptor
nun contorno interactivo (Bogost et al., 2010).

Finalmente, tamén o documental está experi-
mentando cada vez máis coas formas narrativas
transmedia. Ben sexa que se trate dunha obra
comercial de National Geographic dedicada ao
Titanic, ben unha produción de corte social do
National Filme Board de Canadá, como Highri-
se, os documentalistas non dubidan en levar as
súas historias máis aló do formato tradicional,
incluíndo webs, aplicacións para dispositivos
móbiles ou redes sociais.

Por que son tan importantes as narrativas
transmedia? Porque nunha ecoloxía mediática
onde reinan a atomización das audiencias e a
fragmentación de contidos estes novos formatos
propoñen un modelo para reunir os receptores ao
redor dun relato. Aínda que resulta imposible
volver recompoñer as vellas audiencias televisivas
dos anos 1960 e 1970, agora é posible xerar un
movemento centrípeto que integre os seguidores
dun personaxe ou mundo narrativo determi -
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nado. Deste xeito perfílanse novos modelos de
negocio non tanto media-centred —como era o
modelo do broadcasting, construído a partir das
audiencias televisivas ou radiofónicas— como
narrative-centre, ou sexa, fundado na interacción
dos consumidores cun conxunto textual que se
expresa nunha rede de medios e plataformas de
comunicación.

Este artigo titúlase “A televisión, os libros e a
feira”. Xa falamos da televisión, ou sexa que
agora chegou a hora dos libros. Da feira, o reino
do libros, falaremos máis adiante.

Os libros

Todos os medios evolucionan, non só a televisión.
Tomemos por exemplo os libros, un medio que
ten, polo menos, dous mil anos de existencia. 
A interfaz do libro —refírome ao sistema de páxi-
nas encadernadas protexidas por unhas cuber-
tas— naceu ao comezo da era cristiá; daquela os
libros eran manuscritos e copiábanse á man en
páxinas de pergamiño, mais a forma de “navega-
los” era a mesma que aínda hoxe utilizamos. Con

Por que son tan importantes as

narrativas transmedia? Porque nunha

ecoloxía mediática onde reinan 

a atomización das audiencias e a

fragmentación de contidos estes novos

formatos propoñen un modelo para

reunir os receptores ao redor dun relato



28

todo, a historia dos medios de escritura comeza
moito antes: teriamos que remontarnos ao 4000
antes de Cristo, e mesmo máis aló. 

Do mesmo xeito que evolucionaron as inter-
faces de lecto-escritura —das taboíñas ao papiro,
do libro impreso sobre papel á superficie interac-
tiva da tablet (Scolari, 2013b)— tamén mudaron
as formas de ler. Durante varios séculos “ler un
libro” foi unha experiencia inmersiva, individual
e silenciosa. Esta forma de ler, nacida no século
XIII —ou sexa, dous séculos antes da chegada da
imprenta, mal que lle pese a McLuhan—, con-
verteuse no xeito moderno de consumir un texto.
Antes, na antigüidade, a lectura era outra cousa:
líase en grupo, en voz alta e encarnando a pala-
bra con todo o corpo. Era unha lectura colectiva
que viña marcada pola cultura oral.

As novas interfaces están renovando as expe-
riencias de lectura. Vexamos un exemplo: antes o
lector atento deixaba as súas notas nas marxes do
texto. Tratábase de breves comentarios que mar-
caban liñas de converxencia/diverxencia intertex-
tual. Agora eses comentarios, grazas a unha
función incluída no sistema Kindle de Amazon,
poden ser compartidos con outros lectores. Qui-
zais poderiamos falar dunha nova forma de lectu-
ra colaborativa, ou lectura 2.0, que recupera ese
compoñente comunitario das vellas prácticas que
antes mencionaba. Os amantes dos sufixos non
dubidarían en chamalas hiperlecturas.

Algúns (moitos?) quéixanse: os mozos de
hoxe non len. Coido que esa afirmación é unha
rotunda mentira: nunca se leu tanto na historia
da humanidade. A diferenza é que agora lemos
outro tipo de textos. Hoxe lemos moitos textos
breves: SMS, posts, tweets e WhatsApps. Lemos en
papel e en pantalla, no móbil e no libro, na tablet
e na pantalla do PC. Tamén poderiamos manifes-
tar que nunca se escribiu tanto na historia da
humanidade. Se sumásemos todos os SMS, posts,
tweets e WhatsApps que escribimos ao longo do
día teriamos un texto de dimensións respecta-
bles. Non deberiamos ficar abraiados ante a frag-
mentación do texto breve: escribimos e lemos
moito máis do que nos imaxinamos, pero como
estas prácticas se dan de xeito atomizado e en
soportes menos tradicionais veñen resultando
case invisibles.

A Feira Internacional do Libro 
de Guadalajara (FIL)

Antes falamos da posibilidade de que os medios
establezan alianzas entre eles. Estas relacións
entre medios poden adoptar diferentes formas,
desde a articulación dun relato transmedia —que
vimos na sección 2— ata o desenvolvemento de
estratexias conxuntas de supervivencia. E aquí

chegamos á TV Morfosis, un dos acontecemen-
tos máis relevantes dentro do gran programa da
FIL dedicado ás transformacións do medio tele-
visivo. 

E chegamos á pregunta? Que relación hai entre
un acontecemento dedicado á televisión e unha
feira do libro? Como se vinculan ambos acontece-
mentos/medios? Durante os últimos cincuenta
anos a relación entre a televisión e os libros foi
pésima. Case non coñezo libros que falen ben da
televisión; doutra banda, cando a televisión fala
dos libros faino pasada a medianoite (ou o
domingo moi cedo) e de maneira sumamente
aburrida. A televisión e os libros foron coma o can
e o gato: dous medios moi diferentes entre si que
se miraban con receo. Un xogaba no equipo da
Cultura (con Maiúscula) mentres que o outro
pateaba a favor da barbarie (con minúscula). Nas
escolas —esas igrexas onde se veneran os obxectos
de celulosa impresos— a televisión tiña as portas
pechadas; todos os ensinantes algunha vez reco-
mendaron aos seus alumnos “ler máis e ver menos
televisión”…

E así foi que nos atopamos no medio da FIL
discutindo sobre as transformacións da televi-
sión. Por que se dá esta converxencia entre ambos
os dous Old Media? Permítaseme arriscar unha
hipótese: as mutacións no ecosistema mediático
fixeron que dous medios ata onte case irreconci-
liables —a televisión e os libros— hoxe poidan
xuntarse sen rosmar mutuamente. É coma se
dúas vellas empresas competidoras —digamos a
Coca-Cola e a Pepsi— se unisen porque o seu
reinado fose ameazado por Red Bull. Estas siner-
xias entre o mundo da televisión e o universo do
libro paréceme un dos sinais máis claros que
emerxe dun ecosistema atravesado por tensións e
conflitos que tardarán aínda en resolverse.

Ver a televisión e os libros marchar xuntos,
logo de varias décadas de divorcio, prodúceme
tenrura…, a condición de que estas alianzas non
sirvan para renegar das novas experiencias de
comunicación. A que me refiro? Por exemplo, á
consigna: “Menos Face, máis Book” que se le nos
marcapáxinas das librerías Gandhi e que foi o slo-
gan convocante da Feira do Libro de Buenos Aires
de 2010. Aínda que os analistas de discursos nos
ensinan que sempre é necesario construír un
inimigo, un outro ante o cal non nos quede outra
que unir o que ata onte estaba separado, non me
parece unha boa xogada unir a televisión e os
libros contra as redes sociais ou contra a tecnolo-
xía dixital en xeral. O Grande Inimigo, o Outro
que hai que vencer, é o analfabetismo en todas as
súas formas. Nunha sociedade en que, como
reclama Alejandro Piscitelli, debemos ser “anfi-
bios, híbridos e polialfabetizados” (Piscitelli,
2009), non ten sentido procurar inimigos entre
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os novos medios sociais. A industria editorial e a
televisiva deben aprender a convivir coas redes
sociais e aproveitar todo o que ofrecen as tecnolo-
xías dixitais. Este artigo que agora mesmo estou
escribindo chegará ao lector en formato impreso
ou en dixital para ler na tablet; os debates de TV
Morfosis, pola súa banda, xa estaban dispoñibles
na rede poucas horas despois da súa realización.
Mentres escribo estas liñas finais a páxina en Face-
book da FIL ten máis de 106.000 “Gústame”.

Poderiamos seguir durante varias páxi-
nas máis, pero, a ton cos novos formatos dixitais,
serei breve: máis Face, máis Book, máis TV
(Morfosis) ■
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