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Arte de Acción

Antes de comezar a falar da performance Internet sen ordena-
dor, definiremos qué é CODECO para poder comprender o con-
texto no que se desenvolve esta acción.

CO-DE-CO [codecó]: 

codificado - decodificado - codificado

CODECO é unha corrente que avanza un paso máis conceptual-
mente, superando a era da dixitalización e achegándonos a unha
nova recodificación (analoxización) da información.

CODECO conserva a filosofía propia da información dixitalizada
e recupera o espírito renovado do proceso de codificación, cre-
ando pezas que xeran un sentido novo dentro dun novo elo no
proceso do tratamento da información. Así como a dixitalización
cambiou a forma de entender o fluxo dos datos, a interpretación
destes e a interacción con eles, a recodificación supón a supera-
ción do estado tecnócrata para volver a uns parámetros analóxi-
cos sobradamente coñecidos e manipulables. Retornar a un for-
mato orixinal logo da súa dixitalización.
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ANALOXIZACIÓN

Unha das primeiras cousas que advertimos ao comezar a traba-
llar en relación coa idea de recodificar conceptos dixitais a analó-
xicos, foi a necesidade dunha palabra que definise este proceso.
Foi por isto que decidimos consultar na Real Academia da
Lingua pola existencia do termo analoxizar ou calquera outro
equivalente. Esta foi a súa resposta:

Estimados señores,
Cando se dixitaliza unha información, procésase esta para que
exista en forma dixital (en esencia é información en código bina-
rio). En vídeo ou audio, por exemplo, pasamos de sinal analóxica,
representada por aparellos analóxicos, a información dixital,
representada por aparellos dixitais. Existe algún termo para
designarmos dun modo global o proceso inverso ao da dixitali-
zación? É dicir, a conversión de información de formato dixital a
formato analóxico. 

“Asunto: consulta RAE
De: consulta2@rae.es

Responder a: cunsu2@rae.es
Data: 7/3/01 11:51
A: mi@esferobite.com

Non parece que exista un termo unanimemente recoñecido pa-
ra expresar o concepto que vostede menciona. Nestas circuns-
tancias, e sobre todo tratándose de linguaxes especializadas, a
Academia adoita aceptar como válido o termo que, segundo os
especialistas na materia, se adapte mellor ás súas necesidades ex-
presivas.

Departamento de Español ao día RAE”

A conclusión á que chegamos foi esta:
Analoxización: 
proceso de codificación analóxica da información dixitalizada.

CODECO CONCEPTO ABERTO

Codificar e descodificar a información é unha rutina necesaria para
unha correcta comunicación e tradución dos códigos utilizados. 

 



// arte de acción    // 161

En moitas ocasións ao longo das últimas décadas, artistas,
inventores e fabricantes traballaron indirectamente co concepto
de analoxización da información dixitalizada. De aí que CODECO
exista dende que existe a codificación.

É un concepto libre, universal e aberto.

Dentro deste proxecto creáronse varias pezas que traballan co
concepto de analoxización, como por exemplo, o converter

a imaxe do escritorio do ordenador a punto de cruz, ou a 
de crear unha web na que só se puidese navegar en papel
(http://codeco.org), pasando polo cine en formato ASCI, a
creación física da barra de ferramentas típicas dos programas
de ordenador na que aparecen obxectos reais, como cubos,
lazos, contagotas, etc., ou a copia de seguridade en papel dun
arquivo informático...

PERFORMANCE INTERNET SEN ORDENADOR

A performance que presentamos dentro do proxecto CODECO,
pretende analoxizar o fluxo da información producida ao enviar

un correo en Internet e levalo á realidade valéndose da participa-
ción popular e de uns actores que representarán os protocolos e
servidores de Internet.

A meirande parte dos conceptos que manexamos nos sistemas
informáticos creáronse a partires de metáforas da realidade, ben
como punto de partida, ben como un sistema polo cal familiari-
zámonos co contorno informático, que en estado puro é dema-
siado abstracto como para utilizarse por calquera usuario que
descoñeza en profundidade a informática. Un bo exemplo disto
é o escritorio do ordenador, onde hai documentos, carpetas, e
mesmo unha papeleira. Todos estes conceptos son unha metáfo-
ra do contorno dunha oficina real e pasáronse á interface infor-
mática para poder comprendelos e usalos doadamente.

Internet non é unha excepción e malia que o protocolo TCP/IP
pouco ten a ver co servizo de correos ou de mensaxeiros, hai unha
serie de conceptos que seguen sendo metáforas da realidade. 

O propio funcionamento e fluxo da información, estruturado en
base a protocolos, canais de información, e servidores de correo,

 



coincide exactamente co funcionamento dun servicio de correos
normal.

Establécense tres tipos de actores: 

O servidor de correo saínte (Sr. SMTP), o servidor de correo
entrante (Sr. POP3), e o protocolo TCP/IP (Sr. TCP/IP).

Os servidores –tanto de correo entrante como de correo saínte–
serán os encargados de organizar, almacenar e contabilizar o
fluxo de cada un dos correos que obviamente serán físicos.

Os protocolos TCP/IP –como en Internet– serán os mensaxeiros
encargados de facer fluír a información e recollerán e entregarán
os correos, tanto do público como entre os servidores de correo
entrante e saínte.

A partires deste momento comeza a performance.

O usuario será identificado cunha etiqueta na que poderemos
ler o seu enderezo de correo. Os actores teñen a finalidade en-

gadida de informar aos visitantes do espazo, de como funciona 
o sistema.

Para enviar un correo deben escribilo, metelo nun sobre, escribir o
nome do destinatario, e entregarllo a algún Sr. TCP/IP que estará
traballando pola sala. Este entregararallo ao servidor de correo
saínte. Este servidor (Sr. POP3) pesarao e anotará a hora, a orixe e
destino nun libro de rexistro, e entregarallo novamente ao Sr. TCP/
IP, este o entregará ao servidor de correo entrante (Sr. SMTP) que
novamente  tomará nota de todos o seus datos, para posteriormen-
te entregalo ao Sr. TCP/IP coa orde de entregalo ao destinatario.

Con isto péchase o ciclo de envío dun correo, no que –como
vemos– cada proceso é perfectamente asimilable dentro dun
sistema de reparto de correo ordinario.

Temos que destacar que en todo momento é imprescindible a
participación do público para que a performance teña lugar. Nes-
te sentido, os actores teñen unha serie de ferramentas que eles
mesmos utilizan para crear fluxo de correos, e animar á participa-
ción do público. 
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En primeiro lugar representouse o spam, creando unha serie de
correos que reproducen spam real, que os actores –dependendo
da participación– distribúen na sala.

Este spam pode ser auténticos mensaxes spam, impresos, ou
obxectos variados, como chicles que pican (representando aos
virus) e outros obxectos.

Nalgúns destes correos, igual que antano por carta e hoxe en
Internet, pídese o receptor que reenvíe o correo a varias persoas,
no caso de que desexe ter boa sorte. 

Nos correos, o usuario pode axuntar obxectos, que enviaranse a
calquera persoa presente na sala.

En determinados momentos, cando o público comeza a partici-
par en masa, o fluxo de correos é tan alto que os actores non
poden asumilo. Entón sobrecárgase, chegando –como en inter-
net– a bloquearse por exceso de tráfico. 
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