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La qüestió nuclear a partir de la qual s’ha bastit aquest treball de recerca plantejava indagar

sobre quins es poden considerar els factors clau que van determinar les dificultats en la

introducció del servei de videotext espanyol, Ibertex. Abans de respondre a aquest

interrogant, però, creiem pertinent avaluar de manera global quin va ser el nivell

d’implantació assolit pel servei.

Un primer aspecte a què cal fer referència és la dificultat per establir les dimensions

precises que va arribar a abastar el sector del videotext a Espanya. Com hem explicat

detalladament a l’apartat 3.3 (relatiu a l’anàlisi de l’evolució en la difusió d’Ibertex), amb

molta freqüència les xifres que es feien públiques tendien a magnificar el nivell

d’implantació del servei. En aquest tipus de pràctiques es pot entreveure una estratègia de

caràcter promocional, que pretendria crear una imatge de dinamisme del sector

suficientment atractiva com per atreure nous proveïdors d’informació i usuaris.

Recordem, per exemple, que Telefónica, a l’hora de fer públiques les xifres sobre

centres servidors, feia constar a les seves memòries anuals unes dades que no corresponien

a les de les empreses i institucions que exercien aquesta funció, sinó que recollia la

quantitat, més elevada, de números identificatius contractats (Número de Ruta Iberpac,

NRI)626. Així mateix, les dades sobre l’evolució del nombre de terminals no es relacionaven

ni amb les connexions ni amb les hores d’utilització produïdes. L’anunci que Ibertex havia

aconseguit ser el segon servei de videotext en nombre de terminals (tot i trobar-se molt

lluny del Télétel francès) va aconseguir crear un cert clima d’eufòria i d’expectatives

renovades en el sector, que hauria quedat del tot relativitzat si s’hagués donat difusió a les

dades mitjanes d’ús de la xarxa per terminal627.

L’anàlisi de les xifres disponibles sobre la utilització de la xarxa Ibertex posa de

manifest que la difusió i apropiació social del videotext a Espanya va assolir uns nivells

molt limitats628. Així mateix, també va resultar modesta, en termes globals, la rendibilitat

                                                          
626 A títol il·lustratiu, cal tenir en compte que l’any 1993, segons dades de Telefónica, el nombre de centres
servidors era de 520, mentre que el de NRI arribava a 750.

627 Us remetem a la taula 29, on s’observa l’evolució de l’ús mitjà per terminal entre 1988 i 1994. Durant tot
aquest període, els baixos nivells d’utilització posen en evidència l’existència d’un alt nombre de terminals
inactius pel que fa a l’ús d’Ibertex (el 1994, per exemple, cada terminal connectava, de mitjana, 1,6 vegades al
mes i utilitzava la xarxa durant 13 minuts).

628 La darrera estimació sobre el nombre de terminals feta pública per Telefónica calculava l’existència de
620.000 l’any 1995. Amb tot, aquesta dada s’ha de valorar a títol orientatiu, ja que com hem comentat,
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comercial d’Ibertex629, per bé que en un projecte d’aquestes característiques, que implicava

el desenvolupament d’un servei associat a una tecnologia inèdita, s’ha de tenir en compte

que les inversions efectuades difícilment es podien amortitzar en un breu període de

temps630. Aquests dos factors, associats a més amb la imatge d’obsolescència que

progressivament havia anat adquirint la tecnologia videotext, poden ajudar a entendre el

desinterès de l’operador de telecomunicacions en continuar donant suport a Ibertex davant

la ràpida extensió d’Internet.

 Tot i això, hi ha altres aspectes que cal valorar tot i que no puguin reduir-se a un

conjunt de xifres estadístiques. Ibertex no va arribar a assolir un nivell de popularització

significatiu, però va ser capaç de suscitar l’interès d’un col·lectiu molt diversificat de

proveïdors de serveis. A més de la important presència de serveis relacionats amb els

sectors de la informàtica i la telemàtica, la varietat de continguts i aplicacions que era

possible trobar era molt notable: entitats bancàries —la presència de les quals va ser molt

significativa en les primeres etapes—, institucions de l’Administració pública —molt

especialment local i autonòmica—, serveis d’oci, cultura, comerç, turisme, transports,

ensenyament... En aquest sentit les empreses i institucions de tota mena que van constituir-

se com a proveïdores de serveis de videotext van començar a adquirir una experiència a

l’hora d’explorar noves vies d’informació i comunicació que en molts casos ha revertit en

experiències similars que han estat traslladades a altres entorns tecnològics més avançats,

fonamentalment Internet631.

                                                                                                                                                                                 
aquestes estimacions no discernien quants d’aquests terminals equipats per connectar amb el servei de
videotext restaven inactius pel que fa a aquesta funció. El mateix any 1995 l’Asociación de Usuarios de
Videotext de Espanya aportava la xifra d’1,2 milions d’usuaris dels diferents serveis d’informació i
comunicació en línia (videotext, bases de dades ASCII, Internet...). Vegeu Telefónica. Informe anual 1995,
pàg. 48 i Videotex Comunicación, núm. 27, gener 1996, pàg. 7.

629 Vegeu l’apartat 3.4. Només recordarem aquí que l’exercici de 1993 dins el conjunt dels ingressos per
operacions de Telefónica el percentatge corresponent a Ibertex va representar el 0,1%.

630 Com s’ha explicat en l’apartat 2.3.1.1 l’any 1989 va ser el primer exercici en què el Télétel francès va
aconseguir un saldo positiu en els seus comptes anuals, tot i que es calculava que no es podrien amortitzar les
inversions realitzades fins el 1995. Davant les crítiques pel balanç econòmic de Télétel, el ministre de
telecomunicacions justificava l’interès del projecte apelant als beneficis que havia comportat “a la imatge de
marca de les telecomunicacions franceses en el món”.

631 A títol d’exemple, es pot esmentar el cas del servei Accestex, de l’Oficina de Pre-Inscripció del Consell
Interuniversitari (Generalitat de Catalunya). Es pot considerar una experiència reeixida que venia a satisfer un
tipus de demanda d’informació molt precisa. Accestex oferia els resultats de l’assignació de places als centres
universitaris de Catalunya de manera personalitzada. Els futurs universitaris podien conèixer a quin centre
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Cal valorar, doncs, la utilitat del videotext com a terreny d’experimentació i

exploració de vies fins aleshores inèdites per difondre informació i per establir noves

fórmules de comunicació. Un cop disponible una tecnologia amb potencialitats de

comunicació interactiva, els reptes que es plantejaven als proveïdors d’informació, a l’hora

d’explotar les potencialitats d’aquesta eina, no eren de caràcter tècnic sinó organitzatiu

(confidencialitat de les dades personals, seguretat de les transaccions de caràcter econòmic,

validació de les gestions realitzades per via telemàtica, atenció de les consultes o

sol·licituds vehiculades a través de bústies electròniques...).

Podem concloure, doncs, que malgrat la incertesa sobre les dimensions reals

assolides pel videotext a Espanya els febles nivells d’utilització posen en evidència la

manca de consolidació. Amb tot, si bé el grau d’apropiació social d’aquesta tecnologia va

tenir uns nivells molt modestos, va servir com a banc de proves per a una oferta

diversificada de proveïdors d’informació.

Un cop feta aquesta aproximació al balanç global d’Ibertex, passarem a analitzar de

manera més detallada el conjunt de factors que van contribuir a determinar tant la manera

en què es va configurar el servei com el limitat grau de difusió social aconseguit. En aquest

punt s’han valorat set categories d’aspectes clau: tecnològics, comercials, promocionals,

financers, desenvolupament d’aplicacions i continguts, demanda i ús social, i vinculació

amb polítiques de comunicació.

Aspectes tecnològics

En aquest punt no només cal valorar les opcions escollides a l’hora de configurar el servei

Ibertex, sinó que també resulta necessari reflexionar de manera més general sobre les

pròpies especificitats del videotext com a tecnologia. Val a dir que aquesta tasca resulta

complexa perquè, com hem vist, el concepte videotext no és unívoc, sinó que ha aplegat

diferents modalitats de serveis electrònics d’informació i comunicació632. En aquest punt,

                                                                                                                                                                                 
havien estat admesos introduint el número de DNI. Tenim constància que en alguns centres d’informació
juvenil municipals les estadístiques d’afluència d’usuaris augmentaven espectacularment en les dates en què
es feia pública aquesta informació, a causa dels molts estudiants que sol·licitaven fer consultes telemàtiques a
través dels terminals instal·lats en aquests centres.

632 Recordem que la pròpia definició de videotext feta pel Comité Consultiu Internacional Telegràfic i
Telefònic (comentada a l’apartat 1.1) era prou àmplia com per donar cabuda a les diverses formes que va
adoptar als diferents països i al llarg del temps:  “Servei interactiu que, mitjançant l’adequat accés per
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però, no ens basarem en un criteri ampli de videotext (qualsevol sistema d’informació

electrònica de fàcil utilització), sinó que únicament farem referència als sistemes de

videotext amb protocols de comunicació i normes de presentació de la informació

específics i estandarditzats633.

Fins i tot en aquest cas, el videotext no és una proposta tecnològica tancada, sinó

que contínuament ha incorporat innovacions que n’han comportat una millora de les

prestacions (bàsicament la possibilitat de transmissió d’imatges fixes i mòbils amb millor

resolució i a majors  velocitats). Tot i això, a començament de la dècada dels anys noranta

la imatge d’aquesta tecnologia ja s’havia impregnat d’una marcada reputació

d’obsolescència en relació als nous serveis multimèdia basats en el conjunt de protocols

TCP/IP, que regeixen la transmissió d’informació a Internet i que han assolit l’estatus de

protocols de referència de caràcter universal (en contraposició al panorama de fragmentació

determinat per l’existència de diverses normes de videotext). En aquest nou escenari

tecnològic, el videotext ha tendit a perdre la seva especificitat i a integrar-se dins del

concepte de serveis multimèdia interactius634.

Centrant-nos en el cas espanyol, considerem que les dificultats d’implantació del

videotext no es poden atribuir a les decisions de caràcter tècnic adoptades. Sí es valora, en

canvi, com un factor negatiu determinant, la lentitud amb què l’operador de

telecomunicacions va definir quines serien les especificitats tècniques d’Ibertex i, més

endavant, ja un cop en marxa el servei, el retard en la introducció de certes millores que

eren reclamades amb insistència tant pels proveïdors d’informació com pels mateixos

usuaris.

Inicialment Telefónica va mostrar una actitud força diligent envers el

desenvolupament dels aspectes tècnics del videotext. Cal tenir en compte que durant els

primers anys de la dècada dels vuitanta els principals operadors de telecomunicacions

                                                                                                                                                                                 
procediments normalitzats, facilita als usuaris de terminals videotext la comunicació a través de les xarxes de
telecomunicacions amb bases de dades i aplicacions residents en altres ordinadors”.

633 Us remetem al capítol 2.3.2, i més concretament a l’apartat relatiu als Estats Units, on s’explica com
s’aplicava la denominació de videotext amb un criteri molt més ampli que a Europa.

634 Aquest procés s’ha portat a terme a través de la incorporació de la norma VEMMI (Virtual Enhanced Man
Machine Interface), definida en el si de l’Institut Europeu d’Estandardització en Telecomunicacions, que
defineix un seguit de protocols de comunicacació per a serveis interactius en línia multimèdia i hipermèdia, ja
es trobin en xarxes de videotext o en d’altres, com Internet. Vegeu l’apartat 2.3.4.
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estatals competien promocionant els seus respectius sistemes per tal d’aconseguir elevar-los

a la categoria de normes de referència internacional. L’operador espanyol també va

participar d’aquesta pretensió, fixant-se l’objectiu d’aconseguir desenvolupar una norma

pròpia. L’any 1983, però, es va abandonar aquesta idea després dels pobres resultats de les

primeres proves experimentals. Cal tenir en compte també que un any abans, la CEPT

(Conferénce Europeénne des Postes et Télécommunications) ja havia fet el primer

reconeixement d’una norma de videotext, sobre la qual es van definir el 1984 els quatre

perfils bàsics de normes europees.

Quan es va fer evident que no seria possible aconseguir una posició de lideratge a

través del videotext es va esvair una part de les expectatives que l’operador de

telecomunicacions havia dipositat en aquesta tecnologia. D’aquesta manera, el projecte

Ibertex va entrar en una fase d’atonia que es perllongaria fins a l’any 1986 (inicialment

s’havia previst començar a comercialitzar el servei el 1984).

Durant aquest període de recés en l’impuls del projecte Ibertex, Telefónica va tenir

l’oportunitat d’avaluar els resultats de les experiències que ja s’estaven desenvolupant en

altres països. D’aquesta manera les decisions adoptades a l’hora de configurar tècnicament

el servei van incorporar elements provinents de diferents sistemes, aprofitant les

característiques més avançades de cadascun d’ells.

En aquest sentit, a l’hora de dissenyar l’estructura de la xarxa es va emular el model

descentralitzat francès, en què els serveis s’allotjaven en centres servidors externs (no

gestionats per l’operador de telecomunicacions). En canvi, pel que fa a l’estàndard de

codificació i presentació de la informació es va optar per la norma CEPT 1, desenvolupada

per la Deustche Bundespost, que de les quatre normes europees reconegudes era la que

oferia les millors prestacions quant a la resolució de les imatges —permetia construir uns

gràfics més elaborats que les normes desenvolupades per als sistemes francès i britànic.

Però per bé que el retard amb què es van definir les característiques tècniques del

servei va permetre incorporar les solucions tècniques més avançades, d’una altra banda

també va comportar efectes negatius. En primer lloc, va generar una certa desconfiança en

la indústria de fabricació d’equipaments, que posposaria la producció dels terminals tot

esperant que les especificacions tècniques a què s’haurien d’ajustar fossin definitives. En

segon lloc, el retard va malbaratar l’interès cap a Ibertex que s’havia aconseguit suscitar
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entre les empreses i institucions que estaven disposades a actuar com a proveïdores

d’informació; d’aquesta manera, fins que la infraestructura no va ser disponible, una part de

les iniciatives es va canalitzar a través de la creació de bases de dades en format ASCII i

una altra mitjançant la posada en marxa de serveis de videotext privats amb terminals i

tecnologia importats.

Però no només va ser força dilatada la fase de definició de les característiques

tècniques del servei. Com és comprensible, qualsevol nou sistema de comunicació pot

passar un període inicial en què la infraestructura tècnica no funciona a ple rendiment o bé

necessita reajustaments. En el cas d’Ibertex, quatre anys després d’iniciada la fase de

comercialització (la inauguració oficial es va produir el 1987),  la fiabilitat de la xarxa

encara presentava importants deficiències, ja que no eren infreqüents les dificultats de

connexió o les interrupcions de les comunicacions. No es pot tenir constància sobre en

quina mesura aquest tipus d’incidències van poder limitar el creixement del servei, però no

hi ha dubte que resultaven un factor que en desincentivava la utilització per part dels

usuaris o de les empreses i institucions que podien actuar com a proveïdores d’informació.

Per una altra banda, si bé Telefónica va començar relativament aviat (el 1992) a

experimentar amb un sistema de videotext multimèdia (sobre xarxa digital de serveis

integrats) la incorporació de noves prestacions a Ibertex es va fer de manera poc dinàmica.

Fins l’any 1994 no es van incrementar les velocitats de transmissió de la informació, que

van passar de 1.200/75 bps a 2.400 i 9.600 bps635. Aquest fet suposava una ampliació de les

potencialitats del sistema (podia resultar eficient, per exemple, per efectuar transferències

de fitxers); però les millores introduïdes resultaven insuficients per adequar el videotext a

l’emergent camp de les aplicacions multimèdia i per alliberar-lo de la imatge

d’obsolescència, que encara quedava més ressaltada davant la irrupció d’Internet.

Però els problemes i les limitacions de la infraestructura del sistema no s’han de

considerar únicament des d’una perspectiva tecnològica, sinó que cal resituar-los dins de la

lògica aplicada per l’operador de telecomunicacions en l’explotació comercial del servei.

La tecnologia per construir una infraestructura més fiable i amb millors prestacions era a

                                                          
635 Recordem que el 1995 Telefónica va impulsar InfoVía;  l’accés a aquest servei a través de la xarxa
telefònica bàsica s’efectuava a velocitats de 28.800 bps.
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l’abast, però Telefónica va mantenir una actitud conservadora a l’hora de millorar la xarxa

perquè no existien garanties de rendibilitzar les inversions.

Estructura comercial

La decisió d’aplicar un model de tarificació similar al sistema quiosc que ja s’havia posat

en pràctica a França resultava coherent tenint en compte l’estructura de xarxa

descentralitzada del servei Ibertex. Com en el cas del sistema de videotext francès,

l’operador de telecomunicacions no intervenia en la creació i el manteniment de les bases

de dades, tasques que eren assumides pels responsables dels centres servidors. En funció

d’això, era lògic que els costos de les comunicacions es basessin en el temps de connexió i

no en el pagament en funció de les planes consultades (l’operador no havia de rendibilitzar

les inversions que comportaven l’edició i l’emmagatzematge de la informació).

Un dels avantatges del sistema quiosc era que simplificava el càlcul de les despeses

que comportaven les connexions, la qual cosa contribuïa a facilitar i incentivar l’ús del

videotext (o d’altres serveis telemàtics que també van incorporar aquest sistema, com

l’audiotext)636.

Pel que fa al servei Ibertex, doncs, es pot considerar adient l’elecció d’aquest

sistema de tarificació637. Amb tot, la posada en pràctica plena es va produir amb dificultats i

retards. Els centres servidors no van percebre els primers ingressos fins el 1991, quatre anys

després d’inaugurat Ibertex. A més a més, en aquells moments els proveïdors d’informació

encara reclamaven la necessitat d’introduir millores a la infraestructura de xarxa, ja que

l’accés als nivells retribuïts no era disponible des d’alguns punts de la geografia espanyola

o bé existien dificultats per connectar. D’una altra banda, fins a l’any 1992 no van entrar en

funcionament tots els nivells de tarificació previstos.

La posada en funcionament del sistema quiosc representava un revulsiu d’important

transcendència per a dinamitzar l’oferta de serveis, perquè suposava un mitjà per a suscitar

                                                          
636 A l’apartat 2.3.3 s’expliquen amb detall les particularitats del sistema de tarificació quiosc i els aventatges
que comportava en relació a altres models de tarificació que combinaven la subscripció al servei de videotext
i el pagament tant per pàgines consultades i com per temps de connexió.

637 Abans de 1986 —moment en què va quedar configurada l’estructura tècnica, comercial i organitzativa
d’Ibertex— s’havia previst un model de tarificació complex, basat en el temps de consulta, la distància entre
el terminal d’usuari i el centre servidor, i el volum d’informació consultada. A més, també es pensava obligar
els usuaris a establir prèviament un contracte amb Telefónica per poder connectar al servei de videotext.
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l’interès d’eventuals proveïdors d’informació que fins aleshores s’havien mostrat refractaris

a invertir en la creació d’unes bases de dades de les quals no podrien obtenir uns beneficis

econòmics directes638. Però el retard amb què es van posar en marxa els nivells d’accés

retribuïts i els problemes en les connexions a què abans hem fet referència van limitar

l’impuls que el quiosc podria haver suposat per a Ibertex.

També dins del terreny de l’explotació comercial del videotext, cal parar atenció al

tipus de relacions establertes entre els diversos actors que hi intervenien. L’operador de

telecomunicacions havia d’ampliar el seu marc de relacions habitual i entrar en contacte

amb nous interlocutors; no només calia implicar la indústria de fabricació d’equipaments

(encarregada de desenvolupar els terminals), sinó també proveïdors d’informació i gestors

de centres servidors. El contracte de subministrament d’informació a Ibertex establert entre

els centres servidors i Telefónica era l’instrument que fixava les condicions a què s’havia

de sotmetre la prestació de serveis sobre la xarxa de videotext. En aquest punt, Telefónica

va assumir un paper sobre el qual no tenia experiència prèvia, ja que no es limitava a fornir

els elements tècnics necessaris per facilitar les comunicacions, sinó que de manera

indirecta, a través de les clàusules establertes en els contractes, també va intervenir en

l’orientació de l’oferta de continguts d’Ibertex.

Com s’ha posat de manifest a través de l’anàlisi d’una sentència del Tribunal de

Defensa de la Competència639, les relacions contractuals establertes entre Telefónica i les

entitats gestores dels serveis col·locaven aquestes en una posició de dependència i

inferioritat respecte a l’operador de telecomunicacions. L’enduriment de les condicions dels

contractes que es va posar en pràctica a partir de 1993, amb restriccions que afectaven

especialment els proveïdors de continguts de caràcter lúdic, van constituir una important

limitació de la rendibilitat comercial d’una part dels serveis, que fins aleshores s’havia

mostrat força dinàmica.

                                                          
638 En referim aquí a beneficis derivats del temps de consulta a les bases de dades. Cal tenir en compte que sí
era possible obtenir una rendibilitat econòmica indirecta si el servei de videotext s’inseria dins d’una
estructura comercial existent prèviament, com ara un servei de telebanca o de telecompra, on el videotext es
convertia en un mitjà per a efectuar pràctiques comunicactives que implicaven transaccions de caràcter
econòmic.

639 La sentència va imposar una multa a Telefónica perquè es considerava que havia abusat de la seva posició
de domini en el servei Ibertex. Vegeu l’apartat 3.2.4.
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Estratègia promocional

En aquest punt cal, de nou, fer una referència especial a l’actuació de l’operador de

telecomunicacions, que a més del seu paper tradicional com a proveïdor de la

infraestructura de suport al servei va haver d’actuar a mode de promotor global del sistema.

Amb tot, també es valorarà la influència d’altres actors que van contribuir a la promoció del

videotext, tot i que amb menys recursos i capacitat d’influència.

En l’apartat on s’analitza el procés d’implantació del videotext a Espanya (3.2) hem

pogut observar com la promoció d’Ibertex per part de Telefónica va seguir una línia molt

dubitativa, ja que s’alternaven períodes en què l’objectiu era abastar el mercat domèstic

amb altres on la difusió del servei s’orientava cap al mercat professional. Podria arribar-se a

titllar, fins i tot, d’erràtica, en el sentit que els canvis d’orientació semblen produir-se per

simple atzar; hi ha, però, alguns factors que ens poden ajudar a comprendre a quines raons

obeïa aquest tarannà voluble de l’estratègia promocional.

En una primera fase, el videotext era considerat —en general, i no només a

Espanya— com una tecnologia que possibilitaria la introducció massiva de la telemàtica en

els domicilis. Cal tenir en compte que els primers terminals es van desenvolupar sobre

aparells de televisió, la qual cosa —a més de la simplicitat d’ús del sistema— es creia que

facilitaria una àmplia difusió en el mercat domèstic. A partir de 1983, després dels pobres

resultats de les primeres proves amb usuaris efectuades a Espanya, l’orientació del servei es

va replegar sobre el sector professional; amb tot, no es renunciava a l’objectiu d’abastar el

mercat residencial, sinó que quedava posposat per una etapa posterior, quan el servei ja

hagués madurat a través dels usos vinculats amb necessitats de comunicació de caràcter

empresarial i de negocis. Més endavant, en el període 1986-87 —en què es va configurar

definitivament l’estructura tècnica, organitzativa i comercial d’Ibertex, i quan el servei va

inaugurar-se oficialment—, va deixar-se de prioritzar un escenari sobre l’altre; cal tenir en

compte que el servei francès Télétel començava a mostrar que era possible introduir la

telemàtica a les llars i a les oficines de manera simultània. Amb tot, la influència del

programa europeu STAR, adreçat fonamentalment a la difusió dels serveis avançats de

telecomunicacions a les petites i mitjanes empreses, va fer que es valorés de nou una

estratègia de promoció del servei en dues fases, amb una orientació inicial que respondria a

necessitats de comunicació de tipus professional que posteriorment s’ampliaria a usos de
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caràcter privat. Com hem vist, però, si bé existia un cert grau de consens dins del sector del

videotext a l’entorn d’aquesta estratègia en dues fases, les accions promocionals més

importants de Telefónica (la campanya portada a terme l’any 1990) van incloure accions

simultànies en tots dos àmbits. Posteriorment, en el període 1993-94 —abans que InfoVía

capitalitzés els esforços promocionals de la companyia—, Telefónica tornava a referir-se a

Ibertex com un servei adreçat al gran públic.

La indeterminació que va presidir la promoció del videotext per part de Telefónica

posa en evidència el desconeixement de l’empresa operadora sobre quines demandes

socials en comunicació podrien ser satisfetes amb aquest mitjà. De fet, la segmentació entre

el mercat professional i el mercat domèstic sembla respondre fonamentalment als criteris

d’organització de l’estructura de negocis de la companyia (amb una distinció entre les

comunicacions d’empresa o de grans clients i les dels clients residencials). Cal tenir en

compte que a finals de la dècada dels anys vuitanta l’experiència telemàtica francesa ja

havia posat de manifest com quedava superada la dicotomia entre uns serveis professionals

associats exclusivament al món de l’empresa i unes aplicacions de tipus generalista i  lúdic

lligades a l’entorn residencial640. La transgressió dels espais de l’oficina i la llar era un fet:

la utilització del videotext des del lloc de treball amb finalitats personals era tan comuna

com l’ús que feien els professionals liberals o els petits empresaris des dels seus propis

domicilis amb motivacions de caràcter laboral.

A més de l’orientació general de l’estratègia de difusió del servei, un altre aspecte

que cal valorar és l’esforç promocional esmerçat per Telefónica, que va tendir a concentrar-

se en una única gran campanya (l’any 1990, tres anys després de la inauguració d’Ibertex).

En aquest punt es troba a faltar una acció més continuada, ja que les escasses accions

promocionals posteriors van tenir un abast molt més reduït641.

Pel que fa a la participació d’altres actors en les tasques de promoció, cal esmentar

l’activitat desplegada per l’associació de proveïdors (APV) a través de l’organització dels

quatre congressos sobre videotext fets a Espanya, que van ser els punts de trobada i

d’intercanvi d’experiències més importants de tots els actors relacionats amb el

                                                          
640 Vegeu Arnal i Jouët (1992).

641 Es limiten a les dues convocatòries dels Premis Ibertex, amb què es volia potenciar la qualitat de l’oferta
de serveis a través del suport promocional a les iniciatives més reeixides.
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desenvolupament d’aquest servei telemàtic, per bé que la repercussió sobre el públic no

especialitzat fos limitada.

D’una altra banda, també cal tenir en compte les accions de les mateixes empreses i

institucions que actuaven com a proveïdores d’informació a l’hora de promocionar els seus

propis serveis i, per extensió, el videotext en general. En aquest punt resulta difícil fer una

valoració global, però s’aprecia la presència d’interessants iniciatives promocionals

dirigides a col·lectius específics d’usuaris (gremis o col·legis professionals, serveis de

telebanca o de telecompra per a clients d’entitats financeres o grans magatzems...).

Així mateix, s’ha d’esmentar l’apreciable esforç promocional portat a terme per les

associacions d’usuaris, que malgrat disposar de mitjans i recursos escassos van aconseguir

fer una notable tasca de divulgació del videotext tant en revistes especialitzades com a

través de la premsa generalista.

Finançament

Sens dubte, l’aspecte més significatiu en aquest punt va ser la possibilitat d’accedir als

recursos provinents dels fons europeus, canalitzats a través dels programes STAR i

Telemàtica. La incidència d’aquests programes es va produir tant en la dinamització de

l’oferta de serveis com en l’estímul de la demanda, ja que a més de les subvencions directes

per a la creació de centres servidors i per a l’ampliació del parc de terminals, també van

contribuir a la promoció general del videotext. De fet, aquests recursos van representar un

suport fonamental per a la difusió del videotext a Espanya; cal tenir en compte que

l’octubre de 1991 un terç dels centres servidors i el 22,5% dels terminals havien estat

subvencionats pel programa STAR642.

Tot i això, la coincidència entre la finalització d’aquesta línia de subvencions i la

ralentització en el creixement del servei Ibertex, que es comença a produir a partir de 1992,

planteja la necessitat d’interrogar-se sobre quins mecanismes poden assegurar una major

efectivitat, i més duradora, dels programes públics de suport a les tecnologies de la

informació i la comunicació.

                                                          
642 Dirección General de Telecomunicaciones (1991:13).
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Aplicacions i continguts

Ibertex va ser capaç d’aplegar un ventall diversificat de continguts, en què coexistien els de

caràcter lúdic o generalistes amb altres de caràcter especialitzat o bé adreçats a l’àmbit dels

negocis. Des d’aquest punt de vista, l’oferta de serveis es va acoblar a l’ambivalència (que

no dicotomia) entre les motivacions professionals i privades  dels usuaris del servei.

Sense ànim d’exhaustivitat643, entre els tipus de continguts que van destacar

especialment per la seva presència cal esmentar en primer lloc els serveis relacionats amb la

telemàtica en general i el videotext en particular, que corresponien a empreses que oferien a

través de la xarxa Ibertex el seus productes (terminals o targes emuladores, per exemple) o

serveis relacionats amb la gestió de bases de dades en format videotext (instal·lació de

centres servidors, lloguer telemàtic...); resulta lògic que aquest tipus d’empreses tinguessin

un alt grau de presència a causa del seu coneixement directe del mitjà. D’una altra banda,

principalment en la fase inicial d’introducció del videotext, van destacar els serveis

financers —cal tenir en compte el gran pes del sector bancari espanyol, que tradicionalment

ha estat a l’avantguarda en la introducció de les tecnologies de la informació—. Un cas

especial és el de la presència de serveis de l’Administració pública, ja que s’observa un

important dinamisme per part de les corporacions locals, així com també alguns serveis

d’institucions autonòmiques molt significatius (quant a l’amplitud i utilitat de la informació

i les aplicacions disponibles); en canvi, la presència de l’Administració de l’Estat resulta

molt limitada. També crida l’atenció la pràcticament nul·la presència a la xarxa Ibertex de

proveïdors vinculats als mitjans de comunicació; tenint en compte el tractament fet per la

premsa en les informacions sobre el videotext, aquesta absència sembla ser producte del

desinterès i no pas d’una hostilitat produïda per l’eventual competència que podia suposar

el nou mitjà.

Demanda i ús social

En general, com s’ha posat de manifest al llarg d’aquesta recerca, resulta força complicat

accedir a dades fiables sobre les diverses variables que ens indiquen quina ha estat

l’evolució en la implantació social del videotext (una dificultat que també ha estat

constatada pels investigadors que han estudiat la difusió dels serveis basats en aquesta

                                                          
643 Podeu veure l’apartat relatiu a l’evolució de l’oferta de serveis (3.3.1.2).
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tecnologia en altres països). A l’hora d’analitzar les dades relatives a la utilització d’Ibertex

s’ha posat de manifest que cal relativitzar les estimacions que presentaven el servei de

videotext espanyol com el segon a nivell mundial, únicament superat per l’excepcional cas

francès. L’elevat nombre de terminals, en relació a la resta de països, contrasta amb el baix

nivell d’ús mitjà de la xarxa (tant en temps de connexió, com en nombre de consultes

efectuades)644. Aquest fet indica la possibilitat que en les estimacions fetes per Telefónica a

l’hora de calcular els terminals d’usuari s’inclogués un bon nombre d’equips inactius o

infrautilitzats, la qual cosa aportava una visió sobredimensionada de la demanda real sobre

el servei.

D’una altra banda, la implantació del videotext a Espanya va estar presidida pel

desconeixement previ sobre el tipus de demandes comunicatives dels potencials usuaris que

podria satisfer el nou mitjà. Resulta significatiu el fet que Beatriz Ruiz (1996), gerent de

l’Observatori de Fuinca, esmenti la implantació del videotext com un exemple de “l’error

de dissenyar els productes i serveis sense tenir en compte allò que els usuaris necessiten i

desitgen”. Cal recordar que les dues experiències que es van fer amb usuaris en les fases

prèvies a la posada en marxa del servei públic Ibertex van prioritzar fonamentalment

l’observació de la idoneïtat tècnica del sistema; la investigació sobre les demandes relatives

al contingut dels serveis, en canvi, va ser un aspecte molt poc valorat.

Pel que fa a les preferències i el comportament dels usuaris a l’hora d’accedir als

serveis es posa de manifest la coexistència de les utilitzacions de caire pràctic, utilitari, amb

les de lleure. De la mateixa manera, no s’aprecia una inclinació preferent cap a les

utilitzacions de caràcter professional o de tipus personal, privat. Aquest fet posa de

manifest la inoperància de la dicotomia establerta entre el mercat dels negocis i el mercat

domèstic.

Vinculació amb polítiques de comunicació

A diferència de la situació produïda a França, el videotext, a Espanya, no va ser impulsat

com la tecnologia que hauria d’encarnar el paper de “punta de llança” dins d’un projecte

                                                          
644 Cal esmentar aquí els resultats d’un estudi sobre sobre la situació de la implantació del videotext a mitjans
de 1991 a 13 països europeus: Espanya ocupava la segona posició en nombre de terminals, però en
contraposició es trobava en el penúltim lloc tant pel que feia referència al nombre de trucades mensuals per
terminal com en relació al temps d’utilització (Bouwman i alt.,1992:171-172).
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polític que hauria d’impulsar la penetració massiva dels serveis telemàtics en tots els àmbits

de la vida social. Ibertex és fonamentalment un producte més de l’operador de

telecomunicacions, una oportunitat per diversificar la seva oferta de serveis, ampliar les

perspectives de negoci i rendibilitzar l’ús les xarxes ja instal·lades.

Des de la perspectiva de l’Administració de l’Estat, el suport al videotext va

produir-se fonamentalment a través de la gestió, per part de la Direcció General de

Telecomunicacions, dels recursos provinents de programes europeus, que es van traduir en

subvencions de terminals i mòdems, així com en ajuts a la creació de centres servidors o a

la millora de la infraestructura de xarxa (per a l’establiment de punts d’accés videotext). En

aquest punt es poden mencionar les accions de promoció —especialment adreçades a les

petites i mitjanes empreses— del videotext i altres serveis de telecomunicacions a través

del programa ARCO, que va ser translació a Espanya de programa europeu Telemàtica.

D’una altra banda, però, resulta molt significatiu que, com hem assenyalat

anteriorment, hi hagués una feble presència d’institucions dependents de l’Administració de

l’Estat entre els serveis de videotext oferts per entitats públiques. Cal tenir en compte que la

vinculació de les institucions públiques en el desenvolupament de serveis d’informació i

comunicació adreçats als ciutadans és una de les possibles manifestacions de la política de

comunicacions.

Així doncs, per exemple, la Generalitat va acollir-se a la possibilitat de creació de

serveis telemàtics propis que es preveu a l’article 16.3 de l’Estatut d’Autonomia de

Catalunya, on s’especifica que podrà “regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió,

ràdio i premsa i, en general, tots els mitjans de comunicació social per a l’acompliment dels

seus fins”. Amb tot, la possibilitat d’impulsar un servei propi dins de la xarxa Ibertex no

només era prevista estatutàriament, sinó que també era viable pel règim de lliure

concurrència aplicable a la prestació de serveis de videotext.

Un cop fet un balanç global sobre el procés d’implantació social d’Ibertex i després

d’analitzar els factors clau que van determinar tant la configuració del servei com el grau de

difusió assolit cal revisar les hipòtesis exposades a la introducció i que han guiat

l’orientació d’aquesta recerca:
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Hipòtesi 1. L’escassa atenció atorgada al coneixement previ de les necessitats de

comunicació dels potencials usuaris és un factor clau que va dificultar la implantació

d’Ibertex.

Es confirma la hipòtesi.

La transformació d’una tecnologia en un servei d’informació i comunicació és un procés

complex on concorren diferents lògiques que impliquen la posada en joc de factors d’ordre

tecnològic, econòmic i sociocultural.

• Lògica tecnològica (associada a les activitats industrials de recerca i desenvolupament,

regides per criteris d’innovació i competitivitat).

• Lògica mercantil (persegueix maximitzar la comercialització de la pròpia tecnologia i

dels seus serveis associats).

• Lògica dels usos socials (genera pràctiques comunicatives, previstes o imprevistes, a

través de l’apropiació de la tecnologia per part dels seus usuaris amb l’objectiu de

satisfer les seves necessitats de comunicació).

Amb freqüència s’ha assenyalat com la indústria tendeix a tenir en compte

fonamentalment els dos primers tipus de lògiques (ja sigui a través dels recursos destinats a

les activitats de recerca i desenvolupament o bé a la promoció de les noves tecnologies o

serveis), mentre que tendeix a ignorar de quina manera es concreten les demandes socials

en comunicació.

Precisament en el cas de la implantació del videotext a Espanya es posa de manifest

com la manca d’uns plantejaments de partida sobre el tipus de demandes dels potencials

usuaris del servei va determinar que la promoció d’Ibertex per part de Telefónica seguís

una línia dubitativa. Els successius canvis d’estratègia van fer que en certes etapes el servei

públic de videotex s’orientés preferentment cap a segments d’usuaris de caràcter

professional, mentre que en d’altres es va intentar captar l’interès d’una àmplia base

d’usuaris domèstics.

Es pot considerar, per tant, que Telefónica va seguir fonamentalment una lògica

guiada per criteris de desenvolupament tecnològic, amb què pretenia obtenir una posició

competitiva en relació a la resta d’operadors de telecomunicacions. Cal tenir en compte que
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el videotext era una de les primeres manifestacions dels serveis telemàtics, i que per tant

resultava especialment necessari tenir també present la lògica dels usos socials que podrien

desenvolupar-se a través d’aquesta eina comunicativa inèdita.

S’aprecia, doncs, una subestimació de les dificultats per trobar punts de connexió

entre la tecnologia i els continguts. A diferència dels serveis de telefonia clàssica, en el cas

del videotext la simple disponibilitat de la tecnologia i de les infraestructures de suport no

pressuposava el tipus d’usos que es podrien desenvolupar. La tecnologia, per ella mateixa, i

malgrat els valors positius amb què va ser associada (innovació, modernitat, eficiència,

interactivitat...) no podia crear el seu propi mercat, perquè neixia desproveïda d’un valor

d’ús.

D’una altra banda, sovint s’ha presentat el videotext com una solució a un problema

que encara no s’havia formulat. Aquest plantejament no és del tot ajustat: sí existia una

necessitat que va actuar com a estímul per al desenvolupament d’aquesta tecnologia, però

no s’havia concretat en l’àmbit dels usuaris (de la demanda), sinó de la indústria (de

l’oferta). Davant de l’imminent estancament del negoci de la telefonia convencional, el

videotext podia aportar un increment del tràfic sobre les xarxes de telecomunicacions, cosa

que contribuiria a rendibilitzar les inversions fetes en millores d’infraestructures i donaria

un nou impuls a la indústria de telecomunicacions.

Hipòtesi 2. Les dificultats de consolidació del servei també poden atribuir-se al fet que la

pretensió principal no va ser la configuració d’un nou servei de comunicació, sinó la

comercialització d’una tecnologia per tal d’obrir nous mercats a la indústria de

telecomunicacions.

Es confirma només en part. El cas espanyol no pot homologar-se a d’altres casos analitzats,

com el de Canadà, on els esforços es van concentrar en la comercialització de la tecnologia

a través de la promoció internacional de la norma Captain. L’operador espanyol de

telecomunicacions, Telefónica, va intentar en un primer moment desenvolupar una norma

de videotext espanyola capaç de competir pel seu reconeixement en els organismes

internacionals d’estandardització. A partir de 1983, quan es desestima aquesta pretensió (la

Conferència Europea de Correus i Telecomunicacions ja havia fet un primer reconeixement
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d’una norma de caràcter europeu), el procés de desenvolupament del videotext experimenta

un dilatat període d’hibernació. El fet que el 1986 es reprengués amb nou dinamisme el

projecte Ibertex pot relacionar-se en gran part a l’observació dels resultats del programa

telemàtic francès. Així doncs, per bé que en un primer estadi sí que sembla fonamental la

pretensió de comercialitzar una tecnologia, posteriorment —un cop adoptada la norma

CEPT 1 alemanya— l’operador de telecomunicacions assumeix les tasques de configuració

global d’un servei d’informació i comunicació.

Hipòtesi 3. També va limitar la implantació d’Ibertex la inexperiència de Telefónica, que

va haver d’assumir tot un seguit de nous reptes que anaven més enllà del seu paper

tradicional com a operador de telecomunicacions.

Es confirma. Fins aleshores, el paper de Telefónica havia estat fonamentalment de caràcter

tècnic i quedava restringit dins de l’àmbit del “transport” de la informació. La posada en

marxa d’un servei telemàtic de les característiques d’Ibertex implicava haver d’assumir tot

un conjunt de reptes més propis del sistema de mitjans de comunicació. És a dir, a més de

fer-se càrrec de la provisió dels mitjans tècnics necessaris per prestar el servei i de

l’extensió de la xarxa que el suportaria, calia adoptar un paper de promotor global, cosa que

implicava assumir el màrqueting del servei i adoptar un paper actiu en la promoció de les

aplicacions i els continguts. La consolidació d’un servei telemàtic com ara el videotext

requeria, per part de l’operador de telecomunicacions, establir negociacions amb uns actors

que haurien d’implicar-se en la producció dels continguts de les bases de dades i que no

formaven part del seu cercle de relacions habituals (limitades a les indústries proveïdores

de components electrònics i de telecomunicacions, o bé productores d’electrònica de

consum). En definitiva, a banda del paper tradicionalment tècnic que havia jugat l’operador

de telecomunicacions, va haver de fer front a tot un seguit de reptes de caire social i

cultural.

Aquesta inexperiència pot explicar, al menys en part, l’actitud ambivalent de

Telefónica sobre el seu propi paper. D’una banda insistia que la tasca d’incentivar el

desenvolupament dels serveis corresponia als proveïdors; de l’altra, però, sí que va actuar

en aquest terreny (mitjançant l’establiment d’acords amb certs proveïdors, com grans
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magatzems o bancs, per atreure els seus clients cap a aplicacions de telecompra o telebanca;

a través dels premis al reconeixement dels millors serveis; amb les limitacions contractuals

a les aplicacions de tipus lúdic...).

Val a dir, però, que la inexperiència era una situació comuna a tots els operadors de

telecomunicacions de caràcter estatal, que van ser els principals impulsors del videotext

(France Télécom, no partia de cap situació d’avantatge).

Hipòtesi 4. La inexistència d’unes directrius polítiques clares per tal d’orientar les finalitats

de la inserció de les noves tecnologies de la informació a la societat espanyola, així com la

manca de debat públic sobre aquesta matèria també van contribuir a l’escassa rellevància

social del servei públic de videotext.

Es confirma en part. Cal tenir en compte els diferents graus d’implicació dels diversos

nivells de l’Administració. En algunes comunitats el videotext va assolir un notable grau de

dinamisme com a conseqüència del suport dels governs autonòmics. A nivell estatal, però,

sí es constata una manca d’iniciativa envers la promoció dels serveis telemàtics. En aquest

sentit, s’aprecia una certa actitud de dimissió per part de l’Administració de l’Estat, que

sembla deixar en mans de l’operador de telecomunicacions la responsabilitat d’orientar la

introducció dels nous serveis d’informació i comunicació.

Cal destacar que el servei públic de videotext espanyol es va inspirar en el model

francès en molts aspectes (sistema de tarificació de tipus quiosc, estructura de xarxa

descentralitzada, no obligatorietat de la subscripció prèvia per utilitzar el servei...), però no

es va valorar prou el fet que el servei públic Télétel s’emmarcava dins d’un projecte global

per a la promoció dels serveis telemàtics amb què, des de les instàncies públiques, es

pretenia impulsar la informatització de la societat.

En un pla més general, no només circumscrit a la situació espanyola, ens permetrem

apuntar algunes idees —que no podrem desenvolupar amb amplitud per les limitacions de

l’objecte d’estudi— a propòsit de la relació entre videotext i Internet, sobre els punts en
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comú o les divergències que es poden advertir entre aquests dos serveis d’informació i

comunicació electrònica645.

• Un primer punt de divergència, que determina l’existència de lògiques diferents en els

dos sistemes, es troba en el fet que en el cas del videotext el paper de l’operador de

telecomunicacions, com a gestor i promotor global del sistema, és primordial. A

Internet, en canvi, resulta difús; la preeminència sembla desplaçar-se cap als proveïdors

de continguts, que no es troben constrenyits per limitacions de caràcter contractual amb

l’operador de telecomunicacions. Un altre aspecte significatiu és el fet que a Internet els

usuaris poden esdevenir amb més facilitat proveïdors d’informació.

• Des del punt de vista de l’estandardització el desenvolupament d’Internet presenta unes

particularitats que no tenen correspondència en el cas del videotext. En aquest cas no es

produeix una lluita en el si dels organismes internacionals d’estandardització pel

reconeixement de diverses normes estatals. El TCP/IP, el protocol utilitzat a Internet i

els seus serveis associats, es presenta com un llenguatge universal, d’àmplia difusió;

s’ha convertit de facto en el protocol de comunicació de referència.

• Des del punt de vista de l’oferta de continguts. En principi tots dos sistemes poden ser

capaços d’aplegar una oferta igualment diversificada. Les diferències més notables es

troben en l’estructuració de la informació i en la manera d’accedir-hi. El sistema

d’hipertext potencia enormement algunes capacitats que tot just s’havien apuntat, de

manera limitada, amb el videotext (com el reencaminament entre serveis). En aquest

sentit, una de les eines més innovadores que ha aportat Internet són els cercadors, que

no tenen precedents en els serveis de videotext.

• Des del punt de vista de les pràctiques comunicatives no s’aprecien, en principi,

diferències molt significatives. En tots dos sistemes es pot accedir a la informació

continguda en bases de dades remotes, dialogar entre usuaris, fer gestions (telebanca,

telereserva, telecompra...). Es pot considerar, doncs, que el videotext va aportar, tant als

usuaris com per als proveïdors d’informació, una primera experiència que els ha pogut

capacitar per accedir posteriorment a nous serveis més avançats. La divergència més

substancial es troba en el fet que Internet amplia l’espai de comunicació en què es

                                                          
645 Algunes idees apareixen en part recollides a l’apartat 2.3.4. (El videotext en el temps d’Internet).
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poden efectuar aquestes pràctiques. La interconnexió entre els sistemes de videotext,

d’abast estatal, va ser molt limitada.

• El cas de la implantació del Minitel a França planteja un interessant debat des del punt

de vista de les polítiques públiques de comunicació. Partint de la constatació que l’alt

grau de difusió social del videotext ha alentit la penetració d’Internet, es pot considerar

que el programa telemàtic ha engendrat finalment un fracàs? Valorant les diferents

lògiques que intervenen en la configuració dels serveis d’informació i comunicació

aquest balanç no resulta clar. Segons la lògica del desenvolupament tecnològic el

videotext sembla abocat a diluir-se dins del conjunt dels serveis multimèdia interactius;

pot considerar-se que quan més es retardi aquest procés menys competitiva serà la

indústria (no només del hardware, sinó també del software). Tenint en compte la lògica

mercantil, que persegueix la comercialització de la tecnologia i dels seus serveis

associats, la telemàtica francesa, a través de l’explotació del sistema de tarificació

quiosc, aporta una experiència en la distribució de continguts de pagament que ja està

sent analitzada per traslladar-la a Internet (progressivament amb un caràcter més

comercial). Per últim, des del punt de vista dels usos socials, cal tenir en compte, a més

de l’habituació al mitjà, la incidència dels factors de tipus cultural (la disponibilitat de

continguts en el propi idioma, fonamentalment).
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