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INTRODUCCIÓN

A concepción deste proxecto nace do interese por atende-las preocupacións de
tratamento informativo e de redacción e estilo recollidas do colectivo xornalístico,
non tanto por buscar conclusións e modelos definitivos como por reflexionar desde
a experiencia sobre os presupostos teóricos coñecidos, e establecer un foro de deba-
te lexitimado e competente.

Buscamos, desde unha actitude apriorística de humildade e modestia, debullar
aquela materia de información que adquire na práctica diaria unha dimensión non
sempre calculada desde razoamentos teóricos ou, simplemente, aínda que prevista,
imposibilitada polas circunstancias. É unicamente o plano da praxe o que vai cen-
tra-lo noso traballo.

Unha vez suscitado este interese, e aceptando o principio de Raymond Aron de
que a obxectividade se consegue con metodoloxía, tratábase de decidi-lo modelo de
traballo que nos permitise navegar na -por outro lado- subxectiva materia da redac-
ción, coa única condición de non chegar a establecer ningún tipo de “dogma”.
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O libro de García Márquez Cómo contar un cuento suxeriunos un posible cami-
ño adaptable ó noso cometido. O nobel transcribe literalmente os comentarios e
debates que xorden arredor dunha idea rudimentaria de guión cinematográfico, que
vai tomando corpo, afinando estilo, corrixindo problemas de estructura e decoro e,
incluso, aceptando elementos novos que o propio tempo de dedicación se vai encar-
gando de achegar.

A proposta sedúcenos. Atende as nosas premisas e dá pe a introducir tódolos ele-
mentos de traballo que consideremos. Aceptamos, ademais, que a aparente impro-
visación dunha transcrición, aínda que ofrece unha presentación atractiva, supón un
esforzo previo de elaborar e provocar un programa. Por outra parte, o estilo que
reproduce con fidelidade as intervencións caracterízase por unha frescura que encai-
xa no carácter non teórico anunciado.

A medida que o proxecto se instala en nós e toma forza como método serio,
tamén fomos conformando o ideal de equipo. Pretendemos que fose o máis amplo
posible dentro dos límites da operatividade, e os criterios para escolle-los integran-
tes deste obradoiro contemplaron a experiencia, o prestixio e a capacidade de ache-
ga rigorosa e razoada. Como a nosa ousadía nos invita a trata-la redacción nas mani-
festacións de prensa, radio e televisión, tamén deberemos coidar que estean as tres
representadas, a ser posible con profesionais experimentados en máis dun soporte.
Por suposto, poderían ser outros os xornalistas, e seguramente chegarían a cavila-
cións parecidas, pero ninguén poderá dubidar de que os presentes cumpren tódolos
requisitos. Son os resultantes dunha selección na que se chegaron a barallar arredor
de cincuenta nomes. Observarase unha presencia predominante do medio televi-
sión, pero en tódolos casos trátase de profesionais que tiveron experiencias anterio-
res en radio e prensa escrita, o que nos pareceu un criterio interesante.

Definímo-lo contido das nove informacións que serían materia de debate e
inmediatamente asaltóuno-lo problema de cómo buscar fontes informativas que nos
permitisen incidir -no seu dobre sentido- sobre elas. En principio optamos por esco-
llelas de axencia, por seren máis impersoais, por coincidir como material de partida
para tódolos medios e, sobre todo, por medo a calquera tipo de incomodo que pui-
deramos provocar. Sen embargo axiña tivemos que reconsidera-lo criterio, pois non
ofrecían todo o xogo que desexabamos, e decidimos traballar sobre as noticias resul-
tantes, por suposto sen especificar datos de proveniencia. 
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Está lonxe de nós calquera intento socrático ou anti-académico. Só considerámo-
la reflexión en clave positiva, aínda que ás veces eso supoña unha inevitable crítica-
comentario (tamén autocrítica) a algúns traballos. Incorporamos ó final de cada
debate outra reflexión allea ós integrantes do Obradoiro, para o que se procuraron
perfís de profesionais autorizados en cada caso e de prestixio recoñecido con unani-
midade, ós que queremos expresárlle-lo noso agradecemento.

Unha vez rematado o Obradoiro, descoñecémo-la aplicación real do mesmo,
pero si constatámo-la compracencia de tódolos membros, que confesaron fecundo
o feito de aplicarlle o espello da reflexión ó traballo de tódolos días. Tamén é certo
que, ó rematar, vimos claros algúns defectos e cuestións metodolóxicas mellorables,
pero foi despois da experiencia e de, incluso, comprobar por onde se dirixían as pre-
ocupacións e os intereses dos propios xornalistas que integraron o Obradoiro.
Quédalle ó lector valorarnos a nós como nós tivémo-la ousadía de valora-la activi-
dade xornalística.

Os coordinadores
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DEBATES
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O EURO ROZA AS 1,05 UNIDADES DEBIDO Á DEBILIDADE DO
DÓLAR

O “derrubamento” sufrido hoxe polo dólar fronte ó ien provocou
unha momentánea revalorización do euro, que chegou a coti-
zarse por encima dos 1,049 dólares, segundo datos do mercado.

O motivo da forte caída do dólar foi o anuncio de que as auto-
ridades xaponesas non intervirían no mercado para debilita-lo
ien, ó contrario do que fixeron nas últimas sesións.

Esto fixo que se esfumaran as posibilidades dunha recuperación
da moeda estadounidense, co que o dólar pasou dunha cotiza-
ción de 103,912 iens a 106,41 unidades.

O retroceso do dólar beneficiou o euro, que subiu desde os
01,037 ata os 1,049 dólares, aínda que o tipo de cambio oficial
se situou en 1,0388 unidades, por debaixo das 1,0406 unida-
des de onte.

Con respecto ó ien xaponés, o euro tamén experimentou unha
revalorización, xa que pasou das 112,08 unidades de onte ata
as 108,72 unidades, segundo o tipo de cambio oficial facilitado
polo Banco Central Europeo.

Non obstante, o ien segue mostrando nos mercados de divisas
unha fortaleza evidente, debido ós síntomas de que a economía
xaponesa está comezando a saír da recesión dos últimos anos.

No mercado de débeda, as obrigacións a dez anos corrixiron a
alza experimentada en sesións anteriores, co que o prezo dos títu-
los caeu desde o 98,55 ata o 98,50 por cento, mentres que a ren-
dibilidade -que se move de forma inversa ó prezo- subiu desde o
5,33 ó 5,34 por cento.

Este indicador serve de referencia para os tipos de interese a longo
prazo, polo que a subida da rendibilidade da débeda indica que
hai expectativas de subidas de tipos.

No mercado de futuros, o prezo do bono nocional baixou desde
o 88,78 ó 88,75 por cento, mentres que o diferencial coa débe-
da alemana se mantivo nos 0,26 puntos.

O Euribor a un ano, que fixa o prezo do euro no mercado inter-
bancario europeo, fixouse hoxe no 3,305 por cento, fronte ó
3,295 por cento do pasado luns.

(noticia de axencia)
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ROBERTO- Temos aquí o que eu entendo que se podería facer con esto; unha
noticia moi pequeniña, unha entradiña mínima e un desenvolvemento
tamén pequeniño, para metela nun informativo. Eu esto completaríao
sempre cunha opinión dun experto, dun analista financeiro. O que eu
faría sería evitar sempre a ensalada de cifras, que é tremenda, que para a
radio resulta mortal e na televisión supoño que tamén, aínda que se pode
acompañar de gráficos, pero na radio é insufrible e hai que evitalo sem-
pre. A noticia de teletipo paréceme que non ten ningún interese tal como
vén, por eso intentaremos traduci-lo que esto pode significar. O que pode
significar é que despois dun ano de pequenos bandazos, hai xente que
empeza a comprar euros cando o dólar fraquea; que o euro se vai conver-
tendo tamén nunha moeda refuxio para os señores que teñen moitísimos
cartos, que hai moitos no mundo. E se hai algún galego que o queira ter
en conta que o teña. Eu é o que faría con esta noticia. Despois non con-
taría nin que pasa co ien, aínda que podería aparecer de forma testemu-
ñal, e non me metería en máis fonduras con esta noticia.

Deste bruto de información, a miña proposta de redacción podería ser:

O euro comeza a interesar ós grandes investidores internacio-
nais tamén como moeda refuxio. Onte, a moeda europea ache-
gouse á barreira de 1,05 dólares, coincidindo coa caída do
dólar fronte ó ien xaponés.

……………………

A caída de Wall Street nas últimas xornadas e o repunte do
prezo do ouro provocaron a fuxida de capitais cara ó euro, que
comeza a competir co dólar como moeda refuxio.

O aumento de investimentos en activos denominados en euros
elevou a cotización da moeda única ata 1,05 dólares, o nivel
máis alto desde comezos do verán.

O euro tamén se revalorizou con respecto á moeda xaponesa, e
pasou das 108 unidades de onte a 112, segundo o último cam-
bio oficial.

Aquí cabía a opinión dun analista financeiro sobre a previsible
evolución do euro como moeda refuxio

Na radio obviaría referencias ós mercados de débeda e futuro, acaso si as
poría nun periódico. A noticia de axencia abusa de cifras e non centra o
tema: que o euro tamén é moeda refuxio. Na radio resultaría imposible
que os oíntes non se perdesen. Por iso introduciría unha nota breve acom-
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pañada dunha opinión que achegase algo útil para as persoas dispostas a
investir en euros. Para os demais ten pouco interese.

ANXO- Eu, primeiramente, non entendo moi ben a noticia, porqué se hai algo rele-
vante é que houbo algunha novidade nas cotizacións, e se eu no meu
informativo teño un apartado habitual de cotizacións, habería que da-las
principais. Entón xa, máis ou menos, o teño resolto. Se hai algo relevan-
te, como parece ser, polo feito de que o dólar cae fronte ó ien, pois tamén
o recollería brevemente, na mesma liña ca Roberto, procurando explica-
lo que pasa, o que está pasando no mercado. O que pasa é que non enten-
do moi ben o que sucede no mercado, por que o dólar cae frente ó ien;
sen embargo, polos números que nos dan, parece que se revaloriza, pero
eso tería que aclaralo. 

ROBERTO- No teletipo di: “xa que pasou das 112 unidades de onte ás 118”, e é ó
revés, pasou das 108 ás 112, como aparece máis abaixo. Está mal, é un
erro, ¿non?

ANXO- Si, si, o euro revalorízase frente ó ien, está claro, pero o dólar, que é a noti-
cia que dá, cae. O euro revalorízase porque cae o dólar, entón utilízase
como moeda refuxio, esa é a tese, sen embargo a cotización do dólar
tamén sobe, tamén se revaloriza o dólar con respecto ó ien, se facemos
caso dos números que nos dan aquí. E se o vou explicar, eu teño que acla-
rar eso. Hai que chamar á axencia, a economía, o que sexa...

ROBERTO- Home, xa, é que o vexo tan evidente, tan evidente que foi unha erra-
ta, que xa non chamaría.

ANXO- En todo caso, ese dato, xa que é a clave, na televisión si o daría, si, teríao
que dar, unha gráfica, ou como sexa, quero dicir: “Señores, o euro está
empezando a ser moeda refuxio porque hai xente que está comprando
euros ó cae-lo dólar frente ó ien”. E a caída do dólar frente ó ien é consi-
derable, por iso lle dámo-la noticia, porque caeu de tal valor a tal valor.
Ese dato paréceme relevante, máis na televisión, porque o podo dar cunha
gráfica como dis ti, un prínter, unha librería… Teño que aclaralo, porque
se non parecería como se, por exemplo, eu sei que o Real Madrid de
baloncesto gañou a Liga Europea pero no teletipo me veu que perdeu: “o
Real Madrid gañou 79-Juventut 91”, entón é que perdeu. Por iso quero
dicir que ese dato habería que aclaralo antes de face-la noticia.

ROBERTO- Non, eu creo que non, é como se nun teletipo che pon: “O Madrid
gañou 70-50” e no medio do texto se desliza que foi 50-70. Eu creo que
si, Anxo.

ANXO- Non, non, a cotización que ti dás é a do ien con respecto ó euro, e eu estou-
che falando do ien con respecto ó dólar. E se nós dámo-la noticia de que
o euro se está utilizando como moeda refuxio, é porque o ien caeu frente
ó dólar, pero porque o dólar cae frente ó ien… non sei se me entendes.
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ROBERTO- Si, agora si.

ANXO- ¿Por que se compran euros? Porque o dólar cae, e entón a xente que habi-
tualmente compra dólares, compra euros; por iso a chamamos moeda
refuxio. ¿Por que cae o dólar frente ó ien? Porque teoricamente fan falta
menos iens para comprar dólares, sen embargo aquí ponnos que fan falta
máis iens para comprar dólares… non sei se entendes o que quero dicir, é
que hai unha contradicción no teletipo.

ROBERTO- Habería que comproba-la noticia.

ANXO- Claro, exactamente. O único que digo é que antes de nada tería que com-
proba-la noticia.

ROBERTO- Eu, en calquera caso, o que vexo para un oínte de radio é un pouco o
que se fixo, traducilo un pouco e facelo comestible, porque esta é unha
ensalada de cifras tremenda, que en ningún caso poría na radio; na televi-
sión, pois ó mellor si é un dato relevante, nun gráfico, e nun periódico,
pois tamén.

DAVID- Eu quería comentar unha cuestión que ti recolliches, a de introducir un
experto. Normalmente o uso dos expertos, en noticias de información
económica, o que fai é estraga-lo traballo de explicación da noticia que fai
o periodista previamente. Entón cómpre ter moito coidado, cómpre selec-
cionar moi ben, ter unha boa canteira de expertos para que nos expliquen,
que sexan tanto economistas coma comunicadores, entón que nos expli-
quen moi ben, eso quere dicir que teñan dotes de comunicación e que nos
dean esa ocasión de coller un inserto, tanto en radio coma en televisión e
mesmo en prensa, e, en definitiva, que sirvan para clarexa-la noticia, non
para complicala. E que falen para o público xeral, e non para colegas.

ENCINA- Si, porque é ben certo que ás veces se buscan expertos para encher ou
para face-la noticia máis fiable, e ó final acaban certamente estragando
todo. Entón hai que elixilo moi ben ou, se non, falar con el antes e deta-
llarlle exactamente que é o que queremos que nos diga.

ROBERTO- É que ó experto este, eu non lle preguntaría o que eu digo, que é un
erro gravísimo que cometemos tódolos días. Dicimos: “O euro moeda de
refuxio. ¿Menganito, o euro é moeda refuxio?”. Non, señor, eso estámolo
dicindo nós. Eu teño que preguntarlle a este señor qué vai pasar mañá e
qué vai pasar de aquí en diante, se esta tendencia se vai manter ou non,
pero nunca lle poderei preguntar se o euro é moeda refuxio, porque eso
estouno dicindo eu. Debo indicarlle que eu quero aclarar iso, mira cén-
trateme nesto, o outro xa o conto eu, cóntame a partir de aquí. Eso hai
que deixalo clarísimo antes, é evidente.

ANXO- Ademais hai que recoñecer que partes cunha desvantaxe grande no modelo
que nos presentas: ti fa-la noticia sen sabe-lo que dixo o experto.
Normalmente ti, antes de elabora-la noticia, dispós da entrevista co experto,
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tés un discurso de cinco minutos e ti sabe-lo que vas coller dese experto e ti
non só po-lo experto en función do que ti dis, senón que vas poñe-lo que ti
dis en función do inserto que lle vaias meter ó experto, que é, penso eu, o
xeito habitual de funcionar.

ENCINA- Claro, evidentemente, porque igual colles un experto e, ó mellor, a noti-
cia é outra completamente diferente.

ROBERTO- Neste caso non o sería porque noticias deste tipo eu fágoas tódolos
días, e sei exactamente o que me vai dicir cada experto, téñoo clarísimo,
el sabe o que lle vou preguntar. De tódolos xeitos, débese falar con el antes
de face-la noticia, porque se supón que el sabe máis ca min e me vai acla-
rar cousas. Pero, repito, como sei exactamente o que me vai dicir, xa a
podo facer antes. 

XOSÉ- É interesante este tema da especialización e o de que as empresas doten os
medios de periodistas especializados.

ANXO- Neste sentido, esta noticia na prensa escrita, eu creo que sería totalmente
diferente, non só polo tratamento, senón pola propia organización das
empresas periodísticas, que xa dispoñen dunha sección fixa para estes
temas. Entón, haxa ou non haxa un cambio nas tendencias das valora-
cións, a cotización das moedas e o mercado de valores sempre ten dúas ou
tres páxinas en calquera xornal e un pouco un especialista que se respon-
sabiliza delas.

PAULINO- De tódolos xeitos, aínda que se adscriba a unha sección fixa, a noticia
pode ter certa relevancia, habería que destacar dalgunha maneira que non
era a noticia regular de tódolos días, ou de tódalas semanas, achegando a
actualidade das cotizacións, e destacala intentando chama-la atención
sobre aquelo que vai ser de transcendencia inmediata para o lector; que é
algo que ás veces se esquece neste tipo de información, alixeirando, na
medida do posible a teoría económica e a súa terminoloxía especializada. 

ENCINA- Pois, ó mellor, si que se podía facer un engadido á noticia ou preguntar-
lle ó experto como nos vai afectar ós europeos o feito de que o euro se
revalorice frente ó dólar. O certo é que falando de radio ou de televisión,
nun programa dedicado á economía, si que podes facer unha noticia un
pouco máis ampla e un pouco máis divulgativa. Cando vai nun telexor-
nal, simplemente co dato da diferencia que hai con respecto ó dólar nou-
tros días, é suficiente, salvo que poidas explica-lo que realmente sexa de
interese para a maioría da poboación europea, que nesta noticia sería o
repunte do euro. Daquela, si que habería que pensar noutra forma.

PAULINO- ¿Ata que punto podemos substituír estas cifras que Roberto evitou
nesta proposta que fixo de redacción por comparacións, que resultan moi
gráficas?, e ¿ata que punto temos que tamén dicilas? Antes falabades de
que na televisión había dúas ou tres que si terían que aparecer.
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ENCINA- Dúas ou tres como moito.

PAULINO- Digo esto porque frecuentemente observamos un exceso de números,
emborráchannos con moitísimas cifras, que sobre todo en radio se fan
insoportables e decididamente estériles, e paga a pena o esforzo de buscar
comparacións, que son moi efectivas e entran de maneira doada no oínte.

ROBERTO- Si que hai exceso de cifras, porque o habitual, e supoño que este é o
noso traballo, é que o redactor de turno colla esto, e dinlle: “¡Faime un
minuto!” e … traduce tal cal, pasa ó galego e xa está. Supoño que será o
noso papel explicar algo máis. 

ANXO- É distinto na prensa, onde as cifras son materia de consulta, non de lectu-
ra; é coma a diferencia que hai entre un libro e unha enciclopedia ou un
diccionario. Un diccionario non se le, consúltase. Entón eu quero saber
como vai a corona sueca e miro a corona sueca ou os luns as clasificacións
do fútbol. Non se len exactamente as clasificacións, eu miro o Viveiro,
outro mira o Monterroso… eso non é redacción, non é texto, por dicilo
así. De tódolos xeitos, sobre os números, eu estou de acordo en que se
poden seleccionar, sempre e cando teñamos en conta que hai números
imprescindibles. Nesta noticia, ti mesmo das tres cifras. Sen esas tres cifras
non hai noticia. É que a noticia son esas tres cifras.

ROBERTO- Do que se trata é de dar, creo eu, as cifras mínimas imprescindibles,
tres ou catro, non sei, aínda que no texto veñan vintecinco. 

ENCINA- E o resto obvialas absolutamente, é dicir, nin con gráficos, porque a
xente recorre a estar dicindo unha cousa en off e aparecen os gráficos e
non podes lelos. Os gráficos quedan moi bonitos, moi aparentes, unha
gráfica chea de números, pero o off vai por outro lado.

ANXO- Eu quero matizar que non creo que quede máis bonito. Eu creo que queda
bastante feo.

ENCINA- Hai xente que o pode crer, se non, non se entende por que se fai.

ANXO- Hai xente moi afeccionada a eso.

DAVID- Imos ver, os xornais xa publican diariamente unha táboa de cotizacións, e
polo tanto esta noticia é posible que mereza un breve de nada e que vaia
á táboa de cotizacións ou, polo contrario, se é unha variación substancial
de tendencia merece unha reportaxe, ¿non? Con respecto ó que diciades
das cifras, eu creo que hai un efecto que aínda non se estudiou e que nos
vai complicar moito máis a vida, que é o uso dos decimais e de cantida-
des precisas cando falamos de euros. Ata o de agora, o que recomendaban
os manuais de estilo era redondear, pero face-lo redondeo na nova moeda,
non na peseta, ten outra transcendencia. Convén ir pensando qué se fai
con todo iso, sobre todo nos medios audiovisuais.

XOSÉ- Eu comparto algunhas cousas que se dixeron aquí. Pero, de todas formas,
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no relato para os medios impresos, ás veces, no caso dunha reportaxe, pois
as cifras no texto dificultan a lectura. Sen embargo no infográfico permi-
ten unha visión rápida, que che evita estar repetindo constantemente
cifras. Entón eu creo que un bo equilibrio entre os aspectos gráficos, neste
caso a infografía, e o relato textual permitiría, se o conseguimos, un pro-
ducto mellor.

DAVID- De tódolos xeitos, coidado cos gráficos cando falamos de decimais, a ver
como se expresan, son difíciles de visualizar e de concibir.

XOSÉ- Si, aínda que habería outras posibilidades de representación, por exemplo as
“tartas”, que polo menos permiten ve-la distribución.

PAULINO- Non comentamos aínda nada do uso de conceptos como euribor, títu-
lo, obrigacións, divisas, moedas refuxio. ¿É conveniente ou recomendable
usar todos estes conceptos que sabemos previamente que non sempre, ou
nunha boa porcentaxe dos receptores, non van ser entendidos correcta-
mente? ¿Ata que punto os empregaremos por entender que tamén pode-
mos estar cumprindo un papel pedagóxico ou ata que punto os evitare-
mos tendo un conta un criterio de accesibilidade?

ENCINA- A verdade é que resulta difícil, tampouco podes, polo feito de ter que
escribir ou de ter que comunicar para unha masa ou para unha maioría de
xente, estar pensando todo o tempo que escribes para tontos, é dicir, hai
unha serie de conceptos, o mibor ou o euribor, que tés que utilizar, e que
se a xente non sabe, terá que aprender dalgunha maneira. Non temos que
ser tampouco mestres de ninguén. Outra cousa é abusar, pero hai certas
cousas que se teñen que dar por sabidas, porque, se non, non estariamos
ofrecendo a actualidade da noticia.

ANXO- Eu creo que na práctica, unha vez que estamos de acordo en que hai que
intentar que a información a entenda o maior número de xente posible e
que, ó mesmo tempo, a información sexa o máis completa posible, tam-
pouco podes simplificala ata o punto de que perda a súa virtualidade. Eu
creo que na práctica, por parte do receptor, hai unha cuestión cualitativa
inevitable á hora da terminoloxía, do argot, e é que as noticias non inte-
resan da mesma maneira a todo o mundo e moitas veces as palabras, estas
de dificultade, hai unha serie de xente que non as vai a entender, pero que
tampouco lle interesa a noticia. A xente que ten un interese, ten moitas
menos dificultades. Nós, os que non traballamos en medios especializa-
dos, témo-la función, probablemente, de dirixirnos a un maior número
de receptores, por eso é inevitable. Eu sempre poño un exemplo: Moitas
veces non damos importancia a fallos que si a teñen, por exemplo en tele-
visión é frecuente que se ti estás falando dunha cuestión do arrastre, que
non lles deixan pesca-la fin de semana, ilústre-la noticia con barcos que
non son do arrastre, senón do cerco ou do pincho. E en Ourense ninguén
o vai notar seguramente, pero en Burela, en Marín ou en Muros, que é
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onde están os barcos de arrastre ós que lles interesa a noticia, enténdeo
todo o mundo. Entón o fallo ten unha importancia cualitativa moito
maior, porque estás perdendo credibilidade precisamente frente ó sector
que ten capacidade para avalia-la credibilidade que tés nese tema. 

E coas terminoloxías pasa un pouco o mesmo, é dicir, se introduces ter-
mos como mibor ou divisas, probablemente a xente que non sabe o que
é, pero seguramente tampouco lle interesa a información de cómo se coti-
za o euro, non está atendendo. Na páxina do periódico, salta esa páxina
probablemente, aínda que a nosa obrigación sexa que o poida entender.
Creo que é inevitable, pola nosa parte, que eso suceda así, co cal tampou-
co podes deixar de referirte ó mibor con certa naturalidade porque haxa
alguén que non o entenda.

DAVID- É inevitable que se empreguen acrónimos como mibor, á fin e ó cabo
todos temos unha hipoteca, e se excluirámo-lo acrónimo mibor tiñamos
que renunciar tamén a “chilena” ou “paradiña” no fútbol. Acabas de dicir
unha cousa que me suxire unha pregunta, disque ó mellor as noticias non
interesan, ¿por que non as entende o público ou por que non son rele-
vantes para a súa vida? Eso é o que habería que formularse.

ANXO- O que eu digo é que nós témo-la obrigación de que non sexa por culpa do
primeiro, é dicir, que non interesen porque a xente non as entende é unha
responsabilidade nosa. Sobre a segunda parte da pregunta, se é porque
non lle interesan para a súa vida, aí temos realmente pouco que facer. Aí
é onde eu son pesimista.

DAVID- No Debate do Estado da Nación, que se publicou o día 29 de setembro
nos xornais, eu vin xornais nos que había tres páxinas, catro, cinco e seis
informando do debate parlamentario, e confeso que, sendo público espe-
cializado, non fun capaz de lelas. Supoño que a máis dun dos que está
aquí lle pasou o mesmo.

XOSÉ- Si, eu en relación co primeiro, co dos acrónimos, penso que as palabras de
xerga nos medios impresos ás veces presentan algún problema, que se
resolve cando vai documentación ou, se non, con sinónimos ou unha
perífrase. Resulta máis difícil nos medios audiovisuais, onde o único
recurso que queda é empregar unha perífrase. 
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COMENTARIO

Valentín Alejandro Martínez
Licenciado en Ciencias da Información e profesor titular de
Comercialización e Investigación de Mercado na Facultade de
Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade da
Coruña.

Como consecuencia do desenvolvemento das novas tecnoloxías da información
a sociedade rompeu os seus límites locais para dar paso á neo sociedade global. Hoxe
en día, incluso os feitos máis locais, rapidamente alcanzan unha proxección univer-
sal. Todo flúe, circula, pola rede e a través das ondas. E ademais faino en tempo real.
A vella loita das empresas informativas polas noticias exclusivas cedeu o seu lugar
destacado entre os obxectivos a alcanzar polos medios de comunicación social a
favor do interese da información a transmitir e suxeita esta ó criterio de prestación
de servicio ó receptor da mesma. Pero este non é o único cambio experimentado en
canto a establece-la escala de valoración selectiva das informacións. As tecnoloxías,
ademais de rompe-las barreiras xeográficas da información, xeraron unha gran ave-
nida das mesmas que, en demasiados casos, non só provoca inmensas cataratas nas
que se mestura aleatoriamente o esencial co irrelevante, a modo de gran aluvión,
senón que tamén son causa de desbordamento dos cauces tradicionais. O volume de
información soe ser de tal magnitude que, incluso, pode chegar a converter en
inconveniente aquelo que en principio se mostra como unha gran vantaxe tal cal é
o acceso a todo tipo de información. De xeito que o público ademais de percibi-la
sensación de estar saturado de información chegue a sumirse nun estado de confu-
sión que, mesmo, afecte ós seus criterios iniciais.

Se partimos desta idea, podemos colixir que os medios de comunicación social de
corte xeneralista se ven abocados a ofrecer unha información que, marcada polos cita-
dos atributos de interese e servicio, se sustente nun concepto máis cualitativo ca cuan-
titativo. Así, nas informacións, non é tan importante a achega exhaustiva de datos
como ofrecer unha análise dos mesmos. Nun símil coa medicina, poderiamos dicir
que ós receptores da información deste tipo de medios, non lles importa tanto, non
lle dan máis valor, ó coñecemento minucioso dos síntomas coma ó diagnóstico e o
consecuente tratamento.

No caso concreto da información sometida a debate, parece evidente que hai un
exceso de datos (síntomas), sen que se ofreza unha valoración da consecuencia dos
mesmos (diagnóstico) e a solución ós problemas que poida suscitar (tratamento).
Igualmente tampouco ofrece a información unha análise da incidencia que estes
datos (expostos en fervenza e de maneira que poden levar a confusión, máis ou

21



menos acentuada segundo o medio que se utilice para a súa difusión) poden ter, de
forma individualizada ou en conxunto, respecto ó entorno do público ó que funda-
mentalmente se dirixe.
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O TRIBUNAL SUPREMO CONDENA O “USO BASTARDO” EN
POLÍTICA DA QUERELA SEN BASE

A sala do civil do Tribunal Supremo condenou o “uso bastardo”
que ás veces se fai en política da presentación contra o adversa-
rio de querelas criminais sen base ningunha, xa que o único fin
que se pretende con elas é a súa difusión polos medios de comu-
nicación.

O alto tribunal xulga que a querela non se pode converter
nunha “patente de corso” para imputar a outras persoas feitos
constitutivos de delictos co mero obxectivo de difamar, e enten-
de que quen as presente tampouco pode logo resultar libre de
toda responsabilidade.

Por eso, o Supremo confirma a sentencia que condenou ó paga-
mento dun total de dous millóns de pesetas a catro antigos con-
celleiros de Xixón que presentaron unha querela contra o alcal-
de socialista Vicente Alberto Álvarez Areces, agora presidente do
Principado de Asturias, a quen acusaron de delictos de fraude e
prevaricación.

Na súa demanda de protección ó honor, Álvarez Areces pediu ós
xulgados que se condenara a pagarlle unha indemnización dun
total de 40 millóns de pesetas ós concelleiros de “Unidad
Gijonesa” José Manuel Palacio Álvarez, Armando Joaquín
Nosti Caso e Luis González Fernández, e a Celedonio Calvo
Álvarez.

En maio de 1994, o xulgado de primeira instancia número 4
de Xixón condenou ós concelleiros ó pagamento de diversas can-
tidades que sumaban 3.250.000 pesetas e, poucos meses despois,
a Audiencia Provincial de Oviedo rebaixou a indemnización a
un total de dous millóns de pesetas.

O Tribunal Supremo explica que cando entran en colisión as
liberdades de información e expresión, dun lado, e o dereito
fundamental ó honor, doutro, a xurisprudencia decántase por
delimita-los dereitos “caso por caso” e pondera-la “posición pre-
valente, que non xerárquica ou absoluta, que sobre os dereitos
denominados da personalidade (artigo 18 da Constitución)
ostenta o dereito á liberdade de expresión e de información”.

Para que exista “preeminencia” do dereito “a expresar opinións
e a informar”, di o TS, cómpre que concorran varias situacións:
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un “interese xeral” e a relevancia pública da información
divulgada; que o dereito a informar se vexa diminuído se non
se refire a persoas públicas; e que a información sexa veraz.

O Supremo recorda que os feitos se refiren á presentación por
parte duns concelleiros “dunha querela por supostos delictos de
fraude e prevaricación” contra Álvarez Areces, “daquela alcalde
da cidade de Xixón, en relación á aprobación e realización de
certos plans urbanísticos”.

A sentencia di que neste caso dous dos tres requisitos menciona-
dos -o interese xeral e carácter público da persoa afectada- “se
dan con claridade nidia”, pero “ o punto en que debe decae-lo
posible dereito fundamental de liberdade de expresión e de
información” é no “relativo á veracidade da imputación”.

Argumenta o Supremo que o exercicio da acción penal “non
debe significar unha patente de corso para a presentación
dunha querela da que o seu núcleo pode constituír delicto -acto
difamante-, pero non ten a máis mínima apoiatura fáctica e
técnica”.

“Sobre todo cando se sabe que a imputación polos feitos sobre os
que recae e as persoas afectadas, dita actuación penal vai ser
recollida polos medios de comunicación”, engade.

A sentencia prosegue que neste caso “non se intúe o máis míni-
mo indicio que permitira xustificar ou fundamenta-la grave
acusación pública de que o alcalde en cuestión, en canto persoa
individualizada, adoptara decisións manifestamente inxustas
co ánimo de defraudar ó municipio”.

De aí que o Supremo faga fincapé no “uso bastardo que ás veces
é empregado na área política, como é o interpoñer unha quere-
la sobre delictos de gran carga social infamante, a pesar de non
ter base ningunha fáctica e técnica contando co impulso difu-
sor que ditos actos procesuais penais teñen nos medios de comu-
nicación social que case de inmediato provocan o denominado
xuízo paralelo en tódolos seus nefastos efectos para a honorabi-
lidade das persoas”.

(noticia de axencia)
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DAVID- Primeiro, se mo permitides, vou facer unha reflexión inicial sobre a noti-
cia esta. Estamos diante dunha peza de información de tribunais, e recor-
do que ata hai quince anos a información de tribunais era un eido de inte-
rese menor, que tiña moito que ver coa crónica de sucesos, vistas por asa-
sinatos con certas singularidades, roubos, algunhas sentencias rechaman-
tes sobre os dereitos da muller, os dereitos dos traballadores… en suma,
de interese menor fronte á información nacional ou a información de
deportes, etc. Mesmo o redactor de tribunais era case un híbrido entre
xornalista e avogado, que non estaba plenamente integrado na clase dos
“plumillas”. Recordo que no Ya de finais dos anos 70, Julio Martínez
Lázaro era como unha especie de rara avis da redacción, un avogado que
estaba metido a escribidor, que non estaba situado claramente nin do
noso lado nin era de fóra. Hoxe creo que Julio está plenamente integrado
no traballo redaccional de El País. Polo tanto, a situación mudou, sobre
todo cando acontecementos transcendentais de economía e da política
española revalorizaron a crónica de tribunais. O xuízo polo 23 F, o caso
RUMASA, querela socialista contra o Director Xeral de Televisión
Española no goberno de UCD, etc. Entón, cando se produciu o cambio
había moitos vicios adquiridos, de xeito que aínda hoxe facemos infor-
mación xudicial escura. Ademais esa crónica de tribunais non queda cir-
cunscrita a unhas páxinas determinadas, senón que hoxe atopamos pezas
de información de tribunais nas seccións de política, de economía, de
sociedade, de laboral, etc. 

Temos, polo tanto, un problema xurdido de vicios vellos, estendido a
tódalas planas do periódico e afectando a segmentos de público moi dife-
rentes. Esa apertura do abano de público interesado pola información
xudicial aínda non foi ben asumida por moitos dos redactores de tribu-
nais, que seguen pensando que os seus lectores son xuíces, avogados, poli-
cías e os que na xerga xudicial se chama os xustizables, é dicir, os que
teñen que ver cos casos dos que se informa; en suma, o xornalista adoita
escribir, case me atrevo a dicir, para as súas fontes, e non para o público
xeral. Falo do xornalista de tribunais. Cando se senta diante da súa pan-
talla de ordenador, está moi condicionado polas fontes que, por frecuen-
tes e por cualificadas, introducen un sesgo moi grande na información;
escríbese para o maxistrado que che pasa a sentencia e ese maxistrado, ade-
mais, subliñou determinadas matices que se lle indican ó redactor, e
esquece por completo ó público, por completo ou en boa medida. E neste
mesmo senso hai algúns redactores de tribunais que poñen máis interese
en que as súas fontes saiban que é capaz de distinguir perfectamente entre
o que é unha querela e o que é unha denuncia que en explicar ós lectores
que é unha querela e que é unha denuncia.

E xa que citámo-las fontes, quero comentar outro punto relacionado con
elas: Ata hai meses, os avogados tiñan prohibido publicita-los seus servicios,
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de xeito que a notoriedade habían de acadala por outras vías alleas á publi-
cidade convencional; algúns facíano facilitando puntualmente ós xornalis-
tas as sentencias máis favorables para os seus intereses, de xeito que algúns
medios non contaban, ou non contan, o que acontece no eido xudicial,
senón o que acontece na carreira profesional de certos avogados. Outro
tanto ocorre cos xuíces, ou con determinados xuíces, e non falo soamente
dos chamados xuíces estrela de Madrid, eu creo que aquí en Galicia temos
casos concretos e próximos nos que tamén se dá esta práctica.

En canto ó estilo da Literatura Xudicial prefiro non entrar, porque enten-
do que hai unha coincidencia xeral en avalia-lo problema. Entro a comen-
tar algún dos erros que observo nesta información de axencia, imos ver,
na redacción que eu propoño non se indica cando se produciu o veredic-
to do Tribunal Supremo, porque non consta no texto da axencia.
Tampouco se nos di quén deu a coñece-la sentencia nin onde, e todos
estes datos, no contexto do que acabo de explicar, son parte moi substan-
cial da noticia. Partindo da base de que contámo-lo que interesa a Galicia,
cómpre pór de manifesto na noticia os vínculos do hoxe Presidente de
Asturias con Galicia. É certo que eses datos quizais estean dispoñibles nun
bo servicio de documentación, pero tamén deberan estar na memoria do
redactor, porque o xornalista que traballa aquí ten que coñece-lo que inte-
resa aquí; non digo que a obriga sexa coñecer todo, pero si é obrigado ins-
talarse na sociedade á que servimos. E este é un grave problema que obser-
vo na profesión actualmente, poño un exemplo, hai meses faleceu en acci-
dente de estrada, nunha cidade de Galicia, un empresario que durante
moitos anos liderara un sector industrial de notable importancia; non só
nesa cidade, senón en toda Galicia. O xornal, que tiña redactores non ins-
talados no seu contorno social, despachou o feito como se fora un suceso
calquera. Un breve dicindo que morrera a enésima víctima de tráfico, un
automobilista que se chamaba X, non o imos citar. O periódico que tiña
redactores instalados na sociedade que o rodea destacou o accidente na
primeira plana e deixou ben claro que o persoeiro X era todo un persoei-
ro. Vén todo esto a conta de poñer a Vicente Álvarez Areces no seu con-
texto, dos seus estudios en Santiago e os seus comezos como profesor nun
colexio de Pontedeume.

Volvemos á sentencia do Tribunal Supremo. Para o xornal, a información
completa sería aquela que recolle a reacción dalgún político, non dos
directamente implicados, porque son segunda fila case todos eles, senón
de alguén que nos permitira tirar conclusións xerais sobre a xudicializa-
ción da actividade política. Estaría ben, igualmente, introduci-la opinión
dun voceiro dos profesionais da información, xa que se fala dos xuízos
paralelos. A axencia non indica se a querela dos concelleiros foi admitida
a trámite ou non. E se houbo vista oral na que o alcalde foi declarado ino-
cente. Tampouco consta quén elevou o caso á Audiencia Provincial de
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Oviedo e logo ó Tribunal Supremo. Todas estas carencias obrígannos a
redacta-la información dun xeito vago, pero para min constitúen erros
gravísimos da axencia, que nos obrigan a nós a cometer erros.

Hai que ter moito coidado coas citas dos documentos xudiciais. Porque o
afán de recoller con precisión a sentencia prexudica máis que beneficia. A
xerga empregada nos tribunais precisa case sempre de traducción ó idio-
ma común de todos nós e sobre todo de todo o noso público. Convén evi-
tar, polo tanto, as frases longas entrecomiñadas, podemos empregar dúas
palabras, eso de que “o uso bastardo que ás veces é empregado no eido
político como é interpor unha querela sobre delictos de grande carga
social infamante, malia non ter base ningunha fáctica e técnica contando
co pulo difusor que ditos actos procesuais penais teñen nos medios de
comunicación social que case de inmediato provocan o denominado
xuízo paralelo en tódolos seus nefastos efectos para a honorabilidade das
persoas”. Semellante cita o único que fai é confundir. 

Como achega á lista de termos ofrecida por Paulino, quería comentar
dous: o de Supremo, que é un adxectivo que neste caso concreto podemos
empregar como substantivo, pero non tódolos adxectivos se empregan
como substantivos, e este é un erro moi frecuente na nosa profesión, espe-
cialmente frecuente en Galicia: omitímo-lo substantivo e deixámo-lo
adxectivo só, co que orixinamos moitísimas confusións. Por exemplo, nas
páxinas de información local atopamos practicamente tódolos días a
expresión “a consistorial” en lugar de “a casa consistorial”, ou “as patro-
nais” en lugar de “as festas patronais”, non da organización de Ramilo.
Tamén observo outro verbo que creo que cómpre destacar aquí, “decan-
tarse”; podemos empregalo como sinónimo de aclararse, pero non de
decidirse, que é o que fai o redactor da axencia, incorrendo nun uso inde-
bido bastante habitual.

A miña proposta de redacción é esta:

As querelas sen fundamento son inadmisibles como arma polí-
tica, e os medios de comunicación non poden facer xuízos para-
lelos. Esta dobre advertencia acaba de ser formulada (non indi-
camos cándo se produciu a sentencia nin cándo se difun-
diu porque o redactor da axencia omite o dato)polo
Tribunal Supremo ó condenar a catro concelleiros de Xixón que
acusaran ó seu alcalde, Vicente Álvarez Areces, de fraude e pre-
varicación, delictos que non foron cometidos.

O pronunciamento da Sala do Civil do Supremo produciuse a ins-
tancias de Álvarez Areces, quen o último 13 de xuño gañou a
Presidencia do Principado de Asturias encabezando a candidatura
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do Partido Socialista (PSOE). Álvarez Areces cursou estudios supe-
riores na Universidade compostelá e tamén encetou en Pontedeume
a súa carreira como docente (traballamos para un xornal gale-
go, polo que cómpre vencella-lo Presidente de Asturias co
entorno máis próximo para o público, aínda que non consten
os datos na noticia de axencia).

Os promotores da querela foran catro concelleiros independen-
tes, de “Unidad Gijonesa”, José Manuel Palacio Álvarez,
Armando Joaquín Nosti caso, Luis González fernández e
Celedonio Calvo Álvarez. A súa acusación non foi considerada
certa (a axencia non indica se a querela foi admitida a trá-
mite ou non, se houbo vista oral e o acusado foi declara-
do inocente. Esta circunstancia é transcendente, polo que
se trata dun erro grave), e o daquela alcalde retrucou presen-
tando unha demanda de protección da súa honra perante un
xulgado de primeira instancia, en Xixón. Tamén reclamaba
unha indemnización de corenta millóns de pesetas.

O xuíz xixonés estableceu en maio do 94 que Álvarez Areces
tiña razón e que debía ser compensado con 3.250.000 pesetas
polos demandados. O caso pasou logo á Audiencia Provincial
(non indica a axencia quén elevou o caso á Audiencia
Provincial. En consecuencia, temos que redactar dun
xeito vago e non pode quedar claro un feito substancial),
que rebaixou a indemnización a dous millóns de pesetas, e
finalmente ó Tribunal Supremo, que ratificou a última canti-
dade e a súa condena ós concelleiros.

O Tribunal Supremo censura na súa sentencia que ás veces os
políticos formular, co ánimo de difamar, acusacións xudiciais que
non se poden soster, e que os medios de comunicación social divul-
gan esas novas e realizan un “xuízo paralelo”. Coidan os maxis-
trados que as querelas infundadas constitúen un “uso bastardo”
da xustiza, e que a súa publicación ten “nefastos efectos sobre a
honorabilidade das persoas”.

Os maxistrados advirten do perigo de que a presentación de que-
relas sen base sexa empregada como un “patente de corso” para
comete-lo delicto de difamar a un rival a través dos medios de
comunicación e saír do trance libre de responsabilidade.
Advirten, sen embargo, que poden choca-lo dereito á información
co dereito á honra. Aquel prevalece sobre este cando está en xogo
o interese xeral, se trata dun persoeiro e a información é veraz.

No caso presentado por Vicente Álvarez Areces, o Tribunal
Supremo coida que é unha figura pública e que ten interese xeral,
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pero non se adiviña “o máis mínimo indicio” da veracidade das
acusacións que os concelleiros formularon na súa contra. Polo
tanto, o hoxe presidente de Asturias foi difamado e debe ser com-
pensado por quen o ofendeu.

PAULINO- Agora que falabas do uso da terminoloxía xurídica no xornalismo,
quero corroborarcho co exemplo de “cohecho” e “suborno”, que tanto ten
preocupado a informadores e encausados. O “cohecho” é unha figura do
Dereito Penal español que se considera barbarismo en galego, xa que a
forma “suborno” xa ten o significado de corrupción que se fai con rega-
los, promesas ou contraprestacións para conseguir que alguén faga algo ou
deixe de facelo, trátese ou non dun funcionario público -que é diferencia
que establece o castelán entrámbolos conceptos-, sexa ou non unha inxus-
tiza ou un delicto. Pois ben, tanto a inculpados coma a xornalistas gústa-
lles máis o de “cohecho”, no primeiro caso porque -ó ser menos popular
o termo ca “suborno”- pode parecer menos grave, no caso dos periodistas
porque, efectivamente, lles gusta en moitas ocasións facer uso de termi-
noloxía especializada, que ademais non precisa de traducción e explica-
ción. Unha vez máis estamos perante “eufemismos sociais”, coma os de
profesións (conserxe por porteiro, profesor por mestre, odontólogo por
dentista ou oftalmólogo por oculista), que buscan un diferencialismo
escapando do popular, indebidamente entendido vulgar.

ANXO- Eu, en principio, estou de acordo co que expuxo David, pero gustaríame
matizar sobre o periodista que fai tribunais, moi especializado, que fala
para as fontes, que tamén abunda moitísimo o caso contrario, é dicir, os
xornais e os noticieiros de radio e televisión levan cinco ou seis noticias
moitos días de tribunais, de maneira constante, e aínda que domíne-lo
que é a actualidade do caso (caso Conde, caso FILESA no seu tempo, caso
Roldan…), habería que poñer na facultade -ó paso que imos- unha mate-
ria de dereito procesual, dentro do plan de estudios de Ciencias da
Comunicación, porque ás veces non coñecemos cál é o procedemento,
que non é a actualidade nin ten que ver coa materia que se está xulgando.
Por exemplo, no que está pasando con Pinochet, onde se mesturou o
dereito anglosaxón co noso -que non teñen nada que ver- e chega un
momento en que xa non sabes nin o que son as institucións xudiciais alí,
a Cámara dos Lores… E está feita moitas veces por auténticos descoñece-
dores desa materia, alomenos no medio no que traballo eu eso ocorre
tódolos días, porque non hai ningún especialista en dereito procesual.
Quizais unha compañeira que temos en Madrid, que se preocupa ela
mesma e que, ademais, está constantemente na Audiencia Nacional, pero
é unha excepción. E logo, “niego la mayor”, para min esta non é unha
noticia de tribunais, para min esta é unha noticia de política.
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DAVID- Estamos dicindo que a información de tribunais invadiu tódalas seccións,
coincidimos.

ENCINA- O feito de Pinochet, en calquera medio que se mire, está hoxe en pri-
meira plana, e onte o tema de Cabanillas co PSOE… eso non son efecti-
vamente noticias de tribunal, son noticias de utilización dos medios de
comunicación cuns fins alleos. Mesmo no de Pinochet, nunca foi tratado
como tal, senón que se os dereitos humanos en xogo, que se os de aquí,
que se os de alá…, pero nunca foi tratada como realmente unha noticia
de tribunais.

ROBERTO- Pouco teño que engadir ó que dixestes, unicamente clarexar que non
só o xornalista de tribunais escribe para as fontes, ese é un erro que come-
ten tamén os de información económica, os de información política…
sobre todo nos medios de comunicación locais. 

XOSÉ- Eu creo que estamos de acordo e que a cuestión está ben formulada.
Simplemente quero facer unha referencia ó tema do dereito procesual.
Creo que máis que incorporar nas facultades esta asignatura, o que temos
que procurar é que nos medios haxa periodistas especializados, é dicir, que
traballemos sempre nunha área que coñezamos ben e que dispoñamos de
medios suficientes para poder explicalo nunha linguaxe accesible ós desti-
natarios. Hoxe, academicamente, óptase máis por esta vía ca por incorpo-
rar asignaturas de todo tipo -que nos levaría a unha tarefa imposible por
inabordable-. Trabállase bastante coa información periodística especializa-
da, aínda que os medios neso van un pouco a remolque. Eu creo que se
equivocan, porque se non fan boa información no futuro, os destinatarios
acabaránllelo penalizando. 

PAULINO- A min gustaríame puntualizar que, aínda que o xornalista non debe
escribir para as fontes, senón para o público en xeral -tendo en conta a súa
formación desigual-, tampouco debe defraudar a esas fontes da informa-
ción. Quero dicir con esto que ás veces os xuristas se teñen queixado de
que o xornalista desvirtúa -no peor dos casos- ou non transcribe con rigor
a precisión semántica que eles se preocuparon de expresar. E considérano
unha actitude irrespectuosa. O que non quere dicir que se desentendan
do mundo da comunicación (e proba deso son, por exemplo, as convoca-
torias que os fiscais fan ós directivos dos medios para regularmente recor-
darlles certas obrigas que teñen, como garda-lo anonimato dos menores),
senón que lle teñen reparos.

DAVID- Nese sentido, abundando no que dicía Anxo, creo que nas facultades de
Dereito necesitan unha asignatura de Comunicación Social, que tamén
poderían incluír nas licenciaturas de Ciencias Económicas e naquelas
carreiras que cursan os futuros dirixentes de empresas.

PAULINO- É unha preocupación que efectivamente existe, pero tanto para a expre-

30



sión xurídica coma para a administrativa. Celébranse, ademais, moitos
congresos e elabóranse moitos traballos tendentes a buscar unha linguaxe
e unha expresión xurídica máis consonte ó noso tempo, alixeirándolle a
súa densidade tradicional -quizais habería que dicir consuetudinaria-,
desbotando o barroquismo sintáctico e os latinismos, etc. 

XOSÉ- Por suposto, creo que a preocupación ten que ser por ámbolos lados, para
conseguir unha boa comunicación, que non haxa esa desconfianza que
encontramos por parte de moitos expertos sobre o periodismo. 

ENCINA- É fundamental que o periodista coñeza polo menos os termos que se
empregan nunha sentencia, porque unha palabra mal empregada pode
desvirtuar absolutamente e cambiar todo o que se está dicindo ou o que
pretende o tribunal transmitir.

ANXO- Eu douvos toda a razón, ou póñome do lado, por dicilo así, dos periodis-
tas na cuestión de estilo. Por exemplo, somos posicións extremas na sin-
taxe; mentres a linguaxe xurídica é o gran campo da subordinada, nós
escapamos da subordinada normalmente; eles abusan do xerundio, en
cambio a nós dinnos que o evitemos. Agora ben, no tema dos conceptos,
aí si que me poño un pouco do seu lado, porque unha cousa é unha sen-
tencia e outra cousa é unha querela, como dicías ti, son conceptos dife-
rentes. E non podemos chamarlle sentencia ó que é querela, nin fallo ó
que é querela… Por certo, Paulino, “fallo” en galego ¿como facemos para
dicilo?

PAULINO- Tampouco teñen esta palabra en portugués, nin en francés, e máis
enténdense. Podes elixir -cos matices pertinentes- entre acordo, auto,
decisión, pronunciamento, resolución, veredicto… Por certo, xa que fala-
bamos da característica arcaizante do estilo xurídico, na palabra “fallo”
temos unha proba, xa que é unha forma medieval (con f- inicial) que con-
servaron os xuristas; hoxe en castelán a súa evolución daría *hallo, igual
que teñen hallar, hallazgo…

ROBERTO- Pois eu teño outra para Paulino, e quizais para Xosé tamén. Paulino
dinos moitas veces que non entende por que lle temos aversión ó xerun-
dio, dis que temos medo a utiliza-los xerundios. ¿Que pasa con eles, se
sempre nos dixeron que se debían evitar?

PAULINO- Hai, claro que si, construccións viciadas do xerundio que o periodista,
igual có xurista, por exemplo, utilizan bastante, porque ademais son cons-
truccións moi “cómodas”. Pero trátase dunha forma verbal que, como tal,
existe e, por tanto, se pode usar. O seu uso debe sempre indicar unha
acción en proceso, durativa ou simultánea á do verbo principal, ademais
de servir para construír moitas perífrases. Este libro acompañarase dun
glosario de incorreccións, no que se explican con exemplos os bos e os
malos usos do xerundio. De todas formas a túa prevención non me soa
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estraña: como xerundio presenta situacións de pecado, recoméndase non
usalo. Neste sentido, nas facultades, igual ca en certos manuais, créanse
moitos dogmas que non son tal. 

Outra construcción deostada era a voz pasiva -deostada, digo, en teoría,
porque despois úsase moitísimo-, cando se trata dun recurso expresivo
que ten a lingua. Neste caso, aínda que da pasiva tamén se fan usos inco-
rrectos, aínda nos gramaticalmente correctos aténtase contra un sintaxe
ordenada, traspóñense elementos, o suxeito vai para o final… non é o
máis recomendable se buscamos un estilo directo. 

Debéranse evitar tamén nos titulares -de prensa, e radio e Tv-, que hai
moito tendencia a usalos, incluso ás veces facendo elipse do verbo auxi-
liar. De tódolos xeitos, a pasiva non a usamos falando, por tanto non
deberamos abusar dela, é, en certo modo, artificial, e o artificialismo -e
esto si que o digo como dogma se fai falta- é característica da escritura do
que non ten oficio. Por certo esa tendencia -non sei se incluso recomen-
dación- da elipse dos verbos que abundan en titulares de prensa (con fre-
cuencia substitúese o verbo por unha coma) e tamén en titulares de radio
e televisión (ex.: “Mayor Zaragoza, membro do comité de honor dos
Amigos da Muralla”) debérase frear, en prensa deixa coxa a noticia, e en
radio ou televisión só unha boa entoación podería supli-lo verbo, unha
entoación que fose capaz de facérnolo intuír.

XOSÉ- Eu creo que é normal, cando che fan recomendacións desas de que non abu-
ses de esta ou outra construcción, o que conseguen é inmunizarte contra
ela, sobre todo o xornalista que está empezando. Hai que evita-las cons-
truccións viciadas. Pero tamén debemos empregar correctamente tódalas
construccións existentes.

ANXO- En xeral, eu creo que moitas veces nós, os xornalistas, pretendemos que
haxa unha especie de libro de estilo obrigatoriamente. E eu creo que hai
unha gramática española, ou galega, ou inglesa, ou o que sexa, é dicir, o
libro de estilo do idioma está inventado. E logo o que existen son unhas
certas normas que se estudian na facultade en redacción periodística, pero
o idioma é o idioma, e as que están ben están ben, e as que están mal están
mal, sexas xornalista ou sexas académico.

PAULINO- Mira, podes ser Góngora ou podes ser Quevedo, conceptista ou culte-
rano, para facer unha poesía moi boa, para chegar á boa expresión, podes
usar “correctamente” variados estilos. Eu estou convencido de que desde
distintas propostas de redacción, incluso antagónicas, podes alcanza-la
xenialidade. E o libro de estilo, para min, non é máis ca un libro de reco-
mendacións ou obrigas empresariais, por tanto de uso circunscrito a unha
redacción particular. De aí que a min, como lingüista, non me interesará
nunca. Outra cousa é que na miña empresa de comunicación poida axu-
dar a definir un estilo no que se “dan” as instruccións oportunas, sempre
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extra-lingüísticas e extra-xornalísticas. 

ANXO- Pois... eu por facer algo de autocrítica, creo que moitas veces en nome do
estilo periodístico cométense auténticos atentados contra o idioma. E ser
periodista non pode ser desculpa para falar mal.

PAULINO- Hai, de tódolos xeitos, máis cuestións destas que escapan os periodis-
tas: a da prohibición dos pronomes demostrativos, que poden ser un
recurso moi interesante cando acabas de dici-lo nome ó que vai substitu-
ír ese pronome, ou sexa, non queda 10 liñas atrás. Outra teima son os
tempos verbais, dos que se ten dito que non se poden usar perífrases nin
construccións verbais, que unicamente existen o presente, o perfecto e
mailo futuro; eso significa renunciar a unha riqueza expresiva impresio-
nante que che proporciona a lingua. Ás veces incluso poden solucionar
meros problemas de redundancia (por exemplo, “o presidente dará a
coñece-lo que se investirá…”, é o mesmo tempo verbal, futuro, moi pró-
ximo e sen estaren os verbos nun mesmo plano sintáctico; mellorariamos
con “o presidente dará a coñece-lo que se vai investir/ha investir”, máis
correcto na expresión e máis agradecido para o oído). Son cousas que
nunca entendín pero que, efectivamente, a xente ten na cabeza, e basta
que as teña na cabeza, como dicía Xosé, para evitalas.

ANXO- Non quero poñer desculpas, pero moitas veces na televisión a redacción
tamén está condicionada pola montaxe. Como normalmente escribimos
antes de montar, non digo nas reportaxes pero si nos telexornais, eso é
inevitable. Escribes pensando cómo vas montar, entón o empece das ora-
cións está condicionado a que aí contas meter outro plano distinto. E
cando estás escribindo contas con eso, e ó mellor pois empezas polo com-
plemento de lugar porque é o que se vai ver, e aparece o suxeito ó final.
Por eso moitas veces á hora de escribir en televisión redactas textos que
nunca os escribirías así para un periódico. De aí que probablemente se
axuste máis ó que é unha escritura brillante a do periódico cá da televi-
sión, en parte debido a esto.

ENCINA- Claro que o plano que condiciona a escritura. Unha frase ten que ter-
minar co plano e o plano ten que terminar coa frase. Tés toda a razón do
mundo.

ROBERTO- Si, pero aplícate ademais o mesmo conto na radio, onde pasa exacta-
mente igual, antes de redactar te-los cortes, as gravacións sacadas, e o que
non podes é dicir: “Fulano dixo que irá á misa”, e Fulano di “vou á misa”.
Tés que, coma na televisión, non usa-la frase que sería recomendable ou
correcta porque non podes repeti-lo inserto, atranco que non se che vai
presentar na prensa escrita.

ENCINA- O malo é que ti sabes que un plano dura tres segundos, catro segundos,
e ti non podes pensar en meter unha frase xenial, porque tés que ir ó
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suxeito, verbo e predicado, non podes andar con florituras porque se che
estraga, e a imaxe é fundamental, polo menos tanto coma a palabra.

ANXO- Á hora de redactar, a radio e a televisión teñen en común probablemente
os condicionamentos do tempo, o que dis ti. O corte é ese que temos, e a
frase non pode pasar da segunda liña no ordenador; eso condiciónache a
redacción, ó mellor tes que inflala ou, o máis normal, o que sucede o 95%
das veces, tés que deixala pelada. Na televisión, ademais, esas dúas liñas
están condicionadas ás imaxes, é dicir, ó mellor tés que inicia-la redacción
cun complemento circunstancial, cando sabemos que non é o máis reco-
mendable ou natural. Se -imaxinade- dis que “Na catedral Fulano asis-
tiu…”, comezas así porque o primeiro plano é da catedral, aínda que sai-
bas que lingüisticamente o recomendable sería “Fulano asistiu na cate-
dral…”. Eso, ó meu modo de ver, é o que máis dificulta escribir para tele-
visión, e é o que moitas veces nos desculpa de escribir mal como escribi-
mos.

DAVID- Como consumidor de televisión, ese condicionamento é admisible cando
as imaxes son noticia, pero cando usas imaxes de arquivo, ¿que pasa?

ANXO- O que pasa é que as imaxes son noticia sempre, porque as imaxes teñen que
ir, non podes prescindir delas. É máis, ¿que é noticia?, o que vai. A noti-
cia a efectos do consumidor é o que lle dan. E eu podo selecciona-las ima-
xes, pero na televisión non podo prescindir delas. Teño que meter imaxes.

ENCINA- Ese é o eterno debate, cunha imaxe de arquivo hai noticias que non
deberían nin sequera poñerse, ou sexa, ten que ser unha noticia moi inte-
resante ou moi importante para que teña que ir nun telexornal con ima-
xes de arquivo. E, por outro lado, estou de acordo con Anxo, que en tele-
visión primeiro hai que mete-la imaxe e despois, por encima da imaxe, hai
que poñe-lo texto; outra cousa é que non se faga, porque non hai tempo
ou polo que sexa, pero o ideal é eso: escribir sempre en función da imaxe,
sempre. É unha teoría que eu defendo, e non quere dicir que sexa defini-
tiva.

ANXO- Non hai ningún noticieiro diario que se poida facer así. 

ENCINA- Pois hai que facelo. Ti cando elaboras unha noticia, primeiro tés que
mira-la imaxe de que dispós. Ademais agora a técnica facilítanos este
labor.

ANXO- Eu traballo cun teletipo nun lado -se non saín eu á rúa busca-la noticia- e
un minutado no outro, para entendernos. Previamente vin unha cinta e
minutei, en función da importancia que lle vaia dar á imaxe ou do mesmo
tempo do que dispoña, etc. Con esto, eu escribo tendo en conta o teleti-
po e as imaxes. E podo montar antes ou montar despois, aínda que se
monto antes vou estar moito máis condicionado, pero o condicionamen-
to existe sempre, e se son imaxes de arquivo non inflúen nesto que estou
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dicindo -maiormente-, aínda que terei que explicar dalgunha maneira que
eso é arquivo. E o de utilizar arquivo ou fresco vai depender da natureza
de cada noticia.

DAVID- É que hai ilustración e hai noticia dentro da imaxe, ¿non?

ANXO- Con eso estou de acordo, si.

DAVID- E, polo tanto, cando se trata de ilustración, digo eu que non ten por que
condicionar desa maneira o estilo.

ANXO- É que é unha cuestión de grao, seguramente condiciona menos, pero con-
diciona igual, porque o paneo vai ser dun sitio a outro e non do outro ó
un. Se a panorámica ou o zoom vai dunha casa en particular e se abre ata
ter unha visión do pobo enteiro, redactas da casa ó pobo, sempre que teña
unha relación directa o que escribas co que ves.

ENCINA- A redacción sempre ten que ir a onde non pode chega-la vista, é dicir, se
estás vendo que Fulano estaba na Catedral, pois ó mellor tés que dicir que
na catedral ía frío, por exemplo, tés que conta-lo que non transmite a
imaxe, e non dicir que Fulano estivo na catedral, porque se ve.

ANXO- O texto e a imaxe son complementarios. E non tés por que contar cada
plano co texto, pero ten que haber unha relación entre as dúas cousas. O
que se adoita facer hoxe -e así está estudiado e así o din os que se ocupan
seriamente destes asuntos- é deixar que a imaxe vaia por un lado e o texto
por outro, e ti o que fas é, de vez en cando, unilos, coma se coseras, é dicir,
buscas puntos de encontro de vez en cando para que haxa unha relación,
se non a atención perderíase.

XOSÉ- Eu creo que, efectivamente, estes temas debérannos dar que pensar, por eso
estamos aquí, e non porque se fagan mal as cousas, senón porque hai que
facelas mellor. Pero é que o soporte condiciona moito o texto e a redac-
ción, quizais en menor medida na prensa, aínda que as novas tendencias
nos medios escritos tamén van creando imposicións a este respecto. E o
noso obxectivo reside en ver cómo -sendo conscientes deses condiciona-
mentos e deses aspectos ós que fixestes referencia- podemos construír tex-
tualmente ben, correctamente cando menos, con riqueza e de maneira
axustada ó soporte do que se trate. 
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COMENTARIO

Carlos Varela García
Fiscal da Audiencia Provincial de Pontevedra

A utilización indebida do sistema penal como medio de neutralización do adver-
sario político a través da vía expansiva da información xornalística ven a relacionar-
se coa chamada xudicialización da política, expresión que é usada hoxe na discusión
política cotiá, e en particular nos medios de comunicación, para designa-lo resulta-
do dunha competición polo espacio político e protagonismo entre políticos e maxis-
trados (xuíces estrela).

Nun senso máis técnico, a crecente xudicialización da política implicaría unha
expansión do dominio dos tribunais e dos xuíces a costa dos políticos que, dende o
punto de vista daqueles, trataríase dunha politización da xustiza por vía de transfe-
rir poderes de decisión dos parlamentos, dos gobernos ou da administración para os
tribunais.

Un dos mecanismos de xudicialización frecuente da política tén lugar a través da
difamación do rival político mediante o uso indebdo dun mecanismo procesual lexí-
timo como é a querela. A querela produce a virtualidade de converte-las diverxen-
cias políticas en conflictos de suma cero ó transferi-la decisión ó dominio doutra
instancia que debe decidir entre culpable ou inocente.

O debate político parlamentario cede a súa posición á loita procesual, aparente-
mente en igualdade de armas e con presunción de inocencia, se non fora polo uso
calculado e adecuado da comunicación mediática que contribúe eficazmente na
competición electoral moderna sempre ligada non a programas e si a carismas e
reputacións. Así, as expresións difamatorias verquidas nun texto de querela, eficaz-
mente aireadas a través dos medios de comunicación, poden devastar unha imaxe
persoal e política, ás veces laboriosamente construída, en cuestión de segundos.

Se a eso se une un dereito de crónica exercido de maneira lixeira, no que o xor-
nalista se serviu dunha fonte de información pouco válida e recoñecida, atoparé-
monos perante unha auténtica degradación da verdade, evidentemente excluída da
liberdade que confire o exercicio da prensa.

Xa o inesquecible Eça de Queirós nos alertou sobre este xeito lixeiro de facer xor-
nalismo, que mesmamente converte os tribunais en instrumentos de control políti-
co e contra-poder, cando escribiu:
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“O jornal oferece a cada manhã, desde a crônica até aos anúncios, uma massa
espumante de juízos ligeiros, improvisados na véspera, a meia-noite, por excelentes
rapaces que rompem pela redaccão, agarram uma tira de papel e, sem tirar mesmo
o chapéu, decidem com dois rabiscos da pena sobre todas as coisas de céu e da terra”.

No que se refire ós xuízos paralelos, a cuestión foi resolta polo Tribunal Europeo
de Dereitos Humanos no caso Sunday Times (26 abril 1976), que prohibiu a publi-
cación dun artigo sobre feitos sub iudice, non só cando está prevista na lei, senón
tamén cando tén unha xustificación suficiente que a faga necesaria nunha socieda-
de democrática, concretando que “o interese público sobre uns determinados feitos
é un valor que debe primar cando os mesmos teñen unha relevante transcendencia
social”.
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MULLER DE 61 ANOS ATRACOU UN NENO DE 15 CUNHA 
PISTOLA SIMULADA

Unha muller de 61 anos atracou un neno de 15 anos cunha pis-
tola simulada e rouboulle o seu reloxo de pulso porque cría,
segundo dixo ela mesma, que o rapaz llo sustraera anterior-
mente a un sobriño seu, informaron a esta axencia fontes da
Policía Municipal.

O suceso ocorreu o pasado día 11 na rúa da Cordorniz, no dis-
trito madrileño de Carabanchel, cando a muller, Luísa G.A., se
achegou ó neno de quince anos, que estaba cun grupo de ami-
gos, agarroulle cun brazo o pescozo e púxolle un obxecto no cos-
tado.

A muller instou ó rapaz a quita-lo reloxo “moi despacio” e a
entregarllo. O mozo atendeu o seu requirimento e Luísa botou
a correr en dirección ó cercano parque de Eugenia de Montijo
perseguida polos rapaces e varios veciños.

Estes avisaron ós axentes da Policía Municipal, que se traslada-
ron ó parque e detiveron á muller, que xa fora interceptada
polos seus perseguidores.

Mentres se producía a detención, caeu ó chan unha pistola
simulada que a muller recolleu rapidamente e ocultou entre as
súas roupas interiores, aínda que finalmente, a instancias dos
axentes, entregou a arma á Policía, así coma o reloxo á súa víc-
tima.

Luísa relatou ós axentes que atracara o rapaz porque cría que
fora o autor do roubo dun reloxo a un sobriño seu e que, por
tanto, o seu obxectivo era recuperalo.

A atracadora foi trasladada a dependencias policiais do distri-
to, onde se lle tomou declaración.

(noticia de axencia)
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FRANCISCO- Vou intentar abordar esta noticia para o formato televisión, en prin-
cipio. O lead da noticia, a intro, ten que recolle-las dúas circunstancias
que converten o asunto en noticia, máis ala do que é o suceso, da pura
anécdota. Unha é a idade da muller, 61 anos, que se converte en atraca-
dora -circunstancial ou non, eso é unha característica salientable-, e outra
como se desenvolve o suceso, é dicir, que se trata dunha señora que atra-
ca a un mozo e que despois, encima, sae correndo, e cando a capturan, a
pobre muller explica que simplemente tomou a xustiza pola súa man. 

Polo tanto, fóra destas dúas circunstancias, eu creo que non ten máis alá
que analizar, polo que o lead se concretaría na televisión en que unha
muller de 61 anos lle roubou o reloxo de pulso a un mozo de 15, para o
que empregou unha pistola simulada -co que estariamos conseguindo que
a xente preste un pouco de atención-, e logo seguiriamos con que a atra-
cadora foi detida inmediatamente e explicou que estaba convencida de
que o rapaz lle roubara o reloxo a un sobriño seu; sobre eso entraría o
vídeo, sen moitas imaxes, porque nunca dispós de grandes imaxes deste
tipo de sucesos, aínda que aproveitarías unha imaxe, por exemplo, da rúa
onde se produciu o suceso e, se localizámo-lo grupo de rapaces, teriámo-
los tamén; a policía tamén pode permitirnos grava-la pistola simulada que
gardará como proba: supoñemos tamén que o rapaz víctima quererá falar-
nos e contárno-la peripecia -que incluiriamos como inserto-, e pouco
máis. Entón o off, que acompañaría esas imaxes que fomos montando,
relataría o suceso dunha forma secuencial e ordenada cronoloxicamente,
máis ou menos así: 

O suceso ocorreu nesta rúa madrileña -suponse que a estamos vendo-
cando a víctima estaba cun grupo de amigos e, sen mediar palabra, a agre-
sora agarrou ó rapaz polo pescozo mentres o ameazaba cun obxecto que
simulaba ser unha pistola. 

A muller obrigouno a que lle entregara o reloxo que levaba e, unha vez
conseguido o seu propósito, fuxiu cara a un parque próximo -aquí pode-
riamos mete-lo rapaz contándono-la historia-. A muller foi alcanzada ins-
tantes despois por un grupo de veciños, que a retiveron mentres chegaba
a policía local. 

No momento da detención explicou que cría que o rapaz era o autor do
roubo do reloxo do seu sobriño. Mentres que a policía practicaba a deten-
ción, caeu ó chan unha pistola simulada que a muller intentou agochar
dentro da súa roupa interior. A atracadora tivo que prestar declaración nas
dependencias policiais do distrito. 

PAULINO- A min deste tipo de noticias interésame comentar algo ó que fixo refe-
rencia Francisco, o relato secuencial e cronolóxico. Observamos a miúdo
que a atracadora escape antes de saca-la pistola e sexa detida pola policía
antes de ser perseguida polos amigos da víctima. Eu podo entender que se
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intenten antepoñer planos finais porque son destacables, pero moitas
veces a distorsión cronolóxica non responde máis cá dificultade do redac-
tor de narrar unha serie ordenada e lóxica de secuencias -normalmente o
xornalista ten que construír noticias seguindo unha orde de datos que se
miden por importancia ou interese, pero aquí este criterio estrágano-lo
relato do suceso-. Non quero dicir que haxa que botar man de recursos
literarios necesariamente, pero esta noticia -que ten valor puramente
anecdótico- permitiríanos, se non licencias literais, si algunha idea. Estou
pensando concretamente nunha “adaptación” ó que eran aquelas tres fases
do teatro clásico: a presentación, o nó e o desenlace. A presentación, efec-
tivamente, podería ser ese lead que facía Francisco, ¿que é o que nos
chama a atención?, pois que unha muller desta idade agarre unha pistola
para roubar un reloxo; despois o nó, contando ordenadamente as fases do
acontecido; e o desenlace, no que romperiámo-la noticia, concluíndo que
non se trataba exactamente dunha atracadora, é o momento de deixar cla-
ras as cousas, da conclusión. É un desenlace ó máis puro estilo do enredo
dramático, que desmonta todo o nó que enchera a parte central da infor-
mación. 

A miña pregunta é se podemos importar unha estructura do teatro clási-
co inventada hai moito tempo para o estilo xornalístico, tratándose dunha
noticia que carece de valor transcendental e se presta a este xogo.

FRANCISCO- Eu cando pensaba no lead da noticia, inicialmente estiven tentado
a que tivera unha explicación lonxe do que é o suceso, é dicir, intentar
explicarlles, digamos estar en conversa cos espectadores e dicirlles:
“Señores, o que imos contarlles agora…”, é dicir, estiven tentado a facer
esa pequena introducción previa ó que sería propiamente o lead, pero des-
pois decanteime polo que acabades de escoitar. As dúas propostas serían
apropiadas, pero posiblemente a primeira habería que coidala moito, por-
que podía romper esa incerteza de chegar hasta ó final e, ademais, esa
explicación previa diminuiría o interese da noticia.

ANTÓN- Eu non teño nada claro que o diminúa. Ti podes presentar esa pequena
introducción de achegamento ó público, explicando que vas contar unha
historia que ten significación, non polo que realmente é, polo interese que
pode ter socialmente ou polo interese global, senón precisamente por
como se desenvolve.

FRANCISCO- Pero é que entón, nese momento, estás facendo de menos o feito. 

ANTÓN- É que o feito é o de menos.

FRANCISCO- Non, o feito non é o de menos, o feito, con parámetros xornalísti-
cos, non ten transcendencia…

ANTÓN- Precisamente…

FRANCISCO- …Pero é unha noticia, curiosamente porque ten varios elementos -
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polo menos dous- que si son. Podemos referirnos ó famoso é noticia que
unha nena trabe a un can, e non ó revés. Entón este é un elemento que si
é da esencia do que é noticia, pero como estamos afeitos a que non sexan
nada máis que curiosidades, temos case a obriga de preparar ó espectador.

ANTÓN- Claro, porque non estamos afeitos a ofrecerlle este tipo de noticias, sim-
plemente porque este tipo de noticias non son habituais nos informativos,
non porque non se produzan, senón porque non as valoramos como de
interese.

FRANCISCO- Pero a miña pregunta é -que conste que cando reflexionaba sobre
esto tampouco a souben responder-: ¿a culpa de que esto non sexa unha
noticia sempre é nosa?, porque estamos falando de noticias, de periodis-
mo de feitos, e estamos afeitos ó xornalismo de declaracións. E temos que
preparar ó espectador. Sen embargo estamos acostumados a outras decla-
racións nas que non hai que preparar ó espectador, porque non vas
comentar previamente unha declaración dun político, por exemplo, por-
que xa é a opinión. 

Entón, por eso optei por non facer ese prelead.

ANTÓN- Eu creo que apoiaría facer un prelead, precisamente para reforza-la noti-
cia.

DAVID- Cos elementos que se nos aportan aquí, eu non son quen de saber se esto
é noticia ou non, aquí fáltanos absolutamente todo, non sabemos se é
unha señora que se dedica a roubar realmente, con antecedentes, non
sabemos se é unha señora que quere toma-la xustiza pola súa man, non
sabemos quen é o rapaz, se realmente é un delincuente xuvenil que come-
teu un pequeno delicto… E todo eso nos presenta unha maneira viciada
de cubri-las informacións deste tipo, as informacións de sucesos. O pri-
meiro que a min me chama a atención é que esta noticia se distribúe o 21
de setembro e os feitos acontecen o día 11 de setembro. Entón, a cober-
tura dun feito entendemos que ten que ser puntual, e é unha condición
que non se cumpre neste caso, porque pasan dez días entre os feitos e a
publicación da noticia. No suposto de traballar nun xornal que se editara
en Vallecas, en Carabanchel, que foi onde aconteceu o caso, ¿como lle
imos contar ó público o que pasou con tanto retraso?, cando é posible que
algún dos lectores e alguén do público que recibe a noticia a coñeza ou
fose testemuña directa da noticia. Arruinámo-lo prestixio do medio. 

Entón, para min hai un primeiro elemento deficiente que nos imposibili-
ta facer desto unha noticia, que sería contar unha historia que pasou hai
dez días, esa é a primeira cuestión; logo, o que vou dicir é consecuencia
do anterior, hai un vicio do redactor de sucesos que é agardar que a noti-
cia chegue á redacción e non ir buscala, a noticia vennos á nosa mesa,
entón estamos perante o quebrantamento dunha norma que é tan vella
como útil, que é pasar polas comisarías e botar unha horiña tomando café

41



cos policías, e logo telefonar varias veces ó cabo do día para ve-lo que
acontece.

Dado que a fonte empregada polo redactor de axencia seguramente é un
parte policial, deixámonos levar polo estilo e a xerga dese documento, de
xeito que contaminámo-la linguaxe periodística. Polo tanto, escurecémo-lo
texto e non traballamos directamente coa policía para obter un relato máis
preciso e directo; conformámonos co que se nos di na copia dun papel
redactado polos axentes, sen importarnos que falten datos relevantes para
o lector. Non sabemos se a señora era unha delincuente habitual, se o era
o rapaz, se a señora tomou a xustiza pola súa man ou realmente foi roubar
un reloxo…

Todo esto ben merece unha reflexión sobre a teoría e a práctica da trans-
cendencia da información local (aínda que mellor sería que o noso decano
abrise unha liña de investigación na Facultade). Quero dicir que os teóri-
cos da comunicación coinciden en que a información local é o futuro, e
que a cobertura da actualidade máis próxima é a obriga que nos marca o
público.

Pois ben, esta noticia é información local: trátase dun suceso menor, que
acontece nun barrio que ten certas singularidades e do que se poden tirar
conclusións de carácter xeral que interesarán; por exemplo, seguridade
cidadá na vida ordinaria, as pandillas de rapaces de barrio, etc.

Sen embargo, o feito trátase tarde e mal, ademais de estar deficientemente
valorado, á vista do que publicou sobre o asunto a prensa de Madrid desas
datas. É dicir, no plano teórico sostemos que a información local é impor-
tante; aplicamos esa teoría dándolle páxinas a esa sección, pero logo con-
sumímo-lo espacio en contar outros feitos que resultan máis gratificantes
para a empresa editora ou máis doados de cubrir para o redactor, pero que
quizais lle interesen menos ó público. Aquí intúese tamén unha carencia de
persoal encargado de cubrir esta actualidade, que na teoría é moi impor-
tante, pero na práctica non son máis que sucesos menores.

Polo tanto, temos claro o criterio de que estas pequenas cousas próximas
son importantes; pero non o levamos á práctica con tódalas consecuencias.
En definitiva, e para responder á cuestión de cómo se escribe esta noticia,
eu digo que se escribe con xente, con persoal que se ocupe desa pequena
actualidade próxima que tanto nos interesa e pola que tan pouco facemos.

Por eso, Francisco, ti estás asegurando que poderías levar unha cámara e
saca-lo testemuño do rapaz, da víctima, da señora, do resto das persoas
vencelladas co suceso, pero, realmente, ¿poderías facer eso?

FRANCISCO- Home, eu recoñezo que obviei varias cousas, primeiro o tempo, pero
posiblemente puideramos coller tódolos elementos que interviñeron na
historia.
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ANTÓN- Tódolos elementos sería complicado…

FRANCISCO- Case todos…

DAVID- Felicidades se o medio no que traballas -con perdón pola referencia- pode
facelo e ten un equipo dispoñible para ese suceso, porque indica que se
están facendo ben as cousas. Eu creo que ti acabas de formular cal pode
se-la cobertura ideal da información, pero temo que na práctica non apli-
camos esa teoría.

ANTÓN- Si, a min dame a sensación de que o propio teletipo é bastante elocuen-
te en toda a súa extensión de cal é a perspectiva do periodista cando fai
esta noticia. O propio titular deste teletipo é bastante elocuente: “Muller
de 61 anos atracou un neno de 15 cunha pistola simulada”. O único que
nos interesa da noticia é a anécdota que representa que unha persoa maior
atraque a un rapaz, e encima cunha pistola simulada, cando poderiamos
pensar que estamos afeitos xusto ó contrario, o que dicía antes Francisco,
que o único que nos interesa é que o señor mordeu ó can, non nos inte-
resa por que o señor mordeu ó can, en qué circunstancias, todo eso des-
prezámolo totalmente para quedar na mera anécdota, pensando proba-
blemente que eso é o que vai vender; e eso dame a sensación de que tamén
é a razón pola que se recupera unha noticia deste tipo, noticia que eu
supoño que será sacada do xulgado, porque entre que chega a policía
municipal, manda o expediente ó xulgado, etc. pasaría unha semana. 

DAVID- A recuperación -eu insisto- é parcial, aquí faltan datos, faltan unha morea
de datos precisos para arma-la noticia e para valorala.

PAULINO- De tódalas maneiras, faltan datos se a noticia é para prensa, incluso
para radio, pero na televisión cada vez nos aparecen máis estas informa-
cións relaxantes, nas que incluso o presentador cambia o ton grave que
utiliza para o resto de noticias. 

ANTÓN- Pode ser, pero eu estou de acordo plenamente co que expón David, que
é unha noticia á que lle faltan datos, e que a un espectador que estivera
atento á noticia, crearíalle unha sensación de insatisfacción, porque que-
daría a sensación de que non sabe qué hai detrás de todo eso, se a señora
é unha delincuente habitual, e o rapaz era un rapaz que estaba xogando
cos amigos, ou se se trataba dunha pandilla de delincuentes ós que unha
señora lles vai dar co bolso porque lle roubaron o reloxo ó sobriño. Entón
a sensación de relaxo desaparece desde que créa-la outra sensación de insa-
tisfacción, ó crear certas expectativas que non pechas.

FRANCISCO- Esta noticia, incluso se queres, é a típica que se pode “manipular”,
é dicir, aquí, por exemplo, hai elementos que non estamos tendo en conta,
pero que si están no relato policial: a circunstancia, por exemplo, de que
moitos veciños, despois de que os rapaces alertasen do feito, empezaran a
perseguir á pobre muller ata un parque próximo que foi onde a retiveron.
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Pero se damos importancia a esta persecución en toda regra e recollémo-
los testemuños dos protagonistas perseguidores, estaremos ofrecendo a
categoría de víctima ó rapaz, máis incluso se unha das testemuñas nos
conta como a señora abordou o rapaz para roubalo. Sen embargo, se qui-
xeramos facer víctima á señora buscariamos outros informantes ou outros
episodios do sucedido, como as súas desculpas e xustificacións, alguén que
constatase o seu estado de nerviosismo, etc. 

ANTÓN- Simplemente para poñe-lo público do lado da señora, en vez de ó lado
do rapaz, non tés máis que cambiar dous ou tres adxectivos; en vez de cha-
marlle atracadora a secas, chámaslle señora ou velliña; e ó rapaz en vez de
dicir que estaba cun grupo de amigos, dis que estaba cunha pandilla.
Practicamente xa modificáche-la sensación que vai recibi-lo espectador ou
lector con respecto á noticia.

DAVID- A min a noticia tal como a formulaches e coas testemuñas que incorporas,
é como me gustaría vela nunha televisión. Discrepo do que se acaba de
dicir de que a noticia non ten importancia, para min ese tipo de noticias
son moi importantes, e oxalá conseguiramos que os telexornais tivesen
máis contidos destes que doutros que a min persoalmente me aburren
como consumidor. Para concluír, paréceme moi ben o formulamento que
fas, a teatralización, a incorporación de testemuñas, o que pasa é que par-
timos dunha noticia moi deficiente.

PAULINO- Para rematar, eu anotei dúas observacións do estilo. A min gústame
como está o aspecto formal da redacción, incluso me atrevo a dicir que
está correctísimo. Resulta difícil, aínda que pareza fácil, contar unha enu-
meración de feitos cando eses feitos están todos ligados e gardan unha
orde cronolóxica; repito, é difícil aínda que pareza doado. A tendencia
primeira do redactor, se non o reflexiona previamente ou non ten o sufi-
ciente oficio, é encadear frases e facelas depender de verbos, subordinadas
dun verbo e outra subordinada do mesmo verbo e outra doutro verbo;
tamén abusar de elementos introductorios ou de ligazón: mentres, logo,
onde, así como… 

E aquí non constatamos eses abusos, utiliza sobre todo as oracións coor-
dinadas, que é o recurso por excelencia para relatar algo que se vai suce-
dendo por fases; hai algunha subordinada, pero poucas e para explicar
algo que depende claramente do verbo principal; se non utilizase subor-
dinadas, levaríalle conta-lo mesmo dous parágrafos máis e, ademais, que-
darían moi cortadas as frases. Ás veces tense dito ós xornalistas que son un
pecado mortal, pero a subordinación existe na lingua, o que non podes é
facer oracións subordinadas prolongadas nin encadeadas, en ningún dos
medios, pero sobre todo na radio. 

Hai outra cousa interesante, que é o tratamento dos verbos: o periodista
ten tendencia, incluso ás veces animado academicamente, a usar moi pou-
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cas formas verbais, moi poucos tempos verbais, e ás perífrases escápalles,
ás construccións verbais tamén, acabamos reducindo a posibilidade aspec-
tual a presente, perfecto e futuro, cando os tempos verbais aportan mati-
ces ó que non podemos renunciar; máis aínda, nun caso coma este, no
que hai moitas oracións, moitas fases, pero distintos planos narrativos,
debemos gardar coherencia de tempo verbal en oracións do mesmo plano
e cambiar a outro tempo cando cambiamos de plano; esto faise correcta-
mente nesta noticia: se vos fixades, tódalas oracións principais están con
perfecto (unha muller atracou (…) e rouboulle -é coordinada, conserva o
mesmo tempo-; a muller instou (…) o chaval atendeu (…) Luísa botou a
correr) -ás veces téndese, por non abusar do mesmo tempo, a utiliza-lo
presente con valor de perfecto, que si ten este valor, pero debemos uni-
formiza-lo uso, e se empezamos con perfecto, continuaremos con perfec-
to no mesmo plano narrativo-, e cando cambia de plano, cambia tamén
de tempo: “atracou (perfecto) porqué cría (imperfecto) que fora (plus-
cuamperfecto) o autor”. Sería horroroso encontra-lo que moito veces
encontramos: “atracou porque creu que foi o autor”, son tres planos dife-
rentes (verbo principal, subordinada causal que depende da anterior e
subordinada substantiva), correspóndenlles tres tempos diferentes. 

Por último, fai uso das partículas “mentres”, “aínda”, “así como” e “onde”,
pero non están usadas como apoios sen valor sintáctico. 
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COMENTARIO

Luís García Mañá
Comisario-Xefe de Policía de Vigo

Xornalistas e policías adoitan recolle-las mesmas expresións para darlle logo o
tratamento profesional que máis lle convén a un suceso. Neste caso, o título da nova
contempla tódolos elementos: “muller-de 61 anos-atracou-a un neno de 15-cunha
pistola-simulada”.

O uso da “noticia xornalística” Vs. “notitia críminis” que fai o xornalista ou o
policía pode ter consecuencias diversas, chegando ó cidadán nunha mestura dos
tópicos doutrinais de “información”, “formación” e de “relaxación”, que dependerá
da maior ou menor dose de cada un destes elementos, segundo o efecto que se quei-
ra acadar. Deste xeito, pola contra, a nova pode resultar adulterada ou deformada
cando chega ó consumidor xornalístico.

A tirapuxa dos profesionais mediáticos discutindo sobre a transformación dunha
noticia respecto ó feito esencial ou sobre a anécdota, o relato cronolóxico secuencial
ou distorsionado, a oportunidade dun “pre-lead”, a puntualidade e outras particu-
laridades, vén pór en evidencia os distintos xeitos de face-lo labor xornalístico, e
aínda e propia liña editorial do medio concreto.

Os gabinetes de prensa dos Corpos e Forzas de Seguridade tamén procuran
obxectivos determinados: explota-los éxitos policiais, advertir ós cidadáns do que
está a acontecer nas rúas, frea-la alarma social que puidera producir un delicto, etc.
Non sempre se acerta no tratamento nin se acada o obxectivo. O propio estilo con-
ciso e ata certo punto reservado destes gabinetes provoca a reelaboración da noticia
xornalística, quen dependendo da súa ubicación mediática, lle aplicará o libro de
estilo e o seu propio código ético, producíndose un tratamento da noticia “á carta”.

Evidentemente non é o mesmo falar de “pandilla” que de “grupo de nenos”. Do
mesmo xeito, referi-los “antecedentes” do autor dun feito non é igual que falar só
do propio feito. O uso destes recursos e doutros tampouco é exclusivo dos medios
de comunicación, xa que os gabinetes de prensa oficiais poden caer nesta tentación,
aínda que adondada pola subordinación ós procedementos xudiciais e legais, pro-
ducindo certa cativeza nas “notas informativas” que chegan ás redaccións, das que
só a habelencia dun xornalista con recursos pode facer agroma-la parte agochada
dun suceso.

Dúas cousas puntualizaría para rematar. A primeira, que en materia de sucesos
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non convén deixar corre-la imaxinación; os datos deben ser contrastados antes de
facelos públicos, para evitar males irreparables. A segunda, que as novas deberían ser
sempre correctamente expresadas e comunicadas, utilizando a lingua maioritaria ou
oficial.
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PLAN PLURIANUAL PARA AS TRES UNIVERSIDADES

As tres universidades galegas contarán cun plan de financiamento para os pró-
ximos catro anos.

O acordo alcanzouse hoxe entre as institucións académicas e a
Consellería de Educación.

O Consello Universitario dará a coñece-la próxima semana as
cantidades que se investirán nese período.

……………………………

Tras varios meses de negociación, hoxe quedou pechado este
compromiso definitivo.

O Director Xeral de Universidades asegura que este acordo
garante uns mínimos presupostarios e dá maior seguridade para
a súa futura planificación.

Ademais, Eduardo López Pereira sinalou que este compromiso
chega nun momento en que o número de universitarios dimi-
núe, polo que o investimento por alumno medrará nos próxi-
mos anos.

CINTA. LÓPEZ PEREIRA

Un dos rectores presentes na reunión de hoxe, o da Universidade
de Santiago, asegurou que as cantidades asignadas pola Xunta
á mellora de infraestructuras son inferiores ás solicitadas.

Darío Villanueva considera que isto os obrigará a facer un rea-
xuste nas súas previsións para este capítulo.

CINTA. DARÍO VILLANUEVA

(noticia para radio)
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PAULINO- Creo que un dos problemas diarios das redaccións é a ubicación das
noticias. Refírome á ausencia de contextualización que ás veces encontra-
mos, fálase de tal noticia xerada pola EGAP, polo Consello Galego de
Relacións Laborais, por TurGalicia, polo Instituto de Estatística, polo
IGAPE ou por XES GALICIA, polo Centro Ramón Piñeiro, polo
Consello da Universidade, como é o caso que nos ocupa, sen explicar con
claridade a súa competencia, se se trata dun organismo ou institución, se
é de carácter consultivo ou executivo, se é independente ou forma parte
dun organigrama institucional, e, por tanto, sen saber delimita-la trans-
cendencia que pode xera-la información. 

Nesta noticia quedamos sen saber moitos datos, aparece o Consello da
Universidade, do que resultaría interesante dar algún dato (que pode
haber empresarios, mesmo algún presidilo, como no tempo do tripartito
por Emilio Pérez Touriño, pode haber xente que non é da Universidade,
xente que non é da Consellería de Educación. ¿Cal é o seu papel?) que
ademais de ilustra-la noticia nos daría claves importantes para centrala.
Enumérovos agora unha serie de datos, que non terían que aparecer
todos, pero que o periodista tería a responsabilidade de sabelas para que
se transparentaran dunha maneira implícita polo menos na noticia: ata
agora as negociacións eran anuais, estas negociacións fanse desde que esta
materia se transferiu á Xunta (¿canto tempo hai?), o proceso de descen-
tralización universitaria vai igualando ás tres universidades nas súas
demandas, as universidades están atendendo novos recursos financeiros,
están tendo relacións directas con empresarios ou con asociacións de
empresarios para investigacións ou colaboracións concretas, está FEUGA
tamén por aí, as proporcións das tres universidades nestas negociacións, a
diminución estimada dos alumnos (que podería extraer do descenso de
natalidade ou do número de alumnos de bacharelato, datos que coñece-
mos, así como tamén sabemos, cotexando con outros sitios, que hoxe o
trinta por cento dos rapaces que estudian bacharelato acceden á universi-
dade, pero que se prevé que antes de dez anos sexa o 35%), o exceso de
profesores titulares (se a matrícula vai descender, seguimos facendo moi-
tísimos profesores titulares), duplicación ou triplicación de carreiras nas
tres universidades, é interesante tamén saber que a Consellería de
Educación ten unha Dirección Xeral específica para as relacións coas uni-
versidades, e que ademais o titular é un catedrático, non, en principio, un
político. Quero dicir, que estas cousas sería necesario coñecelas para cen-
trar esta información. 

FRANCISCO- Temos moi fresco os discursos, un menos concreto có outro, o máis
concreto o de Espada Recarey cando foi a apertura do curso universitario
o outro día, porque xa non ten responsabilidades de goberno académico,
e menos concreto pero incidindo no mesmo o do actual rector de Vigo.
Ambos coincidían no sistema de selección do profesorado e nunha morea
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de cousas. O debate si está aí, desde logo. Pero podemos entrar na infor-
mación que nos ocupa, se queredes.

PAULINO- Paréceme ben. Ábrese a noticia sen destaca-lo importante, porque o dos
catro anos parece como complementario, cando é o importante, que en
vez de negociar cada ano terá unha validez de catro anos, o que permite
simplemente planificar, palabra que non aparece ata o final do cuarto
parágrafo. Volvo a repetir que do Consello Universitario, que aparece
tamén no terceiro parágrafo, non sabemos o que é, non se explica, non se
menciona. 

No primeiro parágrafo hai un mal uso de proposición, “plan de financia-
mento nos próximos catro anos” cando debera ser “para os próximos catro
anos”. Quero comentar tamén unha pequena trampa que os xornalistas
fan moitas veces cos vocativos: nun parágrafo aparece “O Director Xeral
de Universidades asegura…”, e no seguinte “Eduardo López Pereira sina-
lou”, a quen non témo-lo gusto de coñecer, porque non nos fora presen-
tado. Hai que supoñer moito para adiviñado, e, en todo caso, en radio é
falta grave, porque o “presumible” antecedente non o gardamos na memo-
ria. Ocorre distinto cando noutro parágrafo aparece “un dos rectores pre-
sentes na reunión de hoxe, o da Universidade de Santiago, asegurou…” e
no seguinte “Darío Villanueva considera…”, nesta ocasión está permitida
a “trampa”, xa que se trata dun personaxe a quen todo o mundo lle coñe-
ce o nome (non quero que esto signifique ningún demérito para o
Director Xeral, que ademais é boa xente, pero non ten a sona do rector).

Outra cousa, as palabras do Director Xeral son que “asegura que este acor-
do garante uns mínimos presupostarios”, do que deducimos nós que serán
precisas outras reunións posteriores, quizais tamén anuais, para conside-
rar eso que non son mínimos, ou sexa, que non vai ser unha reunión que
che evite outras ata dentro de catro anos, o cal quere dicir que vai haber
máis reunións. Outro detalliño máis, a presentación “un dos rectores pre-
sentes na reunión de hoxe, o da Universidade de Santiago”, non é nada
afortunada, ¡só son tres! E, outra cousa, este rector, nese parágrafo asegu-
ra que “as cantidades asignadas pola Xunta para a mellora das infraestruc-
turas son inferiores ás solicitadas”, creo que é un dato adxectivo que non
ten por que poñerse en boca do rector nin de ninguén, é un dato que tería
que dici-lo propio xornalista, ó rector haberalle que recolle-la súa reacción
a eso. Máis, aí dise que para a semana seguinte se darán as cantidades,
pero eu creo que había que dar unha aproximación, creo que interesaría
saber un pouco por onde anda a cantidade, e tan interesante como o pre-
suposto global pode se-lo desglose para as tres universidades (xa non digo
detallar partidas de persoal, de investigación -moi importante, sen embar-
go-, que en radio non serían precisas). Por último, boto de menos que non
se faga unha comparativa dentro dun marco universitario español e euro-
peo.
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FRANCISCO- Eu subscribo todo o que comentas, esto parece que non está feito
por un xornalista, porque é unha transcrición dun secretario de actas mal
feita, é dicir, non conta absolutamente nada que poida interesar, e o que
conta é confuso, pero que non vou repeti-lo que comentou Paulino.
Efectivamente, a universidade non é un organismo que está por encima
das nubes, os cartos que se destinan a este organismo non son un puro trá-
mite, senón que teñen moita transcendencia na sociedade (e aquí non se
sabe se este plan de financiamento vai favorece-la calidade, por exemplo,
dos universitarios), o plan de catro anos nos sabemos se necesitará revisión
ó tratarse dunha institución con moita vida, non sabemos se foi unha
negociación dura (“tras varios meses”), tampouco se o presuposto de
financiamento está prorrogado, polo que puido ser importante chegar
pronto a unha conclusión. É dicir, é unha noticia que, máis que informar,
desinforma, e non vai máis ala de plasmar que se realizou unha reunión e
que se chegou a unha conclusión.

DAVID- Eu subscribo todo o formulamento que fixo Paulino. ¿Quedaramos que
estaba escrita para radio, non? Creo que está escrita a información para
quen se reuniu, non para o público. O público querería saber, eu quero
saber qué significa esto para o meu fillo, o que significa para o meu amigo
Antón profesor. Pero unicamente se teñen en conta os criterios e os inte-
reses de quen participou na reunión sen máis, ou sexa, que é unha infor-
mación non concibida para o público. 

ANTÓN- Eu tamén subscribo as observacións de Paulino, e o que dicía Fran no
sentido de que non se explica, de que non está situada a información.
Non se sinala que as universidades galegas son universidades públicas, e
polo tanto se financian con cartos públicos; que os cartos públicos cos que
se financian as universidades galegas se negocian cun ente da administra-
ción galega; qué vai significar -como di David- que haxa un acordo para
catro anos nesta negociación; se hai máis cartos vai mellora-la educación,
porque vai haber máis profesores que se dediquen á investigación, ou que
se dediquen á docencia, ou se vai haber máis cousas nas aulas coas que tra-
ballar, máis bichos nos bestiarios, máis libros nas bibliotecas, máis aulas,
menos alumnos por aula, máis ordenadores… 

Todo eso queda absolutamente de lado e dá a sensación de que son tres
señores que son rectores -nunca se fala de tres rectores, fálase de tres uni-
versidades-, nin sequera sabemos se estiveron os tres rectores nesta reu-
nión, dá a sensación de que son uns señores que teñen un negocio entre
mans e miran como van reparti-lo pastel, e logo marchamos para a casa a
disfrutalo. 

Tamén estou de acordo co que dicía David de que era unha información
para os implicados, aínda que a min dame máis a sensación de que tam-
pouco é unha información para os implicados, entre outras cousas porque
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os implicados directamente na información, os que participaron na reu-
nión, saben desto moito máis; dá a sensación de que é unha información
para cubrir expediente e que ninguén coñeza o que pasou alí. Eso é o que
a min -sendo un pouco malvado- me dá a sensación, é dicir, imos enche-
lo minuto, non temos obrigación de contar nada. 

PAULINO- A min paréceme, ademais, unha redacción de inercia, sen preocupación
por estructurar nin relacionar, e moito menos por graduar. O redactor
escolle catro puntos para desenvolve-la reunión, e a cada un deles asígna-
lle un parágrafo, que se nos presenta inconexo, desconectado co anterior,
solto.

ANTÓN- Permíteme un segundo. A min, como implicado, déixame moi preocu-
pado un parágrafo da noticia cando recolle que Darío Villanueva consi-
dera que esto os obrigará a facer un reaxuste nas súas previsións para este
capítulo… ¡ó mellor me rebaixan o soldo!

FRANCISCO- Tranquilo, ó mellor é no capítulo de infraestructuras. Fálase de que
as cantidades asignadas pola Xunta á mellora de infraestructuras son infe-
riores ás solicitadas, e logo Darío Villanueva di que haberá que facer un
reaxuste para este capítulo, suponse que é infraestructuras.
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COMENTARIO

Víctor F. Freixanes
Escritor e profesor titular da Facultade de Xornalismo da Univ.
Santiago

A cabeza do iceberg

Creo que deberiamos partir dun principio básico: a información nos medios é
un diálogo permanente coas audiencias. Un diálogo que non se reduce á achega
informativa nun momento dado ou ocasional, por máis que esta situación poida
tamén producirse, senón que forma parte dun fluxo ou discurso continuo. A noti-
cia de hoxe (ou de agora mesmo) insértase e debe entenderse dentro dunha cadea na
que participa a noticia de onte e a de mañá, e mesmo a información lateral ou de
contexto no mesmo noticiario (e noutros medios). Non podemos, xa que logo, pen-
sar que o receptor é un papel en branco. Todo o contrario: o receptor (a audiencia)
sabe e ten datos para interpretar ou situar a información que recibe, en realidade é
ela (a audiencia, cada receptor individual) quen constrúe a mensaxe dentro de si, en
función dos seus propios intereses, coñecementos, expectativas, etc., e participa, xa
que logo, no discurso xeral da información. Por iso falaba máis arriba de diálogo.

Na secuencia do discurso informativo hai polo menos dous planos a considerar:
un de carácter sincrónico (a información en si mesma, tal e como se produce e
comunica) e outro de carácter diacrónico (a memoria da noticia, quérese dicir: a
sucesión de informacións anteriores que o medio foi desenvolvendo e difundindo
sobre o mesmo asunto).

Cando elaboramos a noticia debemos ter ámbolos planos presentes para lla ofre-
cer á audiencia. Cómpre valorar tanto os datos obxectivos novos, que xustifican a
información, coma aqueles que convén recordar ou recuperar para situala (ubicala)
axeitadamente. Tan malo é ás veces dar por sabidas cousas que non se saben (ou das
que se ten unha información incompleta, cando non distorsionada), aínda que o
xornalista pense outra cousa, porque el está metido no allo, coma un exceso de
didactismo ou redundancia, que cansa á audiencia e tende a considerala inmadura
ou infantil. Non se trata de ter que explicalo todo e dende o principio cada día.

Dito isto, a información que comentamos parece bastante deficiente, coma xa se
salientou no coloquio. Nalgúns casos é un problema simple de redacción, e mesmo
de economía de recursos (estamos a falar da radio). Debemos aportar os datos nece-
sarios para ubicar o conxunto e, ó mesmo tempo, recoñecer as partes: a existencia
de tres universidades que discuten os seus orzamentos, a identificación nese contex-
to de cada unha das fontes que interveñen, etc. Abondaría dicir “un dos tres recto-
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res presentes na reunión...” (no caso de que estivesen os tres, naturalmente), ou
situar xuntos no relato o nome de quen intervén e o seu cargo (aspecto fundamen-
tal para entender o significado da intervención), para situar ó oínte.

A preguiza, a rutina e as presas son vicios demasiado frecuentes nas redaccións
que só se controlan cunha axeitada mecánica de procedementos (incluído o control
de calidade) e a formación de fondo dos profesionais. Non somos taquígrafos, tal
que se nos recorda tantas veces nos Libros de Estilo, senón presentadores dos feitos
que constrúen decote a realidade (a realidade social), o que implica necesariamente
un proceso de selección, escolma, valoración e xerarquización dos distintos elemen-
tos noticiables para llos ofrecer á audiencia.

O redactor limítase neste caso a facer unha exposición mecánica e superficial dos
acontecementos. Iso fai que non valore o que, en realidade, é o primeiro elemento
noticiable, como moi ben se sinala no coloquio: a ampliación de un a catro anos do
plan de financiamento e, asemade, a posibilidade de planificación a medio prazo
que tal formulamento comporta, especialmente relevante na actual situación do
noso mapa universitario. De todo isto se fala no debate.

En realidade, unha noticia é sempre a cabeza dun iceberg. O profesional debe
saber o que hai debaixo da auga e debe dispoñer de criterios abondo formados para
ofrecer ós seus lectores os elementos claves para entender e ubicar esa porción de rea-
lidade que sobresae. 
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PREMIOS LITERARIOS

1

O poeta madrileño José Hierro gañou o Premio nacional de
Poesía pola súa obra “Cuaderno de Nueva York”, un título do
que xa se levan vendidos vintecinco mil exemplares.

……………………………

O libro, formado por trinta e dous poemas, xa lle merecera
gaña-lo Premio da Crítica deste ano por ser un fiel reflexo da
traxectoria vital do seu autor.

Pero este madrileño de setenta e sete anos está afeito a recibir
este tipo de recoñecementos. Na súa longa vida dedicada á lite-
ratura recibiu o Premio Príncipe de Asturias das Letras, o
Raíña Sofía de Poesía Iberoamericana e a máxima distinción
das letras españolas: o Cervantes.

Hai pouco máis de medio ano, José Hierro ingresaba na Real
Academia española, despois de sesenta anos fabricando literatu-
ra. Unha faceta na que se centrou durante a súa estadía na
cadea, de 1939 a 1944, por axudar ós rebeldes trala Guerra
Civil.

A extensa obra dun dos cumios da poesía social da posguerra
española recolle títulos como “Alegría”, “Cuánto sé de mí” ou
“Compasivamente en la noche”.

2

O escritor vallisoletano Miguel Delibes é o gañador do Premios
Nacional de Narrativa 1999 pola súa novela “El hereje”.

…………………….

A obra narra o calvario ó que se enfronta un converso ó protes-
tantismo no século dezaseis. Xunto a varios compañeiros, o pro-
tagonista é procesado pola Inquisición e condenado á fogueira.

O Premios Nacional de Narrativa, que concede o Ministerio de
Educación e Cultura, premia a mellor novela editada o ano
pasado e está dotado con dous millóns e medio de pesetas.
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3

O poeta José Hierro, último premio Cervantes, gañou hoxe o
Premio Nacional de Poesía polo seu libro “Cuaderno de Nueva
York”.

Este título publicouse o ano pasado e foi calificado pola crítica
como unha obra maior.

……………………….

“Cuaderno de Nueva York” conta con poemas de gran extensión
que son, segundo o propio autor, historias contadas por un
sonámbulo ou un borracho.

O Premio Nacional de Poesía está dotado con dous
millóns e medio de pesetas.

Recordamos que, ademais de José Hierro, foi finalista a galega
Ana Romaní.

4

Xa coñecémo-lo nome do novo gañador do Premio Nacional de
Poesía.

O poeta madrileño José Hierro, último premio Cervantes,
gañou este galardón pola súa obra “Cuaderno de Nueva York”.

Un libro publicado o ano pasado e calificado pola crítica como
unha obra maior.

…………………………..

“Cuaderno de Nueva York” conta con poemas moi extensos que,
segundo o propio autor, son historias contadas por un sonám-
bulo ou un borracho.

Prosegue así José Hierro coa súa lírica cargada de tensión dra-
mática e de intimismo.

Hai que lembrar que nesta edición do Premio Nacional de
Poesía contabamos con dous finalistas galegos, Ana Romaní e
José Ángel Valente.

O galardón estaba dotado con dous millóns e medio de pesetas.
5

A obra “Cuaderno de Nueva York”, do poeta madrileño José
Hierro, é a gañadora do Premio Nacional de Poesía 1999.

Trátase dun título publicado o ano pasado e calificado pola crí-
tica como unha obra maior.
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……………………….

Na edición deste ano tamén resultaron finalistas os libros “Las
crónicas de Rosemont”, de Fernando Quiñones, e “Todos nos-
otros”, de Benjamín Prado.

“Cuaderno de Nueva York” está composto por poemas moi
extensos que o propio autor define como historias contadas por
un borracho ou un sonámbulo.

Cómpre lembrar que este ano tamén participaron neste premio
dous autores galegos: Ana Romaní e o poeta ourensán José Ángel
Valente.

O galardón está dotado con dous millóns e medios de pesetas.

(noticias de radio)
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PAULINO- Comezo pola noticia primeira. A primeira parte da entradiña é correc-
ta; efectivamente este premio gáñao un escritor por unha obra en concre-
to. A segunda parte, que fai referencia ó número de exemplares vendidos,
non parece un dato interesante para a entradiña. En todo caso esta tiraxe
do libro debe de ir acompañada da explicación de que é unha tirada
importante por tratarse deste xénero literario. 

O segundo parágrafo ten unha explicativa que se podería converter en
coordinada (teñamos en conta que nos resulta unha secuencia fónica sen
interrupcións, a explicativa conleva dúas pausas; recordemos ademais que
é unha noticia de radio, medio no que as pausas son incómodas e dificul-
tan a recepción para o oínte): “o libro está formado por trinta e dous poe-
mas e xa merecera…”. O verbo “formado” tamén quedaría mellor substi-
tuído, ó mellor, por “integrado” ou “o libro compóñeno…”. A expresión
“xa lle merecera gaña-lo premio” non é nada afortunada (débese procurar
sempre un estilo directo), mellor quedaría, por exemplo: “con el xa obti-
vera un premio…” (ademais o verbo “gañar” xa aparecera outra vez). O
do Premio da Crítica deste ano, quizais quedase máis enfatizado con: “o
Premio da Crítica este mesmo ano”. A xustificación do premio non é,
desde logo, ningún mérito literario: “por ser fiel reflexo da traxectoria vital
do autor”, pode ser unha característica, pero non a razón do premio. 

No terceiro parágrafo, non se debe de empezar nunca unha oración cun
“pero”, por definición, porque é unha conxunción adversativa “coordi-
nante”, por tanto necesita outra oración coa que coordinar; poderiamos
entender que co parágrafo anterior…, “pero” non ten moito sentido, e
tería que ser punto e seguido e non punto e á parte. Máis ben pensamos
que se trata dun retrouso ou dun recurso de apoiatura. A expresión “xa
está afeito a recibir este tipo de recoñecementos” merece dous comenta-
rios: non é nada afortunada, por rexistro (mellor quedaría “suma este pre-
mio a unha boa lista de recoñecementos literarios”); e de “este tipo de
recoñecementos” parece, á falta doutros calificativos, vulgar (sería preferi-
ble algunha outra expresión de tipo “outros recoñecementos importan-
tes/literarios” ou simplemente citar aquí os que refire despois dun punto
e seguido). 

No cuarto parágrafo volve a redundar no uso de construccións cortadas a
base de subordinadas innecesarias: “hai pouco máis de medio ano, José
Hierro ingresaba na Real Academia Española”, cando o natural sería “José
Hierro/O poeta ingresaba na Real Academia Española hai pouco máis de
medio ano”. A posible defensa da primeira proposta por enfatiza-la pro-
ximidade do ingreso cae polo seu propio peso: en radio debemos evitar
construír unha oración que non vai ter sentido ata que veña outra oración
posterior (máis aínda habendo pausa entre ambas). O verbo “ingresaba”,
en pretérito imperfecto, non garda uniformidade cos perfectos emprega-
dos ó longo da noticia para indicar un tempo anterior; e ademais aquí non
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se trata de ningún plano temporal distinto. A seguinte oración: “despois
de sesenta anos fabricando literatura” si que podería introduci-lo parágra-
fo, porque esta oración pode ter sentido autonomamente (danos un dato,
non sucede coma a anterior “hai pouco máis de medio ano”, que só ten
valor introductorio). O verbo “fabricar” tampouco é unha elección bri-
llante; aínda que se estea escribindo unha noticia de literatura, non son
recomendables as metáforas no estilo xornalístico, a xente cando esta
oíndo a noticia non está preparada para descodificar claves metafóricas,
mellor quedaría “dedicado á literatura”. Poderiamos, incluso, xa que se
trata dunha noticia de literatura, substituír “literatura” por algo máis poé-
tico (non metafórico): “dedicado a sintetiza-la vida en versos” ou “dedica-
do a reflexionar sobre a vida a través dos versos”. O da “faceta” mellor que-
daría “vocación”, “actividade”, “arte”... Máis que “centrarse na faceta”,
entendemos que se “iniciou na faceta”. A oración causal con que remata
o parágrafo non sabemos se subordina á faceta literaria ou se é a causa do
seu paso pola cadea. A tendencia a reduci-las oracións ou frases lévanos en
moitas ocasións a estas ambigüidades (a verdade é que o entendemos, pero
tal como esta aí pode resultar ambigua). 

No derradeiro parágrafo, considero intranscendentes os títulos doutros
poemarios. É un dato que non vai quedar na memoria do oínte e que
carece de referencias. En prensa si que é un dato interesante, e por eso as
axencias o dan, pero non para que o recollan os redactores radiofónicos.
En vez deste dato, resultaría máis interesante achegar algunha caracterís-
tica da súa obra: lírica, intimista, romántica, existencial, comprometida…
Tampouco sabemos nada de se pertence a unha xeración determinada, a
unha corrente, as posibles influencias… Non estamos divulgando nin a
súa obra nin a súa poesía (o xornalismo tamén debera asumir nalgúns
casos esa responsabilidade da formación, da ilustración). Falta tamén a
contía do premio e, por suposto, o que aparece nas outras informacións
da presencia de dous candidatos galegos como finalistas do premio, que
que era algo para aparecer xa na entradiña. 

Sobre a segunda noticia, a información do premio a Miguel Delibes, é,
dentro do modulo de extensión que ocupa, simplemente perfecta. Están
tódolos datos precisos e ben desenvolvidos. 

Para as seguintes vou abreviar, porque xa dixen o máis destacado.
Recollerei soamente aquelas cuestións máis destacables.

O de “calificado pola crítica como unha obra maior” non me parece moi
acertado desde un punto de vista formal, pero desde un punto de vista
divulgativo non di absolutamente nada. Repítese en varias esta caracterís-
tica de “obra maior”, así coma o de “historias contadas por un sonámbu-
lo ou por un borracho”. Temos que supoñer que, evidentemente, se trata
dun dato da axencia, pero que despista bastante e non aclara nada do que
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pode se-la súa poesía (incluso poderiamos concluír que José Hierro é
sonámbulo ou borracho, tal como está expresado). 

Na cuarta noticia, a expresión “Cuaderno de Nueva York conta con poe-
mas moi extensos” tampouco é nada acertada: o de “conta con” parece que
non se adapte a rexistro e ademais crea un problema de redundancia na
seguinte liña (“historias contadas”) con outro significado deste verbo
(nunca se debe xogar coa polisemia das palabras, porque confunde, salvo
que sexa con intención definida, para o que requirirá tamén unha lectura
apropiada). O de que sexan extensos os poemas é unha característica
intranscendente (non é mérito nin demérito), e non dando máis datos,
non parece que sexa a característica máis destacada.

Nunha información aparecen referidos varios títulos de poemarios de José
Hierro. Eu entendo que esto se poida facer coas obras de Miguel Delibes
(que hai cinco ou seis que soan a todo o mundo), pero os títulos de libros
de poemas non son referencia ningunha. Falo desde o realismo, por supos-
to.

Na quinta información, destacámo-lo pouco valor informativo dos fina-
listas Quiñones e Prado, máis aínda cando os finalistas galegos aparecen
dous parágrafos máis abaixo. Por certo, Ana Romaní e José Valente non
participaron no premio como, como di unha noticia, senón que son elixi-
dos por un tribunal. 

A maneira de conclusións digo que a entradiña quedaría ben coa noticia
do premiado, o poemario que lle mereceu o premio, e quizais sería impor-
tante dicir que é un premio nacional pero no que entran libros publicados
en calquera das linguas do estado, o que revaloriza a presencia dos dous
galegos, que é outro dato que tamén se debera incluír na entradiña, ade-
mais de que está convocado desde o Ministerio de Educación e Cultura. 

Obsérvase a repetición dos mesmos datos nas catro noticias do premio de
poesía, o que nos confirma que son datos de axencia, ós que non se enga-
de ningunha achega persoal. 

Este tipo de noticias creo que non hai que consideralas de información
menor, pero si que deberan estar exentas da seriedade e da gravidade dou-
tras noticias dun informativo: a redacción e mesmo o ton de lectura pode-
rían contemplarse cun rexistro distinto. 

Aínda que non me gustan os axiomas e as conclusións definitivas, e menos
nestes temas, vou rematar esta intervención cun que podería ordenar cal-
quera destas informacións: unha enumeración de datos non fai unha boa
noticia. A boa noticia pode vir dunha boa selección de datos, aínda que se
exclúan algúns.

DAVID- Convén ter presente sempre para quen escribimos, e máis nun medio coma
a radio, no que o público é tan heteroxéneo e que cando escoita está facen-
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do outras actividades, ademais de informarse. Moito máis se informamos
de poesía. Por eso eu boto en falta algúns datos que coido esenciais. O
redactor debe explicar en qué consiste o premio. Tamén convén dicir se o
escritor se presenta ó premio ou é presentado, e neste caso, a proposta de
quén opta ó galardón. Igualmente hai que ocuparse de explicar quén é
Miguel Delibes e qué idade ten. Paréceme así mesmo lamentable que se
fale dos rebeldes da Guerra Civil cando xustamente os rebeldes eran os
outros, aínda que gañaran; ese é un dato que confunde. Nunha das noti-
cias cítase unicamente unha poetisa galega, mentres que se omite que
tamén opta ó premio Ángel Valente, tan galego coma a escritora.

ENCINA- E, como é para Galicia, tamén están de máis as citas a Quiñones e Prado.

DAVID- E logo o verbo “gañar” eu entendo que é unha acción activa que significa
‘concorrer a algo e conquistalo’, entón, como os escritores non se presen-
tan a este premio, habería que optar por outros verbos do tipo “outorgar”
ou “recibir”. O que non recordo é se os dous premios se coñeceron no
mesmo día, para liga-las informacións.

PAULINO- Foron días distintos. Pero non quita que a segunda puidese recoller
unha referencia á primeira. 

ROBERTO- Eu insistiría un pouquiño máis no detalle confuso da Guerra Civil. Eu
non sei quen é este señor, e non sei se estaba con Franco ou estaba coa
República. Quedo coa redacción da segunda, por suposto. E en canto a
cambiar rexistros por tratarse dunha noticia literaria non estou de acordo,
é un perigo, sobre todo para xornalistas sen experiencia. Ou es Manolo
Rivas e o sabes facer moi ben ou córre-lo risco de caer nun estilo que non
dominas; hai que ser moi austero na redacción.

FRANCISCO- Habería que saber en qué espacio está emitida esta noticia, porque
non é igual un boletín horario ca un informativo, ou se é a primeira vez
que se dá esta noticia, pode ser unha noticia das once menos dez e ás once
sae no boletín horario. Eu, tratándose dun boletín horario, quedo coa
segunda noticia; para un informativo apostaría por introducir algún ele-
mento diferente do habitual da redacción periodística, incluso -sempre
coidando e mirando a estructura e o texto que se pode escoller- seleccio-
nar un parágrafo dalgunha das súas obras, cunha música de fondo, é dicir,
como peche do informativo, un pouco para ampliar; e despois boto en
falta, se fora para un informativo, unha declaración do propio autor, para
radio. 

ENCINA- Estou de acordo, e tamén en radio e televisión se podería saír á rúa e
coller xente nalgunha librería, xente que lera ese libro “Cuadernos de
Nueva York”, que a propia xente da rúa explicara qué chama a atención,
que destaca dese libro. Igualmente podiamos aproveitar para falar un
pouco da poesía en Galicia nestes momentos, dado que hai dous autores
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que foron finalistas, co fin de aproximar ó telespectador ou ó oínte o feito
de que hai unha persoa que gañou un premio de poesía por unha obra X. 

ANXO- En canto ós rexistros a utilizar, creo que dependen da natureza do infor-
mativo no que se inclúa a noticia, tanto na radio coma na televisión,
incluso nas páxinas do periódico. Con respecto ó que dicía Fran, estou de
acordo en que o tempo e o espacio van defini-la noticia, o espacio do que
dispós para incluíla e o tempo que tés para preparala, porque estas son
noticias que unhas veces se esperan e outras sorpréndente. 

DAVID- Non se trata dunha noticia que sorprenda. A xuntanza do xurado, a data
e mesmo a hora de anuncio da identidade do gañador son coñecidas con
antelación; tamén se sabe quen son os finalistas. Este é un feito que está
nas previsións de toda redacción medianamente organizada. Polo tanto,
debérase estar esperándoa, sobre todo cando entre os finalistas figuran
dous galegos.

ANXO- En canto ó espacio para desenvolve-la noticia, aquí falouse de moitos datos,
que de ningunha maneira caberían nun módulo de extensión coma o des-
tas cinco informacións. Non podes introducir máis datos sen aumenta-la
extensión.

ROBERTO- En medio minuto, que é o que dura esto aproximadamente, pódense
dicir moitas e seleccionadas cousas.

FRANCISCO- Efectivamente era unha previsión, e xa houbera calefacción da noti-
cia pola presencia dos dous galegos finalistas, entón no lead tería que
constar esa referencia ós días anteriores, a que se falara da posibilidades de
que un escritor galego obtivese un premio nacional de poesía. 

DAVID- E porque se trata dunha previsión, tamén ten que existir un traballo pre-
vio de documentación, no que o xornalista considere que o seu público é
galego, de xeito que, falando de José Hierro, non abonda co seu curricu-
lum “español” ou xeral; hai que ocuparse do seu papel nos Premios
Esquío, que a Fundación Caixa Galicia convoca en Ferrol, e da particular
relación do literato con esa cidade. Tamén cómpre achegar máis datos de
Romaní e de Valente.

Entón, este caso suxíreme que, primeiro, convén especializar redactores
por áreas temáticas. Alguén pode pensar que se trata dunha obviedade,
pero a práctica indícanos que en certos medios deste país aínda non se
chegou a eso. En segundo lugar, hai que organiza-las redaccións, de xeito
que planifiquen, manexen previsións e saiban pola mañá o que van facer
pola tarde, cánto espacio dedicarán a unha nova e cómo a tratarán.

ROBERTO- Eu estou totalmente de acordo en que esta noticia merece máis, sen
embargo o tema ó que ti nos levas é outro, que significa poñer patas arri-
ba a organización dunha casa. E neste caso non é necesario, a noticia dos
finalistas coñécese cunha semana de adianto, tempo suficiente para ter
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feito algo “bonitiño” e elaborado, xa sabes alomenos que hai dous galegos
que chegaron á final, e tamén coñeces outros finalistas. Non quero dicir
que teñas preparada unha noticia por calquera dos finalistas, pero de José
Hierro, como foi o caso, tés datos frescos á man por que este mesmo ano
levou outro premio importante.

PAULINO- E aínda non habendo moito tempo, o periodista debe te-los resortes
necesarios para botar man, aínda que sexa a través dunha chamada de telé-
fono, dunha persoa do mundo da cultura que lles saiba dicir dúas cousas,
ou dun manual (eu téñolles na radio a enciclopedia Garzanti da literatu-
ra, que non ocupa nada e é un vademécum que che trae cinco datos de
tódolos escritores de tódolos tempos e de tódolos sitios), e tamén hai ser-
vicios de documentación nos propios medios e nas axencias.
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COMENTARIO

Bieito Iglesias
Escritor

O cinema -arte característica do s. XX- naceu apoiado no star-system e diso viviu
en todo o seu percorrido histórico, cun breve interludio forzado pola nouvelle vague
e o filme de autor. O advento da tv estendería a vedettización ao eido da política
que, de Kennedy aquí, non se concibe sen iconos mediáticos. Tense dito que a cul-
tura de masas substitúe os veciños pola televisión. É vero. As artes non escapan a esta
tendencia universal. Desde Warhol, moitos artistas plásticos asumiron con desver-
gonza a idolatría dos medios, en paralelo cos notables da música pop. As belas letras
quizais chegasen con retraso ao festín, porque a literatura de quiosco foi en boa
medida anulada pola narrativa audiovisual, mentres que a literatura artística é
menos rendíbel ou máis difícil de encaixar nunha estratexia publicitaria por causa
do seu elitismo. Así e todo, os tempos son chegados. Hoxe circula a lenda do escri-
tor -ben que nun pedestal inferior ao do músico, do actor ou do arquitecto célebre-
, ata o extremo de que a figura do literato actúa como reclamo nos spots (“Acábame
de chamar o editor e a miña última novela está sendo un éxito”, confesa unha mode-
lo para publicitar un automóbil). Hai -noutras latitudes- programas de libros en tv,
suplementos literarios nos grandes rotativos, plumas imprescindibles nos semana-
rios, feiras, circuitos de palestras e xornadas de estío onde oran os escritores. Toda
unha política da literatura.

¿E nos medios galegos? Agás algún programa de radio, as novas culturais coñe-
cen entre nós un tratamento fraco, episódico e provincial. Infórmase de premios e
premiados, como moito entrevístanse celebridades do sistema literario español, tal
vez porque no galego non temos vedettes nin os mecanismos que fabrican un acon-
tecemento literario e converten un autor en estrela.

Neste punto, atácame a saudade dos diarios dantes -dun antes remoto- que
publicaban contos, romances por entregas e versos (consolémonos cos relatos de
verán, equivalentes literarios dos trofeos de futbol estivais). Tamén me acomete un
certo escepticismo ante a problemática relación de xornalistas e escritores, de perió-
dicos e libros, que Sábato expresa con moi mala uva: Sería ben publicar un xornal
cada ano ou cada século; ou cando sucede algo verdadeiramente importante: “O
señor Cristóbal Colón acaba de descubrir América”. Título a oito columnas.
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TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS NOTICIAS DO DÍA:
O SUPREMO CONDENA Ó XUÍZ GÓMEZ DE LIAÑO.

ANUNCIO DE NOVAS TARIFAS DE TELEFÓNICA.
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FRANCISCO- Propoñémonos analiza-lo tratamento das principais noticias do día
(16 de outubro). Centrareime na máis salientable, que é a condena ó xuíz
Gómez de Liaño, e intentarei tamén referirme a outra nova importante de
hoxe, que é o anuncio das tarifas aparentemente novas de Telefónica. 

Resulta curioso, xa en primeira ollada, a diferencia que atopamos segun-
do a radicación xeográfica do medio, existe unha diferencia abismal entre
os periódicos chamados nacionais, aínda que habería que distinguir entre
os de Madrid e os de Cataluña, e os periódicos de Galicia. Os periódicos
de Cataluña, por outra parte, teñen un contexto especial ó tratarse da xor-
nada de reflexión, están despois dunha fin de campaña e antes dunha xor-
nada electoral. Nos xornais galegos apostan todos, curiosamente, pola
postura económica das tarifas de Telefónica. 

Empezo por El País e pola noticia de Gómez de Liaño, no que este medio
é parte nese proceso. Hai que diferenciar entre o que é a primeira páxina
e entre o que é o titular e o que é o contido do editorial. Na primeira, El
País, tanto na foto coma no titular, no lead, quere gardar esa neutralida-
de que aparentemente se esixe a si mesmo por ser parte do proceso. O
titular simplemente di “O Supremo condena ó xuíz Liaño, a quen expul-
sa da carreira xudicial”, algo aparentemente neutral e obxectivo, e tamén
incluso no lead quere incidir en que a sentencia non contou con unani-
midade, é dicir, non esconde ese dato; eu creo que abunda no intento de
neutralidade. A foto non destaca un abatemento do propio Liaño, é dicir,
podería elixir unha foto contrapicada para mostrar unha perspectiva de
afundimento, pero non o fai, non pretende ofrecer unha mensaxe subli-
minar a través da presencia gráfica. Tampouco refire nada da posible cor
política dos xuíces, elemento este moi destacado noutros medios, como
veremos. No editorial, en cambio, xa por definición subxectivo, si se reco-
lle a opinión do periódico e da empresa sobre o asunto: xuíz prevaricador;
vincula a sentencia ó sentido común, é dicir, apoia esta sentencia, non
podía haber outra; destaca que a sentencia contra Liaño non é un erro do
xuíz no seu traballo, senón que é un abuso, pois sabía o que estaba facen-
do e por eso está condenado por prevaricación; destaca tamén o editorial
a guerra a morte deste medio con outros medios que cita, Época, COPE,
El Mundo, etc.; e xa como conclusión, para eles, despois desta sentencia,
a xustiza é máis forte hoxe ca onte, por someter a un dos membros da
xudicatura ó imperio da lei. Esto é, digamos, a versión dunha parte do
proceso. 

En El Mundo, tanto na foto coma no titular e no lead, parece que estea-
mos perante outra información. Titula “Dous xuíces afíns ó PSOE con-
denan a Liaño pola súa investigación a Polanco”. Vemos que quere desta-
ca-lo peso político da sentencia e non tanto a propia sentencia. Destaca o
enfrentamento entre dúas persoas, Liaño e Polanco, e no lead argumenta
a posición do xornal coa opinión do xuíz. No propio texto tamén do lead

81



adianta o titular do editorial, moi expresivo, “unha canallada”, co que se
consegue un efecto de reforzamento. E na foto, a diferencia de El País, hai
ausencia do protagonista na noticia, loxicamente, e insiste no sentido
político da sentencia, porque xusto escolle a foto en que se ven os dous
maxistrados que sentenciaron a Liaño. O editorial, titulado “unha cana-
llada”, insiste na súa tese, aínda que asegura que non habería estado de
dereito sen o acatamento das resolucións xudiciais; fai dicotomía entre os
poderosos e os débiles, Polanco é forte e Liaño é o débil; e reforza o edi-
torial cunha viñeta de Idígoras e Pachi que é bastante interesante. 

En La Razón, e seguimos con periódicos de Madrid, tamén fai dicotomía
entre o poderoso e o débil, que mantiveron unha guerra, na que Polanco
derrota a Liaño, e tanto o titular coma as fotos amosan esta sentencia e
este proceso como unha guerra, como unha loita. Sen ser tan explícito
coma El Mundo, destaca o carácter político, xa que no subtítulo anuncia
as intencións de Liaño, que presentará querelas contra Garzón, que nos
outros periódicos esa é unha persoa que pasa desapercibida. Presta pouca
atención ós maxistrados que decidiron a sentencia, só comenta breve-
mente que a sentencia saíu da Sala do Penal do Tribunal Supremo, pero
despois o talante e a envergadura deste tribunal queda bastante escureci-
do. O editorial aparece co título “Condena a un xuíz” e comeza dicindo
que o respecto á decisión xudicial non pode impoñer unha unanimidade
na sociedade e nos medios, a mesma falta de unanimidade que existiu
entre os membros da sala, pero despois, para aguanta-las súas teses, apa-
rece: “quizais sexa relevante destacar que o voto particular di claramente
que xa un tribunal distinto criticou e botou por terra as resolucións do
xuíz condenado”, é dicir, a falta de unanimidade que lles serve a eles para
soste-las súas teses, sen embargo é un erro, un vicio, cando se trata da sen-
tencia propia. 

Nos xornais de Cataluña -lembramos que estaban en xornada de refle-
xión, e por tanto toda a primeira plana radica e pivota sobre o que van ter
ó día seguinte, día de eleccións-, a relevancia que se lle dá á sentencia do
xuíz Liaño é moi pequena. Tanto La Vanguardia como El Periódico de
Cataluña recollen nas súas primeiras o que é a noticia para eles e no suma-
rio si que consta todo. La Vanguardia emprega a palabra “expulsión da
carreira” neste pequeno sumario, mentres que El Periódico de Cataluña é
máis explícito e fai unha valoración diferente, di: “O Supremo condena ó
xuíz Liaño a 15 anos de inhabilitación por prevaricación”, é o máis obxec-
tivo nese aspecto. La Vanguardia non trata ese asunto no editorial e El
Periódico de Cataluña si escolle un titular do que chama a atención o seu
título: “Condenado xuíz”, e no seu desenvolvemento explica que neste
título quere recolle-la idea de que estabamos fartos deste xuíz. 

E os xornais galegos foxen desta noticia, non sei por que nin porque non,
aínda que si todos a destacan nos sumarios, algúns con foto.
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ANXO- Destacaches que en La Razón o Supremo a penas aparece na portada, e apa-
rece menos aínda en El Mundo, este vai un pouco máis aló, ten un titular
que é mentira, é falaz, ninguén condenou a Liaño por investigar a Polanco,
senón que o condenaron en relación co caso Sogecable, pero creo que esto
non é un erro.

FRANCISCO- En ningún destes periódicos considero que son erros. A diferencia ó
mellor doutras redaccións menos organizadas, nestes medios estaba todo
preparado.

DAVID- Imos ver, tanto El Mundo como La Razón e El País están no seu dereito de
encerellarse nunha polémica que eu considero decimonónica, o que non
teñen dereito é a esquiva-la información e forza-los feitos varrendo para a súa
casa, esto é o lamentable. 

Dos orixinais dos que estamos falando aquí -non me refiro ó conxunto do
periódico, senón ás fotocopias que temos-, a min sorpréndeme que ninguén
explique que é Sogecable, que é PRISA, quen é Polanco e que relación teñen
con El País. Para min aínda é máis grave en El País, onde non aparece PRISA
na mancheta, porque El País está editado pola Sociedad Anónima El País,
non por PRISA. Entón, o solapamento de datos que considero capitais é
lamentable en El País, que pasa sobre eles dándoos por sabidos, non sei se
por pudor, porque realmente os considera sabidos ou por outros motivos.

Non é necesariamente malo que un periodista teña carné; o malo é que o
teña escondido. E o que digo para o profesional vale tamén para a empresa.
Mesmo cando se fai opinión convén explicitar quén é o que opina e que
intereses alleos ten se os houbera.

ANXO- Eu creo que a neutralidade neste caso é posición. Aquí cada un fai o que lle
cómpre, é a El País o que lle interesa é esto.

DAVID- Si, un utiliza a vella espada flamíxera e outro usa tecnoloxía moderna.

ANXO- E incluso El País nalgún momento do proceso sabemos que utiliza a espada
flamíxera, pero unha vez que gaña, é coma nos partidos de fútbol, o presi-
dente que gañou sempre é educado, e sempre é maleducado o outro.

DAVID- Eu creo básico, entón, explicar quén son esas persoas, non está tan claro que
o publico consumidor deses periódicos saiba quén edita El País nin quén é
Polanco. E no resto dos medios eu creo que perderon unha gran ocasión,
porque é un tratamento sobrio valorar ben a noticia, pero non explican que
se trata dunha guerra entre madrileños, non unha guerra mundial. Non só
dunha guerra, non a pelexa cun xuíz que ten unha traxectoria determinada
que corresponde con el, senón que habería que explicar ós lectores de Vigo,
da Coruña ou de Barcelona que estes señores de Madrid levan anos pele-
xando do mesmo xeito. Polo tanto, ben pola sociedade, ben pola valoración
da noticia, pero eu boto en falta esa explicación da noticia, de por que se
chega a esto.

83



ROBERTO- A min gustaríame ve-la noticia en La Región de Ourense, que en tódalas
noticias nas que aparecía Liaño se refería a “O ourensán Gómez de
Liaño…”, porque Mario Conde deixou de ser galego desde que foi ó cárce-
re. Pero fóra desto, hai unha cousa que está clara, á parte de gaña-la guerra,
El País ten ética, comparado con El Mundo, que cae no ridículo máis espan-
toso. Todos xogan cos seus intereses, si, pero El País faino sen estridencias e
quizais con maior sensibilidade ca El Mundo, esa é a clave. El País tamén
manipula, pero sabe estar.

ANXO- Sen embargo neste tema perdeu os papeis.

ROBERTO- Non tanto El País coma a SER, que chegou un momento que parecía a
COPE, ou sexa, que mandaron a SER de ariete. El País tivo cousas impro-
pias da súa liña, pero agora, quizais porque gañou, permítese o luxo de ser
algo máis fino. O editorial é un editorial, por eso non hai nada que dicir, e
a portada é exemplar, para poñer como exemplo; así como a de El Mundo é
paradigma do que non se debe facer. 

ANXO- O que pasa é que tamén este é un caso moi concreto á hora de xulga-las por-
tadas, porque son parte as dúas.

ROBERTO- Si, claro, pero precisamente se lle dá máis mérito á portada de El País nese
sentido, porque sendo parte non é nada estridente, é moi normal, gañou.
¿Que faría se perdera?, non o sabemos, non podemos xogar con esa opción,
quizais non fose tan comedido.

ANXO- É moi interesante tamén a polémica de Telefónica entre El País e El Mundo.
Non se observa tanta belixerancia directa, parece que é un tema máis de
tódolos días, responde a unha liña editorial de tódolos días.

PAULINO- A min chamoume a atención o tratamento da noticia de Liaño en Canal+,
o medio televisivo do grupo PRISA, era unha redacción excesivamente cin-
guida á terminoloxía xurídica, como se esa información non estivese elabo-
rada polos periodistas, na redacción, senón que fora remitida e fusilada da
asesoría xurídica do medio. E non sei ata que punto ese formalismo xurídi-
co con que che ilustran a noticia pode ter un efecto demagóxico ou, en todo
caso, nada transparente.

ENCINA- Seguramente sexa deliberado.

ANXO- E non te enteras se non es iniciado. Penso, de tódolos xeitos, que estes temas,
cando levan bastante tempo non medios, xa se fan para iniciados.

DAVID- Se fora só para iniciados, un titular a catro columnas en primeira plana sería
un exceso notable.

PAULINO- A catro columnas en primeira no xornal, pero eu estou falando de Canal+,
un informativo monográfico de un cuarto de hora ou vinte minutos nese
ton para iniciados.
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ANXO- Fálase de Bacigalupo e de Ancos coma se foran Anelka e Romário, nomes
coñecidísimos, que todo o mundo sabe quen veñen sendo. Eu desconfío
de que a maior parte da xente saiba quen son.

DAVID- Eu quería introducir outro tema. A min cáusame certa sorpresa que, malia
que se trata dunha guerra de empresas de comunicación, as noticias apa-
recen firmadas. ¿Que fai un periodista nunha historia deste tipo, nun
enfrontamento tan acedo, poñendo a súa firma?

ROBERTO- Mante-lo posto de traballo.

ENCINA- Terá accións na empresa.

ROBERTO- Esto evidencia unha vez máis que a prensa de Madrid está absoluta-
mente agreada, e que o contrapunto está en Barcelona, dá gusto, adiviña-
ránselle-los seus intereses, que tamén teñen, pero manteñen a clase, a esté-
tica cando menos.

ANXO- Estou de acordo.

FRANCISCO- Por suposto, incluso escóita-las tertulias, e a xente, os xornalistas, os
tertulianos de Madrid están moito máis crispados cós de Barcelona. Non
sei se é por efecto da Gran Vía…

ENCINA- Non se mollan nada, é certo.

ANXO- Incluso cando sae algo como Banca catalana, tíranse dos pelos El Mundo e
El País, e parece que o tema non fose cos de Barcelona, o cal, recoñecen-
do que tedes razón en que hai máis clase, tamén é para cuestionárlle-la súa
actitude servilista.

ROBERTO- Home, eu creo que si se mollan, o que pasa é que se mollan con ele-
gancia e sen chamarlle a un xuíz ladrón nin prevaricador.

DAVID- Se o modelo o pos no tipo de denuncia de El Mundo, pois, evidentemen-
te, a diferencia é ben grande.

ANXO- O de El Mundo é unha cuestión festiva de todo, por suposto. Pero eu digo
que ós cataláns efectivamente lles hai que recoñecer ese estilo superior,
non se lles pode criticar, pero pecan de non chegar.

ROBERTO- Eu creo que si se meten nos temas, o que pasa é que se meten con
outro talante. De todas formas, na facultade de Ciencias da Información
de Santiago hai moita presencia da escola catalana, así que está asegurado
o seu estilo, sairán pouco crispados da universidade.

XOSÉ- Os alumnos de Santiago son sensatos, na súa maioría, cando menos. Na
posta en marcha do centro participaron activamente docentes formados
en Cataluña -os decanos Emilio Prado e Margarita Ledo. Pero tamén hai
profesores procedentes doutras universidades.
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PAULINO- Había unha segunda parte no plan de traballo para hoxe para a que xa
non imos ter moito tempo, era a noticia das novas tarifas de Telefónica.
Unha noticia que, á marxe do seu tratamento -esaxerado nos medios gale-
gos-, me suxire o tema dos gabinetes de prensa e da ausencia de filtros que
ás veces ten o redactor para absorber ou coar, máis ou menos inconscien-
temente, o seu dictado, aínda tratándose de novas que poidan ser falaces
ou claramente parciais. Chegas a dubidar incluso de se o motivo é unha
actitude servil -activa- ou unha involuntaria permeabilidade de encaixe -
pasiva-. Refírome, por exemplo, a noticias do tipo “o prezo da gasolina en
España é dos máis baratos de Europa” sen cotexar datos de renda per cápi-
ta destes países nin resultado dese imposto na calidade viaria; ou que unha
empresa patrocina unha campaña social-benéfica -en convenio cunha
consellería- e se esquece de que hai menos dun ano a empresa fora con-
denada por delicto ecolóxico e a campaña non é máis ca un lavado de cara
hipócrita; que a empresa responsable da explotación dunha autoestrada
anuncia a bombo e pratillo -despois de sentencia xudicial- o arranxo dun
punto negro, e o tal arranxo son un indicadores de recomendación de
velocidade non superior a 90 Km/h. e uns pintorescos carteis de
“Pavimento novo. Modere a velocidade” (?), que ademais o de “novo” per-
deu a súa calidade despois de medio ano que xa levan postos; e non diga-
mos nada das lecturas que ás veces se fan dos índices de audiencia, nas que
o nome da competencia só aparece cando se trata de resultados negativos
ou inferiores; incluso que a Dirección Xeral de Tráfico (que, por certo,
non manifestou preocupación polo problema anterior das autoestradas)
faga recomendacións do tipo “circulen a modo” que podería face-lo pro-
pio medio, con non menos sinceridade. Ás veces é tanta esa influencia dos
gabinetes que mesmo se poden dar casos de rolda de prensa convocada a
tal efecto con tal personaxe, e os periodistas non saírse do guión, des-
aproveitando ó mellor a ocasión de preguntarlle por outro tema que tive-
ra actualidade ou incluso maior interese.

FRANCISCO- Nos tres exemplos que collemos da prensa galega encontrámo-lo
que di Paulino, esa venda comercial das medidas gobernamentais, curio-
samente tratándose de algo que inflúe directamente no cidadán. Dise que
por primeira vez baixan as tarifas telefónicas locais como medida para a
inflación, cando sabemos que non é exactamente así e que a partir de pri-
meiros de ano esas mesmas tarifas volverán a subir. Trátase dunha infor-
mación complementaria da que os cidadáns deberían coñece-lo fondo da
cuestión. Non se comenta que se segue financiando a Telefónica con
beneficios fiscais, que a competencia está en tea de xuízo nese caso e, sobre
todo, que despois a subida non vai ser pola vía da competencia de tipo
tarifas, senón pola vía do fixo do enganche, que foi o caramelo que o
goberno lle deu a Telefónica para que esta tragara cos tres últimos meses
do ano: rebaixar esas chamadas para que o goberno poida vender a fin de
ano que a inflación está dentro das marxes impostas pola Unión Europea,
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cuestión que explica El País: “o goberno baixa as chamadas locais, pero
compensa a Telefónica”. 

Estamos, entón, perante un caso de falta de contraste. Sen chegar a unha
información excesivamente técnica, poderíase facer máis achegada ó cida-
dán, porque supoño que se escollerá esta noticia de primeira ó considera-
la de importancia vital para os seus lectores; e, sen embargo, o tratamen-
to que encontramos desta noticia dá totalmente de costas ós lectores e
incluso os engana. Supoño que os xornais saben -porque a información
era pública, aínda que estaba moi diluída nesas declaracións goberna-
mentais do venres- que en xaneiro a contra vai ser dura.

O que me chama a min a atención é que se oculta a outra información
que se dera o venres anterior, que a partir do ano 2000 se subirá a cota de
enganche en tres tramos. Entón esta noticia, que aparece porque se con-
sidera de ben público, oculta, sen embargo, a verdadeira noticia.

ANXO- Eu recordo que en agosto o IPC subiu catro décimas, e unha televisión non
o recolleu como primeira noticia, como o fixo todo o mundo, e ademais
o titular era máis ou menos literalmente: “o goberno adoptará medidas
para impedir que sigan subindo os prezos”, e o prínter que vai no forma-
to dos titulares era: “contención de prezos”. 

Por suposto ese día non se pode compara-la inflación de España con
Galicia, ese día non se pode; cando é mellor o dato galego có español,
entón si, e incluso hai obriga de representalo graficamente. Quero dicir
con esto que estas noticias son de tratamento delicado, case coma a de
Sogecable.

ROBERTO- Coa diferencia de que Sogecable é parte.

DAVID- Ó fío do que comentaba antes Paulino ó introduci-lo comentario de Fran,
gustaríame aclarar que unha cousa é o aparato de comunicación dos
gobernos, xa sexan autonómicos ou centrais, porque esta é unha do gober-
no central, e outra son os gabinetes de comunicación das empresas. Me
parece que hai dictado dos gabinetes, en xeral.

ANXO- Eu creo que a palabra de dictado non é correcta. É unha responsabilidade
dos medios o que publiquen, porque a fonte única xeralmente é o gabi-
nete.

FRANCISCO- Non, se aquí o problema é o contraste; o gabinete é unha das fon-
tes coas que podes traballar, pero non te podes quedar con eso só.

ANXO- O que pasa é que é unha cuestión probablemente de organización interna
das empresas. Os gabinetes de prensa das empresas abaratan moito os cus-
tos das empresas de comunicación. Se ti me estás mandando un fax coa
noticia, eu non teño que moverme.

ENCINA- Eles están no seu papel.
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FRANCISCO- Está claro que é máis barato. É máis barato un megáfono ca un
amplificador, pero, claro, un amplificador pode dar tonalidades e o megá-
fono non, simplemente é transmisor. E nós creo que temos que parecer-
nos máis ó amplificador có megáfono.

ANXO- Pero é unha cuestión empresarial, non puramente xornalística. Depende do
empresario da comunicación máis ca do redactor xefe. Naturalmente
mentres eu estou na redacción e me mandan tres faxes de tres empresas,
eu fago tres vídeos esa mañá, con imaxes de arquivo, loxicamente. Se é
necesario saca-la cámara fóra e moverme detrás da noticia, eu non podo
facer tres vídeos ou tres noticias nunha xornada; habería que ter unha
redacción con máis xornalistas. O problema é que xa non é que o gabi-
nete che facilite o labor -que facilita de máis-, senón que non é positivo,
porque atrofia as redaccións. Se non hai función, non hai órgano, é dicir,
se ti non tés que correr, médrache o cu.

ROBERTO- Si, pero abarátanse os custos das empresas. Sempre e cando a empresa
lle faga caso ó comunicado, porque entón recibe publicidade. A cuestión
non é, sen embargo, se resulta máis barato ou máis caro, a cuestión é que
coñecemos casos de medios de comunicación que non recolleron os
comunicados dalgunhas empresas potentes e perderon a fin de ano
millóns de pesetas en publicidade. 

DAVID- Eu fago comunicación empresarial de empresas que non se anuncian,
debemos ter coidado con esto. Non quero entrar no eido da propaganda.

No que atingue á comunicación empresarial, convén recordar aquí a Cees
J. Hamerlink, quen deixou claro na súa obra A aldea transnacional que “a
comunicación converteuse nunha rama proveitosa e vital na producción
industrial”. É, polo tanto, lóxico e saudable que as sociedades mercantís
se ocupen de comunicar axeitadamente. Tamén o é que fagan labores de
mecenado, que están permitindo que ambiciosos programas culturais,
asistenciais ou científicos se leven a efecto sen necesidade de recorrer ós
fondos públicos. Non ten por que haber hipocrisía ou sospeita no mece-
nado; hai investimento privado, con lexítima busca de rendibilidade, pero
trátase de actuacións positivas. A nosa empresa, a empresa rexida con cri-
terios modernos, pode facer xestión privada dun interese público.

Eu reclamo o respecto para os comunicadores corporativos, que fan un
labor xornalístico tan lexítimo e tan necesario coma o do colega que tra-
balla nun xornal, poño por caso. E falo da comunicación corporativa
entendida como unha actividade profesional, regulamentada e, por supos-
to, ética. Non falo de compadreo. Son dos que pensa, ademais, que o
comunicador ten que fuxir sempre de facer vale-la capacidade de contra-
tación publicitaria para acadar un determinado tratamento informativo.
Sensu contrario, as editoras tampouco condicionarán a cobertura á com-
pra de espacio.
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Tamén estou convencido de que, normalmente, a información escrita que
os comunicadores achegan ós medios adoita ser certa, porque un voceiro
que conte mentiras non ten futuro na súa actividade. Outra cousa é que
saliente determinados feitos sobre outros. Pero eu concibo unha nota dun
gabinete como unha invitación para ampliala e contrasta-lo que nela se di,
conxurando desa maneira os riscos de sesgo e de uniformización de con-
tidos. Podemos recordar, por exemplo, cómo houbo un tempo no que as
malas prácticas dalgúns confundiron o concepto de información laboral
con información sindical, de maneira que se contaban negociacións ou
conflictos entre dúas partes desde o comunicado emitido pola central que
fora, sen contraste na outra banda.

Paulino tamén imputaba negativamente á influencia dos gabinetes que os
periodistas non aproveiten as roldas de prensa para preguntar máis. Non
coido que sexa esa a causa. Se un profesional non pregunta será porque xa
o ten todo claro, ou porque ten demasiados actos que cubrir en pouco
tempo, ou porque o asunto que lles están a contar non interesa. Haberá
tamén algún compromiso, pero estou convencido de que se convocan
moitas roldas de prensa para informar de feitos nimios, ou de asuntos que
se despacharían mellor coa distribución dun comunicado. Tamén consen-
timos roldas de prensa nas que o comparecente propina un discurso,
como se os periodistas foramos cidadáns correntes, en lugar de facer un
acto positivo de comunicación con xornalistas. Estamos perdendo dema-
siado tempo en roldas de prensa sen xeito.

Polo tanto, retomando o fío do que aquí se dixo antes e cinguíndome á
comunicación empresarial, non me parece axeitado dar por sentado que
exista un dictado dos gabinetes de prensa.

ENCINA- Aínda hai outros problemas engadidos; estamos ante un texto que é
gobernamental, si, si, pero aquí tamén hai detrás unha gran empresa…

DAVID- Anunciante tamén.

ENCINA- Non só anunciante, senón propietaria dunha morea de medios de comu-
nicación.

FRANCISCO- Falando sobre esto, vénseme á cabeza un debate da Comisión de
Admisión do Colexio de Xornalistas para buscar criterios que permitan a
denominación de xornalista, cál é a súa esencia, e un dos aspectos nos que
coincidimos todos foi precisamente o contraste, o xornalista ten a obriga
de contrastar fontes, foi un dos piares para o acceso pola terceira vía. 

ANXO- A radio e a televisión, pola natureza dos medios, non axudan nada a facer
contraste polo ritmo a que se traballa. Ti sabes que, á parte de problemas
de intendencia internos, inevitablemente unha escaleta para ás oito e
media, ás seis canta.
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ENCINA- Non é só eso, Anxo, é que agora todo o mundo aprendeu que unha rolda
de prensa que hai á unha, ás dúas e media vai saír unicamente co que lles
dixeron nesa rolda de prensa, porque non che vai dar tempo a contrastar.
Todo o mundo aprendeu este funcionamento dos medios e xogan moito
con eso; ó mellor desde os medios habería que dicir que queda para as
oito, e non se dá antes.

DAVID- Eu, como comunicador corporativo, avogo sempre polo contraste, e nor-
malmente como comunicador corporativo son máis prexudicado se non
me contrastan a información. 

ENCINA- Eu non digo que sexa en tódolos casos e que sexan só as empresas, os sin-
dicatos tamén o fan, tamén saben que se convocan a rolda de prensa á
unha poden saír eles ás 2 e media.

ANXO- Neso o periódico traballa con máis marxe cá radio e a televisión. Pero non
emitir unha noticia por non contrasta-la outra parte non sempre é o ideal.

DAVID- Unha rolda de prensa sempre é un acto positivo de comunicación, polo
tanto sempre ten que existir contraste.

ROBERTO- Eu, de tódolos xeitos, penso que todos estes problemas que estamos
tratando agora teñen máis que ver coa manipulación brutal que hai nos
medios de comunicación ca cos coñecementos e a forma de actuar, que
todos sabemos cómo vai a cousa, máis ou menos. O problema é outro.

ANXO- Pode ser que neste problema concreto nós teñámo-la nosa parte de res-
ponsabilidades, pero sobre todo trátase dun tema de política empresarial,
lexítima.

ROBERTO- Por suposto que existe esa manipulación, xa o falabamos antes. Cando
unha empresa lle permite sobrevivir a un medio de comunicación, esa
empresa é intocable. E todos coñecemos casos destes, casos de empresas
que dan moito de comer ós medios, que significan unha parte importan-
te dos seus ingresos.

ENCINA- E de empresas que compran accións de medios de comunicación…
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COMENTARIO

Emilio Prado Pico
Catedrático na Facultade de Ciencias da Información da
Universitat Autónoma de Barcelona

Nesta discusión sobre o tratamento dispensado por diferentes medios de comu-
nicación a dúas noticias saliéntanse a maioría dos elementos da doutrina sobre as
rutinas productivas da información, con especial énfase nalgunhas chaves do “news-
making” e do “gatekeeping”.

A noticia sobre o xuíz Gómez de Liaño é modélica para o debate porque os
medios son parte implicada, de forma xenérica, en tanto empresas de comunicación,
e de forma particular, no caso de El País. Esta circunstancia non debe inducir a pen-
sar que as reflexións surxidas no debate sexan excepcionais, ó contrario, teñen valor
xeral. 

O primeiro que sae a relucir é a asunción profesional da existencia dunha fron-
teira entre xéneros de opinión e de información. Esa raia serve para determinar
cando a toma de partido é criticable e cando non. Pero esa distinción ten tamén un
valor enmascarador. Os xéneros informativos serían así garantía formal de neutrali-
dade, mentres os de opinión serían sinónimo de punto de vista. O certo é que no
xornalismo moderno cada volta está mais difuminada a fronteira entre información
e opinión.

O propio debate enfatiza que o tratamento informativo dispensado polos dife-
rentes medios ó caso Liaño se fai dende unha óptica e que para acadar unha míni-
ma neutralidade do resultado para o lector, este debería coñecer a propiedade dos
medios. Engádese tamén que fai falla coñecer información de “bakgroung” sobre os
asuntos das noticias para sobrevivir a influencia do punto de vista do medio. As dúas
precaucións son hoxe máis importantes que nunca dado o proceso de globalización
da economía, que se reflexa nunha extraordinaria concentración de medios de
comunicación nos que pasan a ter participación intereses económicos e industriais
das máis diversas procedencias, o que fai cada volta máis opacas as propiedades dos
medios.

Finalmente o debate remite a outros dous elementos da teoría sobre as rutinas
productivas da información. En primeiro lugar, a escasa variación de fontes e o raro
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uso do contraste das mesmas, que empobrece a calidade da información e a fai máis
dependente das grandes corporacións, grupos de interese e institucións. En segun-
do lugar, a crecente conversión dos xornalistas en confeccionadores, que só trans-
forman primeiras materias semielaboradas que lles subministran os gabinetes de
comunicación e que requiren unha mínima intervención para axeitarlle o formato á
linguaxe e ó estilo do medio.
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O ALCALDE DE PARADELA CHAMOU Ó 
PORTAVOZ DO PSOE “MENTIROSO”

Ambos protagonizaron un tenso enfrontamento no último pleno municipal

O alcalde de Paradela, o popular Xosé Manuel Mato Díaz, til-
dou de “mentiroso” ó portavoz socialista, Roberto Díaz Luaces,
no transcurso do pleno ordinario celebrado na noite do mércores.
O enfrontamento entrambos estivo motivado por un rogo do rexe-
dor. Mato Díaz esgrimiu catro notas de prensa con acusacións
formuladas por Luaces, a quen pediu explicacións; en caso de que
non llas dera, Mato dixo que o socialista quedaría catro veces
como mentiroso. Polémicas á marxe, na sesión plenaria recibiu o
visto e prace o presuposto do 99, que ascende a máis de 223
millóns de pesetas.

…………………………………………….

O pleno pasará á historia local polo tenso enfrontamento que nel
se produciu entre o alcalde e o voceiro do PSOE. O presidente da
corporación chamou “mentiroso” en varias ocasións a Díaz
Luaces, a raíz de que o rexedor mostrara un dossier de prensa e
de que puntualizara catro noticias facilitadas polo socialista, acu-
sacións que considerou unha “patraña indigna” dun profesional
da medicina -o portavoz do PSOE traballa no centro de saúde
local.

Nunha das notas repudiadas polo alcalde, o PSOE acusábao de
facer campaña para que os veciños cambiaran de médico. Mato
Díaz confesou que dimitiría se se lle mostrase un só caso certo:
“Non o fixo”, espetoulle a Luaces, “por tanto é vostede un menti-
roso”.

ALBERGUE XACOBEO. A renglón seguido, o alcalde pasou a
comentar ante as quince persoas do público asistente os problemas
denunciados polo PSOE co saneamento do albergue de peregri-
nos de Ferreiros. O rexedor lamentou que o representante da opo-
sición denunciara o feito ás autoridades sanitarias antes de comu-
nicarllo ó Concello. Ademais, Xosé Manuel Mato Díaz restou
importancia ó sucedido aducindo que estes problemas eran habi-
tuais en moitas instalacións xacobeas.

A terceira das noticias referíase ó asfaltado de camiños privados
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mediante unha empresa á que o PSOE dixo que o Concello paga-
ba favores electorais. Mato retou a Luaces a demostrar que os
mentados viais eran particulares, ó tempo que sinalou que era a
primeira vez que a firma traballaba no municipio.

A acusación de mentiroso volveu saír a relucir sobre todo cando o
rexedor botou man do último recorte de prensa, referente á
denuncia dunha epidemia no colexio público. O rexedor afirmou
que só tres dos 166 nenos do colexio sufriran unha indisposición,
debida á gripe. Neste caso si contestou o edil do PSOE, para pre-
guntarlle por que entón se dera auga embotellada ós alumnos.

Mato adoptou logo un ton máis sosegado. Permitiuse darlle uns
consellos e pediulle que non crease falsas alarmas, á vez que lle
demandou que variase a súa actitude, pois o PP, comentou, non
quere ter na corporación “un pepito grillo mentiroso”.

Cando a sesión estaba a punto de concluír, o segundo edil socia-
lista, Manuel López Pérez, invitou ó seu compañeiro a marcha-
ren ámbolos dous do pleno. Os dous saíron cando o resto de pre-
sentes se estaban levantando.

Ó pleno non asistiron un membro do PP e o que representa ó
Bloque.

Medidas sobre a casa municipal na que Díaz Luaces non habita

O alcalde anunciou que no próximo pleno se tomarán medidas
sobre a casa municipal destinada ó médico, pero que Luaces non
habita ó ter fixada a súa residencia en Lugo. Este asunto saíu a
relucir a raíz de que o representante do PSOE se queixara de que
non lle enviaban as actas ó seu domicilio.

Xosé Manuel Mato Díaz pediulle que aclarara a qué residencia
se refería, tralo que o edil mostrou escritos municipais nos que
figura o seu enderezo na rúa de Rego de Espiño de Lugo.

O rexedor paradelense contestou que non era xusto que o repre-
sentante do PSOE non viva na localidade nin pague impostos
nela, ademais de que a casa municipal que lle corresponde como
médico da praza se encontre cerrada.

PRESUPOSTO. Cos sete votos a favor do PP, foi aprobado o
presuposto municipal de 1999, que ascende a máis de 223,2
millóns de pesetas.
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O alcalde destacou que estas contas son das máis importantes da
provincia en canto a investimentos.

O grupo municipal do PSOE votou en contra dos presupostos
municipais, por considerar que se incluíron partidas que non
solucionan os problemas do pobo.

Aprobouse un presuposto de quince millóns para o centro social.

(noticia de prensa)
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DAVID- Esta noticia creo que nos vai permitir reflexionar sobre un dos riscos que
eu considero máis serios e que afectan ós xornais galegos no crecente
empeño de ocuparse do máis próximo. Trátase da confusión dos concep-
tos de información local e de información municipal, unha confusión que
está derivando nunha perda de interese das planas reservadas para a actua-
lidade local, comarcal ou provincial. Moitos xornais embarcáronse nunha
carreira pola información próxima na crenza de que abondaba con desti-
nar máis páxinas a esa sección e con incrementa-lo mínimo o cadro de
redactores, e dado que o obxectivo da boa información local é inalcanza-
ble con ese formulamento, os xornalistas encargados desa área fan o que
lles resulta posible ou máis doado, que é conta-lo que acontece na casa
consistorial de Paradela en vez de ocuparse do que ocorre en Paradela. 

Por se non abondara con ese problema, hai outro engadido: na casa con-
sistorial de Paradela non acontecen feitos transcendentes tódolos días, nin
sequera tódalas semanas, e como algo hai que contar de Paradela, o xor-
nalista fai noticioso aquelo que en rigor non o é, e por iso se incorre no
xornalismo de declaración: hoxe publicamos unha manifestación dun
concelleiro da oposición á que retruca o alcalde tres números despois,
outra volta do concelleiro e outra declaración do alcalde. 

De aí saen textos para encher planas, pero que non interesan ó lector.
Ademais a cobertura dos plenos dos concellos afróntase seguindo pouco
menos que pautas aplicadas para contar un debate parlamentario, e non é
o caso. Este proceder dos medios incluso está alterando a vida interna dos
concellos, que se están parlamentarizando, cando son institucións de xes-
tión e non de lexislación. 

Do Concello de Paradela, ó lector interesaralle saber en qué vai mellora-
la súa vida co proxecto de orzamento que se aproba, cándo abrirá o cen-
tro social, etc., pero non un cruce de insultos entre políticos, que non se
trata sequera dun debate o que se reproduce aquí, polo que lemos na noti-
cia. 

Coido que hai un terceiro erro: informamos oblicuamente, como nos
demostra a lectura da crónica que estamos comentando. Non digo que
informemos dunha parte ou de xeito partidista, porque normalmente se
lle presta atención ó goberno e á oposición; o que ocorre é que cando con-
tamos un feito usando como fonte un alcalde, non contrastamos coa opo-
sición, ou viceversa. Por exemplo, do falado no pleno municipal que se
non relata nesta noticia, parece inferirse que o concelleiro socialista ase-
gurou que se declarara unha epidemia entre o alumnado do colexio públi-
co local e que esa manifestación fora difundida nos medios sen o debido
contraste. Estamos a falar de máis dun cento de rapaces e dun problema
de saúde, sería irresponsable estender unha alarma infundada. Este é o
caso, polo que se le aquí. 
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Da mesma lectura da crónica tamén se pode deducir que o redactor non
asistiu á reunión do concello, e que seguramente foi o alcalde quen lle
contou o acontecido nela. É unha práctica compresible, pero alomenos
haberá que contrasta-las indicacións dunha parte coas da outra. Aquí
parece que non se fixo.

Hai outra cuestión sobre a que quero chamárvo-la atención, que é o espa-
cio destinado a esta noticia, que non se trata dun mero exceso. Eu coido
que é un erro esencial que repercute na calidade xeral do producto, do
periódico. A información consume tres cuartos de plana, malia que o que
nos relata, ademais de non ter grande interese, atingue a unha poboación
de dúas mil setecentas persoas, que forman o censo de Paradela, é dicir,
menos dun cento de exemplares de periódicos vendidos, eso con moita
sorte. Ós lectores da veciña vila de Sarria ou ós de Portomarín pouco lles
importará que dous concelleiros de Paradela se insulten. Si lles pode inte-
resar algo que os de Paradela melloren a súa calidade de vida con novas
infraestructuras. É dicir, facendo unha sobrecobertura da actividade
municipal estamos ocupando unha parte moi considerable dos xornais en
informar de feitos que non interesan a ninguén. Por exemplo, dun total
de sesenta e catro planas, pode haber vinte que só teñan interese en cada
localidade a que se refire a información, e polo que comentei antes, ese
interese é dubidoso, ou sexa, vendemos demasiadas páxinas mortas. Se o
periódico está ben xestionado, teremos aínda que un tercio máis desas pla-
nas están adicadas a publicidade, de maneira que nos queda un tercio do
periódico para informar de algo que ten interese xeral. Polo tanto, coido
que estamos diante dun problema moi grave. 

E remato ocupándome dunha cuestión que ós que traballades no medio
televisivo considerades prioritaria pero que na prensa aínda non tocamos:
falo da información gráfica. Observades que a foto que aparece nesta noti-
cia non é información, é unha mera ilustración. Trátase dunha imaxe de
arquivo na que aparece un edificio, neste caso o centro social cando esta-
ba en construcción. As planas de información local están pragadas de
fotografías de casas consistoriais, son fotos que en lugar de favorece-la lec-
tura, son disuasorias. Se cubrímo-la actualidade local sen medios, aconte-
ce que ó longo do ano se repiten as mesmas fotografías moitísimas veces,
polo que perden o valor que nalgún momento puideron ter. Este é outro
grave problema que se observa na prensa local de Galicia. 

Entón, recapitulando, en primeiro lugar creo que confundimos informa-
ción municipal con información local, e coido que nas vilas pasan cousas
que interesan máis alá do que acontece no concello, pero hai que ter per-
soal, tempo e criterios para cubrir esa actualidade. Persoal, tempo e crite-
rios. Segundo, practicamos unha sobrecobertura da vida municipal, que
interesa pouco, e mesmo esa sobrecobertura altera o normal desenvolve-
mento da actividade dos concellos. En terceiro lugar, creo que informa-
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mos oblicuamente, dado que por falta de medios ás veces facemos unha
cobertura a distancia e utilizando fontes que non contrastamos. En cuar-
to lugar, creo que hai que valora-la información local na súa xusta medi-
da para non facer dunha boa parte do xornal unha sucesión de noticias de
interese limitado a pequenos segmentos de público. E, finalmente, creo
que a información gráfica é información, polo tanto hai que fuxir das
fotos mortas e repetidas número tras número. Esto era o que quería expo-
ñer como introducción. Agora léovo-la miña proposta de noticia:

O concello de Paradela disporá para o presente ano dun orza-
mento de 223,2 millóns de pesetas, segundo se aprobou nunha
sesión plenaria celebrada o mércores. Esta suma permitirá rea-
lizar notables melloras nos servicios, de xeito especial no equi-
pamento do centro social.

O alcalde de Paradela, Xosé Manuel Mato Díaz, do Partido
Popular (PP), explicou que o orzamento aprobado é un dos
máis importantes da provincia de Lugo polos investimentos que
prevé. Entre outras melloras, o plan económico destina quince
millóns de pesetas a equipa-lo novo centro social municipal.

As vantaxes apuntadas polo alcalde non son compartidas
polos dous concelleiros socialistas, que aseguran que a asigna-
ción de fondos programada non resolve os problemas do muni-
cipio. Por iso votaron en contra, de xeito que o orzamento, en
ausencia do único edil do Bloque Nacionalista Galego, foi res-
paldado exclusivamente polo PP.

A reunión plenaria do Concello de Paradela tamén serviu
para que o alcalde replicara ó líder dos socialistas, Roberto Díaz
Luaces, por catro acusacións divulgadas por este a través dos
medios de comunicación. As denuncias, que o alcalde tildou de
“patrañas indignas”, referíanse ás condicións hixiénicas do
albergue de peregrinos de Ferreiros e do colexio público local, así
coma ó asfaltado de camiños. Tamén rexeitou intentar prexu-
dicar na súa actividade profesional a Díaz Luaces, que exerce
a medicina.

Reiteradamente, o alcalde tachou de “mentireiro” ó seu opo-
ñente. Tamén anunciou que tramitará desposuílo da casa
municipal que, como médico, ocupa en paradela, dado que non
a ten como residencia habitual. Díaz Luaces e mailo seu com-
pañeiro de partido amosaron a súa protesta contra Mato Díaz
e abandonaron a xuntanza uns intres antes de que rematara.

ANTÓN- Eu simplemente faría unha anotación ó que dixo David. Eu non teño
claro que en Paradela o que máis lles interesa é a aprobación do orzamen-
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to de 223 millóns de pesetas. En todo caso, creo que non é necesariamen-
te unha noticia puntual, independentemente que despois o relato desa
sesión -que debeu ser “movidilla”- estea mellor ou peor contado, ou estea
contado de primeira man ou se contara por referencias, porque nalgúns
momentos dá xustamente esa sensación, que é un relato contado a partir
de referencias. Agora ben, un pouco intentando reproducir ou traslada-lo
que pode pasar en Paradela co que pode pasar nunha das localidades das
que procedemos calquera de nós -pode ser interesante facer este formula-
mento-, habería que preguntarse se realmente un “rifi-rafe” deste calibre
espertaría ou non espertaría interese entre o público. 

Quizais o título é moi desafortunado, dicir que o alcalde de Paradela lle
chama ó portavoz do PSOE mentiroso ata pode ser normal, se non, non
parecerían alcalde e oposición. Probablemente a historia estea mal conta-
da, e estean mal contados os problemas de fondo; ata poderiamos dicir que
nalgunha parte parece unha información para especialistas, ou para inicia-
dos polo menos, unha información demasiado dirixida á xente da vila que
sabe quen é o alcalde, que sabe quen é o médico, que sabe que se levan a
matar e que xa tiveron varias agarradas, e este é un capítulo máis desas aga-
rradas. 

Eu non criticaría tanto a historia por qué é o que se conta, por cál é o tema
que se escolle para fundamenta-la noticia ou constituí-lo corpo da noticia,
como pola forma de contala. De tódolos xeitos, cústame moito pensar -
coñecendo máis ou menos como funciona a prensa neste tipo de cousas-
que o correspondente de Paradela non fora esa tarde a Paradela para asis-
tir ó pleno, estou convencido de que estaba alí, o que pasa é que un abú-
rrese coma unha ostra tódolos días nunha vila destas, e unha movida así
hai que aproveitala en toda a súa extensión. Que despois estea mal recolli-
da, mal contada, mal estructurada e, sobre todo, que o fondo da cuestión
non transcenda ou polo menos ós lectores non iniciados non nos chegue,
eso é unha segunda parte. 

Penso que o tema do orzamento municipal podería, por exemplo, figurar
no despece, no segundo paquete, e un pouco matizado, porque tampou-
co se conta nada do que é o orzamento municipal, dase unha cifra, aman-
tes como somos dos números, que perseguimos números polas corredoi-
ras. Fálase un pouco de que se vai equipa-lo centro social, pero non hai
ningunha outra referencia que puidera resultar interesante á xente das
aldeas ou das parroquias de Paradela, se van arranxar tal camiño, por
exemplo. E, desde logo, a min pareceríame máis interesante có volume
total dos cartos que se van investir, o desglose deses cartos indicando en
qué se van dedicar. Pero insisto en que unha cousa que non ten, necesa-
riamente, que evita-la outra, creo que a “movida” sesión e o enfrentamen-
to entre o alcalde e a oposición e todo o trasfondo que exista, poden ter
certo interese; eso si, contado doutra maneira. 
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DAVID- Eu cando falo de orzamento, non falo, evidentemente, dos 223 millóns,
senón que me ateño a un parágrafo que se recolle aquí: “O alcalde desta-
cou que estas contas son as máis importantes da provincia en canto a
investimentos”, entón do que se trata é xustamente de contar qué investi-
mentos son eses, qué camiños se van asfaltar, cómo vai queda-lo centro
social, etc., non de contar que son 223 millóns, por suposto. Logo trata-
ba de sacar unha conclusión xeral deste feito, que é conta-lo que me temo
que está acontecendo na prensa local de Galicia coa cobertura destes suce-
sos, sen entrar no caso concreto dese correspondente. De todos modos
non se percibe no texto que o correspondente estivera, porque unicamen-
te conta a versión do alcalde.

ANTÓN- Eu sigo convencido de que si estivo. O que pasa é que, ó mellor, son ver-
sións moi coincidentes… Bromas á parte, a min paréceme que entramos
nun tema que estamos abordando desde o satélite e que é máis complica-
do. Estamos perante un problema que se dá na prensa galega con frecuen-
cia, sobre todo cando se refire á información local: ¿quen é o xornalista que
elabora esta información?, ¿quen é o xornalista destacado no acontece-
mento local? Habitualmente un correspondente, na maioría dos casos non
profesional, se me aceptáde-la expresión. Esto podería ser un problema,
polas dificultades para interpretar e para escribir, para contar unha histo-
ria, en definitiva; pero é maior o problema da implicación de intereses per-
soais dese correspondente, se non nos acontecementos, si coas persoas que
protagonizan eses acontecementos. Concretamente aquí en Galicia, e
David sábeo porque estivo alí, houbo un periódico, La Voz de Galicia, que
se cuestionou nun momento determinado, cando afrontou a comarcaliza-
ción, este problema; e de feito, practicamente por sistema, mandou perio-
distas a tódalas corresponsalías, que co tempo se transformaron en delega-
cións, que, a ser posible, non tiveran nada que ver coa comarca na que
tiñan que traballar. Precisamente porque a experiencia demostraba que,
por unha parte, había certos temas que aínda que non lles importara toca-
los ós correspondentes, non podían tocar pola implicación social que a eles
eso lles ía reportar. Eles ían convivir cunha serie de xente implicada en
noticias que eles se vían obrigados a contar e que, ó mellor, pois ós prota-
gonistas desa información dalgunha maneira eso supoñíalles un trauma,
un problema que ía repercutir nas relacións con ese correspondente, pre-
cisamente porque é fácil que a xente non identifique o correspondente co
labor periodístico, mentres que o periodista profesional si. 

Sen centrarme na noticia esta en concreto, senón xeneralizando, conside-
ro que este factor está influíndo en cada momento na información que ese
correspondente fai, e eu creo que ese tamén é outro dos problemas cos que
se enfronta. 

DAVID- Por fortuna, eu creo que hoxe temos moitos compañeiros facendo informa-
ción local en pequenas vilas, non correspondentes, senón xornalistas profe-
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sionais que están en Vilalba, en Ribadeo, en Viveiro, en Monforte, en
Mondoñedo, nas Pontes, en moitos sitios. Non se trata xa de correspon-
dentes afeccionados, estamos falando de profesionais, sexa en prensa ou en
radio.

ANTÓN- Por fortuna, claro que si, pero tamén segue habendo aínda moitos corres-
pondentes sen carreira, e correspondentes ós que en moitas ocasións se lles
dá unha gran cantidade de atribucións. Que o correspondente sexa utiliza-
do como fonte de contacto, se queres, pois paréceme ben, pero que despois
o correspondente sexa o encargado de relatar acontecementos que teñan
certa transcendencia especialmente na vida local, sobre todo cando hai
incluso conflicto, dá lugar a que se creen este tipo de situacións con certa
frecuencia.

DAVID- Eu creo que hoxe o correspondente local está para levantar noticias, a cober-
tura estana facendo os profesionais.

ENCINA- É un pouco un contrasentido eso de que precisamente a xente que máis
de preto vive os acontecementos dun sitio, que se supón que é a que mellor
podería contalo e facelo, que despois non sexa capaz de desimplicarse ata o
punto de non poder facer información local e terlla que dictar alguén que
está totalmente alleo e que vive fóra do contexto.

ANTÓN- Eu creo que hai dúas cuestións, por unha parte a propia implicación obrí-
gate ou provoca que ti teñas unha perda de perspectiva, ou sexa, estás den-
tro e non te-la capacidade de ve-las cousas desde fóra. E ó mesmo tempo,
precisamente por eso, moitas veces non te-la capacidade para conta-la cousa
globalmente, é dicir, un acontecemento sucede a outro, logo outro aconte-
cemento a outro, e ti vas perdendo a capacidade para conta-la historia desde
o principio para aqueles que non teñen ningunha relación con esa historia
e non a coñecen para nada. Eso por unha parte, e por outra parte, eu ani-
maríate a que fixeras un exercicio persoal de contar unha historia da túa
veciña, da que vive porta con porta, e publicala. Ó mellor non che volve a
falar. Esa é a implicación, e sobre todo a implicación cando non hai un
certo halo de profesionalidade que dalgunha maneira xa avisa á xente de
que ti es periodista e vives deso. E eso tamén incluso modifica as relacións,
eso sabémolo todos. É dicir, cando imos tomar un café con alguén que é
importante ou ten algunha transcendencia na vida pública, sabemos todos
as coñas que nos gastan de que con este non se pode falar, etc. Eso non pasa
co correspondente do periódico do “pueblo”, porque de entrada eso é un
aspecto mínimo da súa actividade profesional na maioría dos casos.

ROBERTO- Eu comparto plenamente o que di Galocha, e creo que ademais para eso
xa hai solucións que se están levando a cabo nalgúns sitios, por exemplo
nalgunhas autonómicas a xente non segue dúas veces a un mesmo político
na campaña electoral, e é precisamente por este problema. E é un proble-
ma que de momento só soubo afrontar La Voz de Galicia.
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ENCINA- Eu non sei, no caso dos periódicos, se estas páxinas unicamente van des-
tinadas á comarca, pero no caso da televisión esto sería unha noticia dunha
televisión local. Esa noticia desa televisión local tena que face-la persoa que
está alí, non teñen correspondentes. Entón, se eso realmente é así, ¿con que
nos imos atopar no futuro, e non moi lonxano, onde a maioría das televi-
sións van ser así, pequenas e locais?, ¿quen vai face-la información?

ANTÓN- Si, si, van ser pequenas e locais, pero van ser profesionais. Eso quere dicir
que o señor que faga esto vai ser un profesional e ese vai se-lo seu medio de
vida.

ENCINA- Pero vai ter exactamente os mesmos problemas que ten un señor que non
é profesional.

ANTÓN- Non ten nada que ver, e é máis, normalmente os medios que afrontaron
este problema fixérono profesionalizando as súas corresponsalías, pero
tamén situando nelas xente que non tivera implicacións persoais na zona.
É dicir, á Mariña de Lugo vai un correspondente que é un señor que naceu
en Ourense e que viviu sempre en Ourense, que á Mariña de Lugo foi unha
vez de vacacións, se lle cadrou; e logo cando coñece alí unha señora e casa
con ela, trasládano de sitio.

ENCINA- Eu estou pensando no futuro, e paréceme que vai ser bastante dificultoso
estar cambiando continuamente a xente, …en canto leves aquí dous meses,
vaste para alá... e despois traio outro de alá..., é coma o das campañas, que
son periodistas profesionais os que as fan e suponse que non tiñan por que
cambiar. 

ANTÓN- Fano a policía e a garda civil desde hai moito tempo.

ANXO- A tendencia eu penso que vai na liña do que di Galocha, cara á profesiona-
lización e co criterio de buscar correspondentes alleos á zona.

DAVID- Realmente hai algún medio que non o fixo, o resto dos medios están profe-
sionalizando a cobertura. Eu creo que a reflexión a temos que facer sobre
eses medios que xa teñen a cobertura informativa local profesionalizada.

ANTÓN- A fin de contas eso é o futuro. De tódolos xeitos, esto tamén nos conduce
a outro debate: ata qué punto é positiva a superespecialización e ata que
punto a superespecialización conduce precisamente a meterse tan dentro da
noticia que se perda a perspectiva da propia información. Esto na área eco-
nómica é perigosísimo, méteste tan de cheo na noticia que acabas escribin-
do para os catro iniciados, pero a gran maioría dos lectores perde o que se
conta, porque non se dan antecedentes da noticia, porque se utilizan ter-
mos especializados, etc. 

Ese é un problema que houbo en medios que intentaron afrontalo cam-
biando cada dous anos a xente de sección. El País, durante unha época,
cada dous anos cambiaba a xente de sección, e o señor que estaba facendo

102



deportes un ano, ó seguinte estaba facendo política. Intentábase que o
periodista se encontrase un pouco a medias entre o que é a noticia e o que
é o lector, porque cando se desvía moito cara ó lector, é dicir, cando perde
perspectiva e cercanía sobre a noticia, vai contar poucas cousas que o lector
non saiba, pero cando se achega moito á noticia, eu creo que o embebe e
non ten capacidade para contar tampouco. Habería que procurar un tér-
mino medio.

ANXO- Estou totalmente de acordo contigo, sen embargo creo que o exceso de espe-
cialización é un problema que ten, efectivamente, El País ou a xente que fai
información moi local en cada medio ou o señor que informa de Paradela;
pero creo que o problema que teñen agora mesmo parte dos medios é o
contrario, é dicir, que hai falta de especialización, porque -estou totalmen-
te de acordo contigo- pódese face-lo discurso ó revés e ter razón tamén, pro-
bablemente. É certo que nestes últimos anos en Galicia se produciu unha
avalancha de xente moi nova, pero aínda non tiveron tempo de especiali-
zarse, non poden saber moito de economía, nin de pesca, nin de agricultu-
ra, nin de política, etc.

PAULINO- Creo que estamos tratando máis un asunto de dirección que de redac-
ción, de tódolos xeitos, falando desto, eu creo que ás veces non é só cues-
tión de especialización das corresponsalías, senón de control desde o pro-
pio periódico. Día tras día comprobamos que non existe un criterio rigo-
roso de distribución xeográfica, este depende da relaxación ou da hiperac-
tividade do correspondente. Non me refiro ás delegacións, que dispoñen da
súa propia estructura e das súas páxinas, refírome á desproporcionada pre-
sencia entre informacións sobre comarcas que non teñen delegación; é a
actividade do correspondente quen a define. E neste caso concreto, estamos
perante un correspondente especialmente activo, que ademais engade unha
formación e preocupación cultural moi interesantes que lle permiten xerar
moita información e ben ilustrada, que se corresponde cunha presencia nas
páxinas do xornal desproporcionadamente superior á de calquera outra
zona ou comarca.

DAVID- Pero o problema non é do correspondente, senón do señor que está na
redacción e que ten que valora-la noticia, saber que nunha comarca hai tan-
tos lectores e deducir que non pode concederlle unha plana cada dous días
porque aburre ó resto do público.

ANXO- O resto do público non le esa plana.

DAVID- Por eso, e o resto do público paga 125 pesetas por sesenta e catro páxinas,
non por sesenta e tres.

ENCINA- David, tamén facías bastante alusión á confusión que hai entre informa-
ción local e información municipal. Independentemente de que estea mal
escrita ou mal estructurada, esto sería máis unha información local, tería
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valor como información local, pero non tería ningún valor como informa-
ción municipal.

DAVID- Eu digo que en Paradela teñen que pasar moitas cousas seguramente, e que
ó veciño de Paradela lle ten que interesar cómo lle vai a granxa a fulano da
parroquia do lado, se teñen un rapaz moi listo e que destaca e que presen-
ta unha tese doutoral en Santiago, pero non ten por que interesarlle o “rifi-
rafe” este, que ademais foi seguido, xa é unha proba, por quince persoas que
estaban no público, dos que supoño que a metade serían funcionarios.

ANTÓN- Porque non sabían que se ían liar a guantazos, pero ó seguinte pleno segu-
ro que estaba cheo. Pero, agora falando en serio, os que vivimos en aldeas
ou vilas nalgunha ocasión sabemos que esto levanta gran expectativa, e pro-
bablemente nos quince días posteriores ó pleno en Paradela non se falou
doutro tema, e o alcalde, se está enfermo, vai ir ó médico a Lugo en vez de
ir ó médico de Paradela, que seguro que é do PSOE. Aínda que ti, David,
esteas convencido de que pasan moitas cousas, en realidade non pasan tan-
tas, non se move nin unha palla. E calquera acontecemento, por pequeno
que sexa, que se saia do habitual, do que é a rutina, ten unha transcenden-
cia enorme. 

Este mesmo acontecemento no Concello de Santiago deixaríanos a cero
graos, nin frío nin calor, trataríase dun mero enfrentamento entre goberno
municipal e oposición, e acabouse, e irían toma-los viños ó café de enfren-
te. Ó mellor nos apartamos do tema, pero hai que entender un pouco
como é a vida das vilas deste país, onde as implicacións persoais son moití-
simo máis fortes, todo mundo coñece a todo o mundo, e a implicación do
lector é totalmente distinta, por eso o nivel de interese tamén cambia, inde-
pendentemente -como digo- do resto dos problemas á parte da noticia.

DAVID- ¿E que facemos, entón, co lector de Sarria ou cos do resto da provincia de
Lugo?

ANXO- Eu creo que hai un erro. O periódico este concreto, igual ca outros, non ten
un caderniño desa comarca, non hai unha sección tampouco que sexa
Paradela e comarca. Non o hai de dereito, pero de feito esto é información
local. Se existira o caderniño como o mesmo xornal ten, por exemplo, na
Mariña de Lugo, esto iría no caderniño. Seguramente o diario non teña
capacidade para crear un caderniño da comarca de Paradela, pero é unha
información de caderniño, de local, a súa audiencia potencial non é a pro-
vincia de Lugo, senón a propia comarca.

ROBERTO- Volvendo á redacción da noticia, eu quedaríame coa estructura que fixo
David e non coa que trae o periódico. E, á parte das implicacións que haxa
e todo esto da veciñanza, o feito de chamarlle mentiroso ten que ir no reca-
driño do lado, non é a noticia, non é o titular, que creo que era un pouco
o que nos traía aquí.
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ANXO- Eu tamén me apunto a eso.

ENCINA- ¿Igual se é caderniño como dicía Anxo que se vai no periódico para toda a
provincia?

ANTÓN- Pois a min tédesme que desculpar pero eu non me apunto a eso. Quero
dicir, eu creo que non é noticia para destacar a catro columnas que o pleno
de Paradela aproba os presupostos municipais, que ademais seguramente
teña maioría do Partido Popular, co cal non hai capacidade para que a opo-
sición impida a súa aprobación. Por tanto, eu concederíalle un pequeno des-
tacado, un despece, sería suficiente; e tamén metería información gráfica,
como dicía David, un cadro co presuposto municipal e os seus destinos.
Pero, para min, o interesante é o debate.

Imos buscar referencias noutros foros, no Parlamento de Galicia, o debate
de presupostos, ¿que titulan os periódicos e de que falan os periódicos? unha
páxina onde dan os presupostos e catro páxinas para contárno-lo debate,
para contarnos en qué están de acordo e en qué están en desacordo. ¿Por
que esa fórmula non é válida para información local?

ROBERTO- Porque só lle chamou mentiroso, que se saiba, non se liaron a bofetadas.

ANTÓN- ¿Como que só lle chamou mentiroso? Dixo que había “cucarachas” no
albergue de peregrinos e dixo que a auga do colexio estaba contaminada.

ROBERTO- Entón, o titular que recolla eso, non que lle chamou mentiroso. Se o
tomamos así, estamos de acordo; pero non non o vexo eu así.

ANTÓN- Roberto, eu cando empecei a falar da noticia dixen que non estaba de acor-
do en como estaba contada nin como estaba relatada, sen embargo a min
eso paréceme o corpo principal da noticia, sen dúbida. É certo, está mal
contada, dá a sensación de que está contada de oídas ou estaba sentado na
silla que está ó pé do alcalde, e entón o alcalde íalle contando as súas sensa-
cións…, en todo eso estou de acordo, pero se eu teño que ir cubrir esta noti-
cia e teño por un lado o paquetiño dos presupostos e por outro lado estou
atendendo á historia, teño claro que o “rifi-rafe” o vou considerar corpo
principal da noticia.

ANXO- A min o exemplo que puxeches do Parlamento non me parece que reforce
moito a túa tese. Os presupostos da Xunta debátense desde meses antes e
ocupan páxinas desde meses antes, e a comparecencia de cada conselleiro en
comisión soe ser unha páxina, segundo qué conselleiro, poden ser tres
minutos en televisión no informativo -á parte do que diga, depende qué
conselleiro-, e o debate, efectivamente ocupa o maior parte das páxinas,
pero é o debate de presupostos, é un acto parlamentaria transcendente.

ANTÓN- Si, si, pero se Beiras insulta a Fraga, a noticia é “Beiras, líder da oposición,
chamoulle a Fraga tal e tal”. E se Fraga lle retruca, eso tamén se converte en
titular.
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DAVID- Ti estás dando por suposto que no concello de Paradela aconteceu o que
ocorre no parlamento, que vai o conselleiro de economía coa súa furgone-
ta a deposita-lo proxecto de presupostos, que ofrece unha rolda de prensa
na que salienta a filosofía do programa e que ó longo de varios días os
medios van analizando polo miúdo os orzamentos.

ANTÓN- Non, xustamente estou dando por suposto eso, o conselleiro de econo-
mía vai coa súa furgoneta deposita-los presupostos moito antes de que se
debatan, entón por que no caso do pleno do Parlamento dos presupostos
temos que dar por suposto que hai un mes que se están explicando no
periódico os presupostos, co cal a xente ten moita información, e por que
no caso deste periódico non temos que dar por suposto que, cando o con-
celleiro de facenda presentou os presupostos, o señor correspondente non
foi tan hábil como para cando foi o pleno e os publicou no periódico, por
que temos que dar por suposto que esta é a información única que en todo
o ano sae de Paradela e, en cambio, o pleno do Parlamento e os presupos-
tos da comunidade autónoma están saíndo tódolos días, e entón o que saíu
onte xa é cousa sabida e hoxe xa non temos que facer referencia ningun-
ha.

ROBERTO- Volvendo ó que retomaba antes Encina de confundir información local
con municipal, non sei cáles son as causas, pódoas intuír, pero dándolle
outra vez elevación ó asunto, en Santiago tamén se confunde información
política con Xunta, Parlamento con administración autonómica, e en
Madrid confunden información política con goberno.

ANTÓN- Si, probablemente hai un problema de interrelación, xeralmente substi-
túese información política por información institucional, entón con moita
frecuencia hai ocasións en que te-la dúbida de cómo presentar ou situar
unha persoa que ten cargo institucional e tamén dentro da estructura dun
partido, e non sempre está a subtitulación.

DAVID- Para rematar, quero insistir en que a información local mal concibida
supón un risco novo e grave. A información local gaña cada día máis
importancia nos medios, o que se traduce en máis tempo ocupado, en
máis superficie impresa consumida. Por eso, se non se acerta na súa defi-
nición e se falla na cobertura, os medios teñen diante de si outro perigo,
porque xa non é que te equivoques nunha noticia dun minuto, ou nunha
plana dun total de 64; é que fallarás en moitos minutos e en moitas páxi-
nas, de maneira que se resentirá a consideración xeral que o público ten do
xornal ou da emisora.
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COMENTARIOS

Xosé Hermida
Delegado en Galicia de El País

Pode parecer unha coña, pero ó le-la noticia do pleno de Paradela e repasa-lo
debate que suscitou entre os asistentes ó obradoiro, veume á cabeza o comentario
que fixo un xornalista estadounidense o día que se pechou definitivamente o caso
Lewinsky. Víctima dun ataque de pánico ante a perspectiva de voltar á rutina cotiá
tras moitos meses vivindo sensacións fortes, o correspondente na Casa Branca
dunha das máis importantes canles televisivas do país laiouse en voz alta: “¿E agora
de que imos falar? ¿Da Seguridade Social?”.

Non fai falta dicir que se medímo-la dimensión dunha noticia pola súa influen-
cia na vida dos cidadáns, os divertimentos sexuais de Clinton son unha irrelevancia
comparados coa cuestión do futuro do sistema de protección social en Estados
Unidos. Pero os medios hai moito tempo que impuxeron a súa propia xerarquía
informativa, na que o morboso, o escándalo artificial ou a polémica baleira de con-
tido substitúen os asuntos de verdadeiro interese para o público. En España temos
un exemplo moi claro desta nefasta tendencia. A actualidade política do país nos
últimos meses pódese resumir nunha absurda cadea de declaracións máis ou menos
estridentes: Arzalluz insulta ó PP, Mayor Oreja descalifica a Arzalluz, Aznar ataca ó
nacionalismo vasco e Arzalluz retruca poñendo en marcha de novo o círculo vicio-
so. ¿E que hai detrás de tanta palabrería estrepitosa?: fume e ganas de acaparar titu-
lares coa entusiasta colaboración dos medios, sempre xenerosos ante un bo insulto.

Para demostrar que non estamos tan illados como parece, Paradela engánchase ó
xornalismo globalizado e ata alí chega tamén ese novo tipo de información que peta
forte en Washington, en Madrid e en Kuala-Lumpur. A aprobación das contas
anuais do concello merece a penas tres liñas, pero unha inintelixible polémica e un
par de insultos máis ben modestos acaparan a totalidade da crónica. Nada que non
se faga, como queda dito, na meirande parte do mundo, aínda que neste caso tamén
atopámo-lo toque xenuinamente galego: para que non se cabree a autoridade, o
punto de vista que se recolle case en exclusiva é o do alcalde. Nada se nos lembra
das acusacións da oposición e dos argumentos empregados para as súas denuncias,
que son presentadas como unha especie de arroutada gratuíta dos concelleiros socia-
listas. Ó rematar de le-la crónica a un quédalle a inevitable sensación de que o alcal-
de está no certo e os seus opositores son, efectivamente, un fato de mentireiros. E
pode que así sexa, pero o lector bota de menos, para poder xulgar por si mesmo, un
reparto máis equilibrado entre as explicacións duns e doutros.
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Non se trata, obviamente, de que a noticia se titule “Aprobados os presupostos
en tantos millóns de pesetas”. Do que se trata é de explicarlle ó público o contido
das contas do seu concello, xunto ós argumentos que utiliza cadaquén para apoia-lo
proxecto ou para oporse a el. Quizais sería máis útil que se analizaran ben as contas,
que se explicara en qué se vai gastar cada peso, que se compararan coas de anos ante-
riores para estudia-las variacións máis significativas e cál é o tipo de gasto no que
centra a súa xestión o goberno municipal. Desa análise debería saír un título que
fora máis aló da mera aprobación dos presupostos. Para facer iso, requírese tempo e
sentido crítico, dous elementos cada vez máis escasos no xornalismo de hoxe, e non
só entre os correspondentes das vilas pequenas.

Estou totalmente de acordo coas consideracións a propósito da sobreabundancia
de información municipal nas páxinas locais dos periódicos. Pero iso tampouco é un
fenómeno illado: a política campa case en exclusiva polos xornais españois, e a
Xunta é a grande factoría de noticias para os galegos. A información local ten a gran
vantaxe da proximidade ós cidadáns e iso debería aproveitarse máis para converter
ós veciños en protagonistas, para escoita-las súas necesidades e para observa-los seus
comportamentos. Pero moitas veces pasámo-lo día coa orella posta na porta do des-
pacho do alcalde, e esquecémonos do mundo real que segue aí fóra.

Agora ben, dito isto, tampouco hai que chamarse a engano: en Pardela, efectiva-
mente, deben de pasar moi poucas cousas, e as páxinas do xornal están aí agardan-
do ser enchidas tódolos días. Se non ocorre nada, pois haberá que inventalo ou, no
mellor dos casos, inflar calquera asunto secundario. Falouse no debate de que os
medios galegos adican cada vez máis espacio á información local sen poñe-los recur-
sos axeitados ó esforzo que se require, e logo non saben ben con qué cubrir tantas
páxinas ou tantos minutos de programación. Pero esta tampouco é unha peculiari-
dade galega. En todo o mundo vemos que nacen cada día novos medios de comu-
nicación nos máis variados soportes, e os xornais, as radios e as televisións aumen-
tan páxinas e tempo de programación para supera-la oferta da competencia. ¿Como
se ocupa todo ese espacio que medra cada día en progresión xeométrica, cando, ade-
mais, trátase de facelo aforrando custos, tendo ben amarrado ó persoal e fomentan-
do o acritismo dos xornalistas? Ás veces coa simple nada (véxanse as interminables
declaracións de futbolistas que pasan a diario as canles televisivas) e outras co fume
de palabras subidas de ton ou dalgún drama humano convenientemente esaxerado.
Voltamos así ó principio destas liñas: ¿como vai despreza-la CNN a posibilidade de
converter media ducia de felacións no asunto exclusivo da axenda política nacional,
cando esa cadea debe encher 48 boletíns informativos ó día e os debates sobre as
contas da Seguridade Social dan moi mal en televisión?

Se afondamos na pescuda das novas estratexias dos medios para dar contido a ese
universo en continua expansión que é o espacio informativo, acabamos batendo de
fociños co Gran Hermano. Examinando o fenómeno deste programa e da súa reper-
cusión nos medios, atopámo-la última e máis refinada estratexia na busca de histo-
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rias para nutri-la oferta mal chamada comunicacional: se a realidade non dá máis de
si, qué mellor cousa que inventar unha realidade propia para logo poder falar sobre
ela e converte-la nunha nova fonte de historias que alimentarán xornais, revistas,
páxinas de Internet, emisoras de radio e mesmo outros programas televisivos. Pero
estoume apartando demasiado do tema. Aquí tratábase de falar de Paradela, un con-
cello máis próximo a Washington do que poderiamos sospeitar.
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Xurxo Lobato
Responsable de Imaxe e arquivo de La Voz de Galicia

Efectivamente, estou moi de acordo con David Cheda na súa valoración foto-
gráfica. O recurso das fachadas para ilustrar temas municipais ven dado pola caren-
cia de profesionais da información gráfica, xustificado pola imposibilidade de ter un
en cada vila ó noso dispor. 

E cando un tema é importante, ás veces falta previsión para enviar un fotoxor-
nalista a cubri-la noticia. Esta é unha das eivas na información comarcal común a
tódolos xornais diarios, motivada non só por cuestións económicas, senón tamén
pola valoración informativa. Desde o medio no que teño a responsabilidade gráfica
tentamos superalo facendo un arquivo amplo de fotos de recurso e dotando a corres-
pondentes de cámaras de tecnoloxía dixital para facilita-la realización da imaxe e
mailo seu envío. Aínda que obviamente o problema suscitado no texto adxunto se
vai dar máis veces. A repetición de fotos non é tanto un tema económico como de
organización e coordinación.

Os pasos para equipara-la importancia da información visual estanse dando,
mais é na información comarcal onde está o tema aínda verde.
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ESCAPE DE AMONÍACO EN RIBEIRA

Un pequeno escape de amoníaco nunha fábrica de conxelación
causou a alarma esta mañá entre os veciños dun barrio de
Ribeira.

Despois sóubose que non houbo perigo ningún para a poboa-
ción, pero nun primeiro momento os servicios de Protección
Civil pecharon o recinto no que está a empresa.

Tres persoas foron atendidas por pequenas irritacións.

…………………………………

A empresa de conxelación na que se produciu o pequeno escape
de amoníaco está en pleno casco urbano de Ribeira e leva 15
días sen producir por unhas reformas.

Segundo explicaron os responsables da fábrica, o incidente
debeuse a que un operario cometeu un erro ó desmontar unha
válvula, nunha operación que realizan tódolos días.

Din que a cantidade de amoníaco que se verteu non chegou a
medio litro e que en ningún momento houbo perigo para nin-
guén.

INSERTO

O cheiro percibiuse en toda a barriada que está ó leste da fábri-
ca.

Nesa zona montou Protección Civil o seu dispositivo acordoan-
do o recinto e mobilizando a ambulancia.

Creouse certa confusión: algúns medios ata falaron de varios
ingresos no hospital comarcal, cando a verdade é que só houbo
tres persoas que fosen ó centro de saúde, alí mesmo a carón do
barrio afectado.

Miráronse de irritación nos ollos e no nariz, e unha persoa
maior tivo complicacións pola asma, pero xa estaban de volta
na casa á hora de xantar.

(noticia de televisión)
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ANXO- Trátase dunha noticia elaborada por min. Eu creo que esta é unha noticia
que ten un fallo evidente e obvio, que é que aquí non aparece ninguén
confirmando que efectivamente pasou algo alí, quero dicir, que ou houbo
un escape de amoníaco ou houbo alarma. Eu a noticia que dou é que
houbo alarma ó mediodía en Ribeira. Logo hai outra cuestión, que, unha
vez feita a noticia, me din conta, ou me pareceu a min, que me deixara
influír por algo que seguramente non é bo deixarse influír: cando saín
para Ribeira sintonicei a radio para saber qué pasaba, e previamente colle-
ra o primeiro teletipo que saíra do asunto. E estaban falando de oito per-
soas ingresadas no hospital e que había montado todo un tinglado de eva-
cuación. 

Ó chegar alí, encontreime con que non pasara da misa a media, e deixei-
me influír un pouco por eso, e en vez de da-la noticia do sucedido, din a
noticia preocupado por desmentir. E eso foi un factor negativo para o
resultado final. 

En todo caso, eu escollín esta noticia de tódalas que fixen esa semana por-
que creo que ten unha característica que inflúe moitísimo á hora do enfo-
que da información. Moitas veces as noticias non as enfocamos como
queremos por estarmos influídos por condicionantes absolutamente
materiais, é dicir, ¿por que non metes na televisión o que dixo fulano?,
pois porque non teño as declaracións de fulano, e ó mellor collo a noticia
por outro lado porque si as teño. Os redactores sempre dispoñemos de
certa posibilidade de elección de perspectiva, ás veces para dar maior sen-
tido ou conseguir unidade, aínda que supoña desprezar datos. E este é un
caso así. 

O normal nesta noticia sería ter declaracións da empresa, de Protección
Civil, dos médicos e dun afectado. Pero os catro nunha noticia de un
minuto non me van caber, e eso xa me leva a escoller, o que xa me está
condicionando para o enfoque da noticia; seguramente escolleses a quen
me dese o mellor corte. Pero a realidade é que non conseguín entrevistar
a ninguén, o que me condicionou absolutamente o enfoque da noticia. 

ANTÓN- En primeiro lugar, ti agora mesmo acabas de dicir que, en realidade, non
fuches contar ou ó final non contáche-la noticia dun suceso que ocorría
en Ribeira, senón que contáche-la alarma que ó mediodía se vivira en
Ribeira; non que houbera un escape de cloro, senón que houbera alarma
ó mediodía en Ribeira. Pero o problema para min non é tanto ese como
que en realidade ti dixeches que ó mediodía houbera alarma en Ribeira
sen razón, é dicir, ti contas unha noticia e ademais dás unha conclusión:
non existe razón para que haxa alarma en Ribeira. Hai, ademais, unha
parte moi importante na noticia que non se desenvolve para nada, que
houbo un escape de cloro nunha fábrica situada no centro dunha vila, que
houbo un dispositivo de Protección Civil enorme, o máis que puideron
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despregar, si hai un coche bomba en Ribeira, independentemente das for-
zas que despois virían doutros lados, de entrada Protección Civil non
podería montar máis efectivos nin facer máis despregue có que fixo cando
houbo este escape de cloro, eso dá a entender que, efectivamente, houbo,
non só gran alarma, senón alarma con razón. Que despois, afortunada-
mente, o suceso non transcendeu e o escape foi un escape leve, e os into-
xicados non tiveron demasiadas dificultades, só irritacións, pois digamos
que é a man da sorte, pero eu creo que cando abordamos unha situación
coma esta, na que no medio dunha vila hai unha fábrica que traballa con
materiais perigosos e se produce un escape, eu creo que a noticia xa non
é tanto se houbo feridos, senón que a situación transcende e trasládase a
qué pasa con esa empresa, por que está radicada esa empresa aí, realmen-
te é perigosa ou non é perigosa. 

Se este escape, da mesma natureza e coa mesma incidencia, cos mesmos
resultados para a saúde das persoas, se produce en Elnosa, por exemplo,
ou calquera outra empresa fronte á que pode haber moita máis sensibili-
dade social, pois a noticia, evidentemente, sería moito máis transcenden-
te. Insisto, co mesmo número de feridos e nas mesmas condicións.

ANXO- Se fose Elnosa, e me enviasen a min a cubri-la noticia, faría o mesmo.

ANTÓN- Eu estou convencido de que non faría-lo mesmo, porque se ti hoxe tés
que facer outra vez esta noticia, xa non a farías igual.

ANXO- Nin esta nin probablemente ningunha, pero a actitude perante a noticia
sería a mesma. Pero imos ir por partes: o tema da nave da empresa no
casco urbano aparece xa no primeiro parágrafo e mais na intro, porque a
min me pareceu relevante. Pero esta, e tódalas noticias de televisión, fanse
da seguinte maneira: chegas a Ribeira, botas dúas horas, gravas e volves. E
este tema non se pode tratar así, cando ademais tés que atender a outras
cousas e tés que moverte, ir ó hospital comarcal supón un cuarto de hora,
logo tés que volver, outro cuarto de hora… Se o tema é importante, hai
que volver ó día seguinte e trata-lo asunto con maior profundidade. Os
periódicos si que recollían todo eso ó día seguinte, porque dispuxeron de
máis tempo e ademais teñen xente que fai información local, que sabe
que, polo visto, o Bloque xa anunciara algúns problemas coa ubicación
desa empresa nun pleno recente do concello. 

Respecto a que eu opino, creo que soamente hai un parágrafo que dá pe
a eso, un parágrafo quizais non moi afortunado: “Cando a verdade é que
só houbo tres persoas que fosen ó centro de saúde” (algúns medios ata
falaron de varios ingresos no hospital comarcal). Hai que ter en conta que
esta noticia leva unha medianiña tamén, ¿eh?, se non a levara tampouco
me permitiría esa licencia. Aínda así, ó mellor pode ser criticable, pero
metendo unha medianiña hai un persoa alí que conta en primeira persoa
e está gravada no lugar do feito. Eu, simplemente, máis tarde digo que en
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realidade só houbo tres feridos leves e que foron ó ambulatorio porque o
tiñan preto da casa.

ANTÓN- É dicir, a presencia do periodista na noticia está reforzando a opinión do
periodista.

ANXO- Estou dicindo o que eu vin, o que o periodista viu.

ANTÓN- É dicir, a opinión do periodista. Precisamente utilizámo-las entradiñas
para dicir que esto que contamos é absolutamente verdade, que houbo
alarma en Ribeira sen razón.

ANXO- Sen razón é unha conclusión que sacas ti, pero calquera telespectador ten
que saber que houbo alarma sen razón. Eu explico o nivel ou a gravidade
do escape de amoníaco, e esa explicación ten que servir ó telespectador
para que faga a súa deducción. Polo menos así o entendo e así o intentei;
aínda que ó mellor o tiña que procurar doutra maneira.

ANTÓN- Imos ver, “Miráronse de irritación nos ollos e no nariz, e unha persoa
maior tivo complicacións pola asma, pero xa estaban de volta na casa á
hora de xantar”, evidentemente xantaron coma cada día ou incluso máis,
por se acaso a vida é curta, imos aproveitar. Quero dicir que parte da noti-
cia non está no que se conta, senón no que non se conta. Insisto en que
hai unha sensación difusa, ó longo da noticia non se sabe moi ben qué
pasou: “Segundo explicaron os responsables da fábrica…”, un dos propie-
tarios, o xerente, un técnico… cos que falaches ti, cos que falou o perio-
dista, que é algo que valería moi ben para unha información dun periódi-
co, en cambio para a televisión non, porque esas persoas non queren facer
unha declaración á cámara, xa perdeu todo o vigor, toda a importancia,
todo o interese. A televisión non pode perde-las imaxes desas fontes, inde-
pendentemente de que queiran aparecer ou non en cámara. A min dame a
sensación de que o periodista despreza moitos datos que confirman exac-
tamente o que pasou, e en cambio opta pola vía de dicir que “¡bah!, aquí
eu pensaba que ía pasar moita cousa, esperaba encontrarme con sangue e
resulta que non levo nada para a casa”.

ANXO- Parece difusa porque é bastante difusa, xa que non dispoño de fontes, ade-
mais confeso que pode ser intencionado, como un recurso moi de perio-
dista de televisión que se encontra sen apoiatura gráfica para conta-la noti-
cia (cantos máis anos levas na profesión, máis fácil é caer en ser difuso, por-
que é o mecanismo máis sinxelo), nadas un pouco entre augas. Ademais,
se eu explico o problema da válvula na televisión, a noticia non pode durar
un minuto, soamente a explicación do problema na válvula necesita tres
minutos.

ANTÓN- Eu non creo que ó telespectador lle interese que a válvula rompeu pola
metade, rompeu por un lado ou rompeu polo outro. Ó espectador, en todo
caso, interesaralle que en vez do indefinido “Explicaron os responsables da
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fábrica”, lle deas un nome e un apelido a esa información. Algo que se con-
segue con tres palabras máis na noticia, que ademais che permiten obxec-
tivala, é dicir, cambia-la subxectividade da túa información pola subxecti-
vidade do técnico, do directivo da empresa. Eso por unha parte. Por outra,
non se trata de explicar que unha válvula rompeu por un lado ou por
outro, en todo caso do que se trata é de insistir en que o escape de amoní-
aco se produciu en pleno casco de Ribeira, esa é a noticia importante para
min. 

A min o que me gustaría agora é face-lo exercicio de darlle unha versión
definitiva á noticia despois de todo o que levamos falado sobre ela, cos
mesmos datos dos que dispoñía nese momento e coas mesmas limitacións
de declaracións.

DAVID- Na noticia dase por suposto que un escape de amoníaco é nocivo, pero
non se explica realmente cómo e por que. Tamén se está pasando por alto
que existe un regulamento de actividades nocivas, molestas, insalubres e
perigosas, polo que as empresas se teñen que rexer. Mesmo no texto se
esquece que vivimos nun país do primeiro mundo, no que o funciona-
mento das industrias está controlado, e o medio ambiente protexido. Por
fortuna, somos unha sociedade con crecente conciencia ambiental. Por
eso cómpre explicarlle ó público se realmente o funcionamento desta fac-
toría no casco urbano de Ribeira pon en perigo a poboación, e qué riscos
supón para a saúde o amoníaco.

Tamén haberá que dicir que, se a ubicación desa instalación fabril no
medio da vila é tan preocupante, alguén terá incorrido nunha irresponsa-
bilidade. E se non houbera lugar a esa preocupación, os irresponsables
seriamos nós por alarmar ó salientar sen motivo o detalle de que a fábri-
ca está en pleno centro dunha cidade.

O tratamento á lixeira de certos datos, sen ter en conta consideracións
coma as que acabo de referir, está arruinando o noso prestixio entre os
directivos de compañías e tamén noutros colectivos profesionais. Estamos
fartos de escoitar que “os periodistas non se enteran de nada”; é que ás
veces non nos enteramos.

Non vale argumentar que nós traballamos acuciados pola urxencia do
peche. Efectivamente, actuamos moi presionados polo tempo, e eso des-
culpa certos erros, pero hai que conta-lo que pasa, non o que non pasa.

ANXO- Púxeno ó final da noticia. Pero non esquezades que esto é un minuto, que
non é nada; se queres, colle unha noticia dun periódico e mide cun cro-
nómetro o que podes ler…, e non le-lo lead. Todo aquel que diga que hai
que meter, ten que previamente sacar, porque o minuto é o que non se
pode tocar -teoricamente, eu ese día axusteime ó tempo.

ANTÓN- Xa sei, ese día tiñas moito interese en que fora un minuto.
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ANXO- Outra cousa, imos á teoría que eu suxería ó principio. As noticias non se enfo-
can nin pola casa, nin polo regulamento de actividades insalubres. Nas noti-
cias en televisión -e supoño que coas da radio é parecido-, cando vas a un
sitio no que non tés idea do que pasou nin ó mellor de onde está, ti chegas
ó sitio e o primeiro que fas é preguntar á entrada do lugar polo primeiro sitio
a onde tés que ir. Dispós de dúas horas. Logo gravas e, cando tés material gra-
vado e recolliches tres datos, volves para a redacción, e fas un minuto. Entón,
todo aquel que propoña entrar en profundidades, desenvolver esto, desen-
volve-lo outro… eu creo que non ten en conta o que son factores absoluta-
mente determinantes na elaboración das noticias, moitas veces máis deter-
minantes cá idea profesional que poida te-lo periodista de cómo se debería
enfocar unha noticia.

ANTÓN- Imos ver, eu creo que un dos labores do que nos debemos ocupar aquí é de
facer unha análise desde o punto de vista teórico do que se fai na práctica,
para conseguir que os periodistas leven un manual de estilo constantemente
encima, sobre todo para conseguir, se queres, que os periodistas en cada
momento intenten pasar por ese tamiz teórico o seu traballo práctico, por-
que probablemente esto que estamos facendo, a nós incluso persoalmente, a
todos nós, nos serve no noso traballo de cada día porque evidentemente é un
traballo de reflexión que eu creo que ten un enorme interese. Eso por unha
parte. Entón, efectivamente as noticias eu sei que se fan así, pero no proceso
de elaboración dunha noticia, é dicir, cando estás no lugar, ti recibes varios
fluxos de información e ti optas para tirar por un lado ou tirar para outro en
función de como vaias predisposto. Concretamente aquí, a min dame a sen-
sación de que de entrada tírase cara ó sangue, quero dicir, búscanse feridos,
probablemente con acerto, ó mellor sexa a información máis sensible, se hai
feridos ou se hai feridos graves é a información que pode espertar un maior
interese no espectador. Entón, xa de entrada, desbótase calquera outro tipo
de implicación, se a empresa está dentro da legalidade ou se o concello lle
concedeu unha licencia sen ter que concederlla, asuntos máis ou menos tan-
xenciais. 

Con respecto ó que dis de que para meter un dato novo na información hai
que previamente sacar outro, tés razón, sen embargo na última frase da túa
noticia dá a sensación de que foron ó centro de saúde porque non tiñan outra
cousa que facer, cando na frase anterior escribías que se creara certa confu-
sión e que algúns medios falaran de varios ingresos no hospital comarcal…
¿por que ti tés que desmentir a ninguén? Entón esta frase sobra, e son quin-
ce segundos que sobran (“Creouse certa confusión, algúns medios ata fala-
ron de varios ingresos no hospital comarcal, cando a verdade é que só houbo
tres persoas que fosen ó centro de saúde de alí mesmo a carón do barrio afec-
tado”), son quince segundos exactamente. Cando a información pura e dura
que existe é que tres persoas ingresaron no centro de saúde do barrio.

ANXO- Ti a esta frase quítaslle cinco segundos escasos, e ademais eu teño que dicir que
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houbo tres persoas, que foron ó centro de saúde e que o centro de saúde está
a carón do barrio afectado, e que houbo confusión á saída do operativo
tamén o teño que dicir...

ANTÓN- Desde “Creouse certa confusión” ata “barrio afectado” hai exactamente
quince segundos.

ANXO- Non, eu sei o que me leva a min ler un parágrafo.

ANTÓN- Pero acabo de cronometralos, Anxo.

ANXO- Pero eso a min lévame menos de dez segundos.

ENCINA- Claro, é que en televisión moitas veces recórrese ós que len máis rápido para
que o minuto che dure menos e poder meter máis cousas. Bromas á parte, se
empezamos a discutir eso, creo que é mellor deixalo.

ROBERTO- Non fai falta nin un segundo máis de noticia. Co mesmo que tés, enca-
béza-la noticia de forma diferente. A noticia para min non é un pequeno
escape de amoníaco etc., etc. A noticia é que tres persoas tiveron que ser
ingresadas aínda que non lles pasara nada, e tamén que a fábrica está no
medio da poboación.

ANXO- Para min, non. Confeso que eu ía buscando o número de feridos, pero para
min non era o importante, non tería sentido. Eu creo que é más importan-
te o feito de que Protección Civil de Ribeira montou un dispositivo ó medio-
día ante unha expectativa de perigo. Considero, ademais, que tería que tra-
ballar máis esa expectativa de perigo, a situación da fábrica, o fallo que se pro-
duciu, etc., aínda que ó final, como se ve, optei por recoller que houbera alar-
ma e ó cabo non pasara nada. 

DAVID- Eu comparto o criterio de que a noticia é a alarma. Pero cando eu dicía o do
amoníaco, o que pido é que se explique cabalmente a situación e que non se
criminalice o empresario que ten a empresa alí, porque non é un delicto ter
unha fábrica no medio da poboación, en principio, logo xa o dirán as auto-
ridades que aplican a lexislación vixente. 

ANTÓN- Imos ver, eu estou de acordo en que a noticia é a alarma, pero a conclusión
da noticia é a alarma sen fundamento, sen aportar datos que demostren que
non ten fundamento a alarma.

DAVID- Correcto.

ANXO- Pode ser, queda moi sobre a medianiña, quero dicir, sobre o feito de que houbo
un periodista que foi alí e di que non houbo fundamento para a alarma.
Claro que tamén hai outro dato, que houbo tres persoas que se foron mirar
e tiñan os ollos afectados. E que os responsables da empresa dixeron que non
pasara nada. E eso fáltame a min, os señores dos ollos irritados e o señor da
empresa ou o de Protección Civil. Pero se os tivera, a noticia non dura un
minuto. 
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ANTÓN- O que pasa é que tamén temos tendencia a medi-la gravidade e o intere-
se das noticias polo número de feridos, pola gravidade das feridas, ou polo
número de mortos, que evidentemente é unha das medidas, pero non a
única. Non tén moito que ver, pero ocórreseme agora como exemplo o
accidente do hospital de Valdecilla: se cae a parede e non hai ningún feri-
do, ¿a alarma que se creou ó redor da historia sería a mesma ou non sería
a mesma? O fundamento para a alarma eu creo que sería máis ou menos
igual, porque o efecto era igual, ¿comprendes?

ANXO- Ese é un bo exemplo que me axuda na razón pola que escollín esta noticia
para traer aquí. Para face-la noticia do hospital de Valdecilla era bastante
o minuto, xa que non existía material. E a escaseza de material condicio-
na absolutamente o enfoque. Ti tés planos do edificio derrubado, non
sobra ningún, movemento da xente de Protección Civil tamén por alí
polo hall, e algo de desprazamento de enfermos, non de feridos do acci-
dente, senón de enfermos do hospital que hai que trasladar. Non dispo-
ñemos dunha declaración de ninguén ata ultimísima hora da tarde en que
nos chega un corte de un minuto aproximadamente do presidente do
Insalud, cando facía a famosa declaración pouco afortunada de que fora o
vento e a chuvia. 

A nosa noticia de Ribeira parece distinta, coñécela desde a mañá, pero tam-
pouco dispós de material, non tés soporte co que levar adiante ese enfoque,
co cal desbotas ese enfoque, non porque sexa malo -que seguramente sexa o
acertado-, senón porque ese é o enfoque que ti non vas poder desenvolver. 

É este é un factor alleo á información mesma, pero que marca a liña das
noticias na televisión. Agora na televisión temos delegacións, pero ó princi-
pio cántas veces un morto en Lavacolla era unha noticia do telexornal e un
morto corenta quilómetros máis para adiante non era porque non chegaba-
mos.

ENCINA- ¿Como cónta-la alarma que provocou o dispositivo de Protección Civil con
imaxes para arriba da fábrica e imaxes para abaixo da fábrica?, ¿como cónta-
la historia dos veciños e dos feridos con imaxes do centro de saúde para un
lado e imaxes do centro de saúde para o outro? Esto, Anxo, non che xustifi-
ca o pouco afortunada da túa redacción da noticia, pero si, cando menos, o
enfoque que lle deches.

ROBERTO- Hai outro condicionante que creo que era importante. Dame a sensación
de que ti ías facer unha noticia, pero tamén ías desmentir á radio, ías cabre-
ado porque che transmitiran moita alarma e ti cando chegaches non viches
sangue. E ti non puideches evitar desmenti-la radio. 

ENCINA- Se ti chegas, tés unhas imaxes estupendas do dispositivo de Protección
Civil, se tés os feridos, que ademais foron onda ti e che contan que “a min
xusto a tal hora empezáronseme a irrita-los ollos e tiven que saír corren-
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do…”. Se ademais tés todo eso, evidentemente a noticia seguro que non a
fas así, independentemente do que escoitases ou non escoitases na radio.

ANXO- Eu e todo o mundo, xeralmente facémo-la noticia en función do material do
que se dispón. E o que quixeras ter pero non tés, non o podes contar. Aínda
que ás veces nos autolimitamos nós; en certo sentido estou de acordo con
Antón cando dicía que se nega a pensar que a televisión, pola natureza téc-
nica do medio, non poida abordar certos temas. Eu tamén me nego, estou
de acordo, pero estamos falando do ordinario.

ANTÓN- Ti podes contar historias que forman parte do corpo da noticia aínda que
non téña-lo protagonista contándoche eso en directo. É dicir, se o infor-
mante che di “Mira, a válvula rompeu porque esto é así…”, pois ti contas
que segundo fulanito a válvula rompeu porque é así, ¡que lle vas facer!

DAVID- Insisto nunha cousa, ¿ti preguntácheslle a alguén polos perigos do amoníaco?

ANXO- Alí ós técnicos.

DAVID- ¿E explicáronchos?

ANXO- Moi por riba, sobre todo contáronme cómo se escapara.

DAVID- Pois a min paréceme básico indicar en qué cantidade e en qué condicións
é perigoso o amoníaco para a saúde das persoas. Ó abeiro deste caso temos
que admitir que, ás veces, cando nos ocupamos de procesos fabrís estamos
dando por supostas moitas cousas, ou falando erroneamente de determi-
nados procedementos que son inocuos. Por exemplo, cando informamos
das emisións de gases nas centrais térmicas sempre se utiliza como ilustra-
ción unha torre de refrixeración, de onde sae puro vapor de auga. O
vapor, que eu saiba, non contamina, pero para nós é a imaxe da contami-
nación. Dunha “contaminación”, polo demais, que sae formando un
penacho impoñente e que ó público lle induce a crer que esa central ten
que emitir todo o dióxido de xofre do mundo. Ofrecemos unha imaxe
espectacular e real dunha industria, pero desinformamos. Teremos unha
bonita foto, pero unha mala noticia.

ANXO- Ese é un erro que vén, en parte, do que eu digo, é dicir, nas Pontes de
García Rodríguez, por exemplo, as chemineas que botan fume de verda-
de son as cativas, que é un fume de vapor de auga, e a cheminea que con-
tamina é o pirulo. Pero, claro, cando se fala de contaminación todo o
mundo pon as outras, porque son máis espectaculares, porque ilustran
moito, ¿que contamina?, o fume, e alí vese máis fume, aínda que se trate
de vapor de auga.

DAVID- Eu comprendo que as imaxes de televisión, canto máis espectaculares e
impactantes, mellor. Pero sempre a partir da realidade. Está claro que a
imaxe do AVE, o tren de alta velocidade, é espectacular, pero non nos vale
para ilustrar unha noticia sobre a puntualidade dos trens que circulan por
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Galicia, malia que un e outros son trens. Tamén está o caso dalgúns xor-
nais que empregan fotografías de estacións meteorolóxicas en informa-
cións sobre pararraios radioactivos. Por ilustrar mellor non se pode falsea-
la realidade. En suma, hai que saber de qué falamos, especialmente cando
se trata de procesos fabrís, e preguntar sobre todo aquelo que non teña-
mos claro.
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COMENTARIO

Xosé Benito Reza Rodríguez
Ecólogo e escritor (ex-xefe do Servicio Galego de
Conservación da Biodiversidade)

É evidente que calquera noticia, sexa da natureza que sexa, pode ter múltiples
enfoques á hora de elaborar a información, e esa complexidade tanto en canto ás
posibilidades que se presentan na selección de datos, como ás oportunidades de
recoller información varia e complementaria con posterioridade ó feito pero previo
á elaboración da noticia, é o que precisamente orixina que con relativa frecuencia,
pola nosa condición humana, sempre propensa á parcialidade e á esaxeración, se lle
dea un tratamento erróneo á información, entendendo ademais neste caso que nos
ocupa que as singularidades ou peculiaridades do medio audiovisual (televisión)
fronte a outros non debe ser óbice para que a información se trate axeitadamente,
nin tampouco banal xustificación fronte a unha supostamente inevitable carencia de
perspectiva ou opacidade no seu tratamento final. 

Entendo que a noticia non ten por que enfocarse necesariamente no horizonte
dunha potencial repercusión ou transcendencia social que o periodista-adiviño cre
vai ter, cousa que se dá con excesiva frecuencia no tratamento das noticias de carác-
ter ambiental, xa que eso ocasiona, por desgracia, que en moitos casos se obvien cir-
cunstancias determinantes para entender o feito na súa verdadeira dimensión, con
independencia da alarma social ou do morbo que posteriormente se poida xerar. 

Neste caso xa resulta tendenciosa a simple afirmación de que “a empresa de con-
xelación ... está en pleno casco urbano”, pois, que eu saiba, o “Reglamento de acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas” (RAMINP) non prohíbe a insta-
lación destas industrias nos cascos urbanos, senón tan só que como actividade clasi-
ficada como “molesta” no RAMINP, o proxecto de execución e a licencia municipal
deben axustarse ás condicións establecidas polo órgano ambiental competente, hoxe
Servicio de Calidade Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, e por outra
banda as emanacións gasosas de amoníaco son tan só irritantes, e só sería “perigo-
so”, ademais de “molesto”, se fora manipulado polas persoas directamente dende o
foco emisor en estado líquido. 

Outra cuestión tanxencial, pero non por eso menos importante, é se a industria
obtivo para a súa posta en funcionamento os permisos necesarios segundo a vixen-
te lexislación e se se están a adoptar as medidas correctoras que se puideron propo-
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ñer no seu día. Se non é así, habería que incidir na responsabilidade en que inco-
rrería o concello e o inspector local de saúde pública por eso, e nos posibles antece-
dentes e reclamacións presentados con anterioridade ó feito. Entendo que o proble-
ma non é o pouco tempo que houbo para dar a noticia (1 minuto), senón o rigor
con que esta debe de se transmitir baseado nun axeitado aproveitamento do tempo
que tivo o periodista para elaborar posteriormente a información, evitando por
suposto os formulamentos mediáticos derivados dunha predisposición inicial que
neste caso non se axustaba finalmente ó feito real. 

As cuestións ambientais e sobre todo as repercusións negativas dunha mala xes-
tión do medio ambiente cando se evidencian subitamente son efectivamente das
máis impactantes hoxe en día, gracias ó gradual crecemento da conciencia ambien-
tal na nosa sociedade. Sen embargo é precisamente esta singularidade a que esixe
moito máis rigor na información e a que está a provocar que neste tipo de noticias
se dean con facilidade distorsións na realidade e falta de perspectiva a causa do des-
coñecemento do tema que se está a tratar -semella que todo o mundo sabe de eco-
loxía-, e que se produzan prexuízos que logo son atribuídos á falta de profesionali-
dade do informador, xa polos directos afectados, pola propia administración com-
petente ou polo público en xeral. Así, por poñer un sinxelo exemplo, hai anos a
noticia da aparición de dous polos de cegoña mortos ó pé da árbore co niño tivo
unha importante -e interesante- resonancia social e deu lugar a unha unánime repul-
sa contra os supostos agresores, nembargantes o que ninguén soubo -porque nin-
guén o preguntou- é que, en virtude das leis que rexen a supervivencia na natureza,
os polos de cegoña máis febles son expulsados do niño polos seus irmáns cando a
niñada supera os tres individuos, sobre todo se as condicións ambientais do hábitat
son desfavorables. 

Por outra banda, tamén é certo e alporizante que en xeral os temas ambientais só
son noticia cando se produce unha alarma puntual con forte repercusión social, sen
embargo son da opinión de que os medios de comunicación galegos poderían facer
moito máis a prol da creación dunha auténtica conciencia ambiental neste país fron-
te ás agresións que se están a cometer día a día, e tamén entendo e sei que moitas
veces non se tocan ou só se tratan marxinalmente e con exquisita prudencia por
imperativos derivados da sempre odiosa confrontación entre desenvolvemento e
conservación, como poden ser os obxectivos establecidos polas políticas sectoriais
con maior apoio institucional. 
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PALANGREIROS DE MUXÍA

1

Uns 300 mariñeiros e veciños de Muxía manifestáronse esta
mañá en Compostela para solicitaren unha concesión que lles
permita pescar peixe espada.

Aseguran que os caladoiros de pescada están practicamente esgo-
tados e que necesitan unha alternativa que lles permita pescar
todo o ano.

A Consellería de pesca considera inviable a solicitude e aposta
porque se dediquen á captura doutras especies alternativas.

...........................

Os palangreiros de Muxía queren pescar peixe espada. Solicitan
unha concesión de 150 toneladas para palia-los efectos da crise
que vive o sector e que afecta a preto de 100 familias da zona.

Basean a súa petición na escaseza de pescada, a especie á que se
dedican os 14 palangreiros de Muxía. O patrón maior da
Confraría de Pescadores asegura que os barcos están parados e
que as familias afectadas non teñen outros recursos.

PATRÓN MUXÍA

Mentres os mariñeiros se concentraban ás portas do Parlamento
galego, o BNG levaba as súas protestas ó pleno da Cámara.
Tralo debate, as solicitudes foron rexeitadas.

Dende o Ministerio de Pesca, co que manteñen contactos dende
hai meses os palangreiros de Muxía, descártase aumenta-lo
número de concesións para a pesca de peixe espada.

Dende a Xunta, o Director xeral de Recursos Mariños propon-
lles ós palangreiros que participen nas campañas experimentais
doutras capturas.
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2

Mariñeiros e veciños de Muxía manifestáronse en Compostela
para solicitaren que se lles permita andar ó peixe espada.

Aseguran que os caladoiros de pescada, especie á que se dedican
normalmente, están practicamente esgotados, polo que precisan
unha alternativa que lles garanta a actividade durante todo o
ano.

O Patrón Maior da Confraría de Muxía asegura que 14 palan-
greiros están parados por falta de licencias para capturaren espe-
cies distintas da pescada. Afirma que as familias afectadas non
teñen outra vía de ingresos diferente á pesca.

PATRÓN MUXÍA

A Xunta e o Ministerio de Pesca desbotan amplia-lo número de
concesións para o espada e recomendan ós palangreiros de
Muxía que se integren en campañas experimentais para outras
capturas.

(noticia de radio)
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ROBERTO- Quixen traer estas dúas versións da mesma noticia, que en principio
están ben as dúas, pero unha (a 1) é dun becario e a outra (a 2) dun vete-
rano. Como digo, non é que ningunha estea mal, pero pareceume intere-
sante que analizarámo-las diferencias que o tempo labra nos xornalistas.

ENCINA- Independentemente se que sexan noticias dun becario e dun veterano,
aquí hai dúas cousas claras: a do becario podemos asegurar que está feita
para un informativo longo.

ROBERTO- A do becario é para o informativo das dúas e a outra é reciclada para
o das oito da tarde.

ENCINA- Aínda que a 2 sexa para un informativo, fáltalle a entradiña. Pero, á
marxe deso, a min gústame máis a do becario, creo que é bastante máis
informativa, e só lle atopo un par de peros: despois de dicir que “O patrón
maior da confraría de pescadores asegura que os barcos están parados e
que as familias afectadas non teñen recursos” hai un inserto; se este inser-
to vai dicir algo a maiores ben está, pero se incide no que é a introducción
do inserto, habería que quitarllo. E o segundo parágrafo que non está tan
ben coma o resto, porque dá a impresión de que o debate se producía no
momento en que eles se manifestaron, é dicir, que se manifestaron porque
había debate no Parlamento; o cal non estaría especialmente mal, o que
pasa é que queda bastante mal redactado, porque parece que se produciu
o debate e no momento saíron e todo pasou nun tempo moi determina-
do. Por último, habería que corrixirlle os “mentres”, “dende o Ministerio
de Pesca”, “dende a Xunta”… Son as pégas que eu lle vexo a esa noticia.
En canto á outra, evidentemente non está mal, pero hai algúns matices de
redacción e, sobre todo, fáltalle a entradiña.

ROBERTO- Para min, como dixen, non está mal ningunha, o que ocorre é que na
2 dise máis ou menos o mesmo con moitas menos palabras. 

PAULINO- Encina, vouche matiza-lo dos apoios introductorios. O “mentres”, pre-
cisamente aí, non sobra, porque expresa dúas accións que se realizan á vez.
É distinto doutros “mentres” que van seguidos de coma, que son coma
eses retrousos semanticamente inútiles e incluso de mal gusto do tipo
“dicir que”, que se poden simplemente obviar, son recursos para darlle
continuidade, para liga-la redacción, pero nin semántica nin sintactica-
mente teñen valor.

ROBERTO- Na radio caemos moito na tentación deses “mentres” incorrectos que
dis ti, mal empregados se non teñen esa referencia temporal.

DAVID- Eu engadiría unicamente un dato á información, aínda que parece dedu-
cirse, pero non é un dato que conste explicitamente, ¿quen convocou a
concentración?, creo que é algo moi significativo e de gran valor.

ANXO- Hai outro detalle, a min chocoume que houbera catorce palangreiros á pes-
cada en Muxía, pero comprobeino e parece que si son catorce barcos de
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palangre de fondo, pero hai moito tempo xa que non andan á pescada na
práctica, polo visto; están dados de alta en artes varias, e aínda que andan
todos con palangre de fondo, moitos deles andan ó espada furtivamente.
E teñen o conflicto desde que aumentou a vixilancia e lles meteron mul-
tas moi gordas a un par deles. E logo hai outro tema que non se mencio-
na aquí, que estes palangreiros teñen en contra a toda a flota de espada de
Galicia.

DAVID- Aí está a especialización.

ROBERTO- E aí está o que di o veterano: “aseguran”, e o que di o becario, que el
mesmo o asegura, sen sabelo.

ANXO- Probablemente pagase a pena quitar algunha cousa para explicar outras de
importancia que están detrás do que se ofrece aquí, que é puntual. Porque
non é que o ministerio lles negue as licencias -a Xunta coido que é só
intermediaria neste tema-, é que, se o ministerio lles dá as licencias, A
Guarda, Burela e Vigo sentiríanse agraviadas, e son moitos máis. E logo
hai un dato que non me encaixa e non o puiden comprobar, que non se
especifica se as 150 toneladas que piden son para todos ou son por barco;
para todos paréceme pouco e para un barco só paréceme moito, porque
10 toneladas de peixe espada é menos dunha marea para moitos barcos, é
media marea, é dicir, estes son barcos como os grandes de Burela do boni-
to, para entendernos, dese tamaño, e hai mareas de bonito de 25 tonela-
das tranquilamente, e aquí están tocando a dez toneladas por barco; unha
de 25 toneladas é unha moi boa marea, aínda que as hai.

ROBERTO- Esta lección que nos acaba de dar Anxo evidencia xusto o que temos
falado, que hai cuestións coma esta que requiren especialización, algo do
que evidentemente carecen as dúas versións que nos suxeriron o tema.

ANXO- Imos ver, o do reparto das toneladas tampouco é tan relevante para quen
non estea no allo, é dicir, dás unha cantidade e uns barcos, e sintactica-
mente encaixa, pero quen coñeza un pouco o tipo de barcos de que se
trata pode quedar coa dúbida, e non fai falta ser moi especialista. E o tema
do conflicto que hai, a min non me parece que sexa de especialización,
porque pitou antes desta manifestación, eu seino de ler nos periódicos, eu
non fixen nunca esta noticia.

Volvendo ás dúas noticias das que partimos, eu creo que a segunda noti-
cia, por ser do veterano e por ser da tarde, podería contestar algunha des-
tas preguntas, podería darlle antecedentes. A primeira noticia quedaría
máis desculpada por tratarse dun periodista sen moita experiencia e pola
urxencia de tela que facer para o informativo do mediodía, para o que case
sempre non se dispón de moito tempo, hai que redactar rexido pola
urxencia.
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ROBERTO- Eu sacaría como conclusión que o xornalista debe ser militante da
ortodoxia, esa que nos ensinaron na facultade; logo o tempo e as circuns-
tancias farán todo o posible para inculcarnos inercias e automatismos que
irán rachando a rixidez das normas. Pero cos periodistas novos habería
que ser inflexibles. 
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COMENTARIO

Fernando Antonio Fernández Domonte
Xornalista especializado en asuntos pesqueiros, é actualmente
xefe do Gabinete Técnico da Consellería de Pesca

Eva, xornalista e unha das miñas compañeiras no gabinete, entra no meu despa-
cho, séntase silandeira frente a min, debrúzase sobre a mesa ata agocha-la cabeza
entre as mans e, tras uns segundos de misterio, incorpórase e exclama: “¡Que apuro
pasei! Acompañei ós da revista esa que lle querían face-la entrevista ó conselleiro e,
feitas as presentacións, un tira de chuleta -onde tiña apuntado un cuestionario- e
achegándose ó micro do magnetófono, di: Estamos co Conselleiro de Pesca, Juan
Caamaño…”.

Esto sucedeu na mañá do 17 de xaneiro do 2000, data na que Amancio Landín
cumpría dous anos, un mes e sete días ó frente da Consellería de Pesca, Marisqueo
e Acuicultura, xusto no momento en que eu procedía a imprimir un correo electró-
nico no que se contiñan as dúas versións da nova sobre os palangreiros de Muxía e
mailo posterior debate, tal como ven todo reflectido nas páxinas precedentes.

Con anterioridade mantivera unha conversa telefónica cun dos responsables do
seminario que deu pe a este libro, para invitarme a esta colaboración, e comentára-
lle que a falla de rigor era unha das eivas máis salientables entre as que eu apreciaba
na información pesqueira, e que quizabes se daba polo pouco coñecemento que, en
xeral, se tiña da materia sobre a que se pretendía informar. Por iso, e pola súa casua-
lidade, foi polo que estimei oportuno comezar por esta anécdota, que tampouco ten
máis aquel.

Cando un leva tanto tempo ás voltas coa información pesqueira e desde pers-
pectivas varias -medios, sector e administración- nin que dicir ten que xa as viu de
tódalas cores, por iso xa pouco me importa que a redacción da nova non conteña na
entradiña os seis W, ou mesmo que se deixe o morto para o remate, con tal de que
a noticia responda á verdade. Anque ultimamente xa estou afeito a conformarme
con que, aínda que a veracidade que conteña sexa daquela maneira, ou mesmo sexa
unha falacia, polo menos, que non responda ós intereses espurios de ninguén.

Información pesqueira haina de moi boa a moi mala, pasando por tódolos graos
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intermedios. Pero penso que o que interesa aquí é analizar a que se debe que poida
ser regular, mala o moi mala, e calquera pode entender que os factores que inflúen
neste aspecto son múltiples e moi variados. Non obstante, falando en xeral, eu diría
que as informacións deficientes débense, ademais de á precariedade na que de cote
os profesionais teñen que desenvolver o seu labor, á combinación de distintos ele-
mentos, entre os que eu destacaría o cativo coñecemento dos temas a tratar e do
contexto no que se producen; o desmesurado creto que se lles dispensa a certos
colectivos, como sindicatos e grupos ecoloxistas; a tendencia irreflexiva a darlle a
razón ó sector afectado; a prevención e desconfianza que se ten diante das actuacións
e criterios da Administración (aínda que xa non se saiba traballar sen a nota oficial);
e, ultimamente, a relaxación no uso de prácticas elementais para facer unha boa
información, como contrasta-lo que aseguran as fontes, ou o abuso dos recursos de
supervivencia ó que os xornalistas xa nos vemos abocados bastantes máis veces das
que se poderían xustificar.

Cando sobre o exemplo de referencia no seminario, Anxo introduce as dúbidas
de contido, de seguido se alude á especialización. Ata entón só se falara da maior ou
menor corrección na redacción da noticia, pero non do ben informado que resulta-
ría o cidadán. Obviamente, canto máis ducho estea o xornalista na materia da que
debe informar, máis doadamente e mellor fará o seu traballo, pero persoalmente
penso que non hai que ser un especialista para facer unha boa información: Tendo
oficio e asumindo o labor a desenvolver con responsabilidade, pódese facer unha
información magnífica, aínda sendo moi pouco coñecedor da materia da que se
trata. 

O que ocorre é que, lamentablemente, ó pouco coñecemento daquilo sobre o
que se vai informar, xúntanse outros dos factores ós que antes me referín, e así, as
cousas dificilmente poden saír ben. Pódese admitir que un xornalista descoñeza
como se chama o Conselleiro de Pesca, pero se lle ten que facer unha entrevista,
resulta profesionalmente intolerable que non se faga antes con ese dato elemental.

Se ó descoñecemento -chamémoslle sectorial- xúntase a desproporcionada fe ou
simpatía que os xornalistas adoitamos sentir por algúns colectivos, que nos levan a
ser con eles tan acríticos como crédulos e influenciables, entón, a información, ade-
mais de mala, conleva funestas consecuencias, comezando polo seu propio redactor,
que é utilizado gratuitamente e ás veces sen compaixón.

Sindicatos e grupos ecoloxistas, por exemplo, consciente ou inconscientemente,
fan verdadeiros estragos entre os xornalistas, debido a esa debilidade. Os sectores
afectados, tamén. Esto ocorre unha vez tras outra, sen que o xornalista propenso a
caer nesa inocencia se dea nunca por avisado, a pesar de que moitas veces dispón de
tódolos datos para non face-lo pardolas. Ocórrenseme exemplos concretos que
poderían ser moi clarificadores, pero fuxo deles, porque penso que sería extemporá-
neo traelos aquí.

129



Non obstante, para os escépticos -sei que é difícil ter plena consciencia desta cir-
cunstancia se nunca se traballou do outro lado do mostrador-, invito a facer memo-
ria: ¿Cantos subsectores pesqueiros non levan vinte ou trinta anos arruinándose ou
mesmamente “morrendo de fame”, e os xornalistas dando conta deso, sen que en
ningún momento se cheguen a preguntar canto tempo se pode tardar en arruinarse
ou en morrer de fame? ¿No caso dunha marea negra, qué opinións veñen máis mag-
nificadas e a quén se lle dá máis creto, ós técnicos da Administración; a expertos oce-
anógrafos, químicos e biólogos; ou ós representantes dos afectados e ós integrantes
de calquera grupo ecoloxista? ¿Deparan os xornalistas, á hora de face-la súa valora-
ción, na preparación e autoridade na materia duns e outros? 

Non se lle pregunta nunca a un científico polas condicións socio-laborais dos
mariñeiros, sen embargo, representantes sindicais -que curiosamente diso tamén
pouco falan- poden fartarse de dárno-las súas receitas para, por exemplo, a recupe-
ración das especies, por pouco que saiban de frezas, gónadas, gametos, oviductos ou
gonoporos: co ben que se lles trata, parvos serían se deixan pasa-la ocasión e abofé
que non a perden en canto hai micrófonos ou cámaras diante.

Debe ser que para compensar estes excesos credularios, as razóns da
Administración adoitan porse en corentena ou ignorarse, o mesmo que a prepara-
ción e competencia dos seus responsables, ós que, ó meu xuízo e con razón ou sen
ela, de cote se lle ten bastante pouco respecto, independentemente da súa real valía.

Volvendo ó exemplo de referencia, o radiooínte quedarase co que pide o subsec-
tor afectado, e con que a Administración non llo dá e, como non se poñen máis
datos á súa disposición, poderá pensar que é por amolar. Os xornalistas autores das
crónicas, a pesar de que acreditan que o Ministerio de Pesca leva “meses” mantendo
contactos cos palangreiros de Muxía, seica non lles debeu parecer importante com-
pleta-la información engadindo por que razóns a Administración non accede á soli-
citude sectorial. 

Finalmente, outro dos factores que ó meu entender inflúe negativamente na cali-
dade da información pesqueira é o desdén que seica se ten polas técnicas máis ele-
mentais do oficio. Polo que observo, penso, por exemplo, que os profesionais nos
documentamos cada vez menos, e que iso de contrasta-la información está en cre-
cente desuso, cando non se prescinde adrede para suscita-las réplicas ou desmenti-
dos, e así procurarse materia prima, porque tódolos días hai páxinas/minutos que
encher.

A pesar de todo o que vin dicindo ata aquí, penso que se a profesión tivera a con-
sideración que pola súa transcendencia merece, as cousas serían outras: Nun tempo
no que a opinión pública está detrás de todo, como un factor de primeira influen-
cia, o de xornalista non pode ser un oficio menor.
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O labor dos xornalistas, como manipuladores da información -no senso estricto
e non pexorativo da expresión- é dunha tremenda responsabilidade, tanto polo que
pode afectar á vida e á facenda das persoas ás que as novas se poden referir, coma
pola importancia capital que conleva na conformación da opinión pública. En con-
secuencia, a sociedade debe esixirlles ós profesionais a debida preparación para o
desenvolvemento da súa actividade, e que esta se produza co máximo rigor. Pero, ó
tempo, o profesional debe ter ó seu dispor os medios e condicións de traballo axei-
tados, que poidan garantir un labor de calidade, e unhas retribucións acordes coa
responsabilidade que se asume.

Sei que isto soará hoxe máis utópico ca nunca, por canto a relaxación de con-
ducta que se dá nos medios é cada vez máis evidente, cando se ten esquecida a trans-
cendencia ética e moral dunha actividade, para entendela unicamente como un
negocio máis; pero penso que de non ser así, falar da calidade na información é
perde-lo tempo. Sen unhas condicións mínimas non podemos aspirar a moito máis
do que temos: Fulano asegura… Mengano afirma… Citano di… Tira millas e a
quen Deus llo dea, san Pedro llo bendiga.
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GLOSARIO DE INCORRECCIÓNS

EXPLICATIVAS

Ás veces esaxérase o uso de explicativas, que atentan contra o estilo directo e dis-
tancian o verbo principal dos complementos. En moitas ocasións soluciónanse
cunha oración coordinada:

*Os parches de fentanilo, que teñen unha duración de 3 días, só poden usarse en caso
de dores crónicas.

Os parches de fentanilo teñen unha duración de 3 días e só poden usarse en caso de
dores crónicas.

Hai que distinguir, cos nomes propios, cando se trata dun explicativo ou dun
especificativo:

O ex-gobernador do Banco de España Mariano Rubio faleceu dun cancro de colon
(sen comas e, por suposto, sen pausa)

O presidente da Xunta, Manuel Fraga, será o próximo candidato do PP ó goberno
autonómico (é vocativo, por tanto con comas e con pausa)

Ás veces os periodistas botan man dunha pequena trampa para evita-las cons-
truccións de vocativo ou as explicativas:

O Secretario Xeral de Pesca Marítima chegou esta mañá a Burela. Samuel Juárez vai
manter un encontro cos armadores da Mariña.

O recurso este só se pode usar cando personaxe e cargo son suficientemente
coñecidos por todos.

PREPOSICIÓNS

Deben evitarse os seguintes usos:

*afección por afección a
*apto en apto para
*atentar a atentar contra
*con relación a en relación a
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*de acordo a de acordo con
*desde o momento que desde o momento en que / de
*despois que despois de que
*discrepar con discrepar de
*en caso que en caso de que
*en honor a en honor de
*facer caso de facer caso a
*facer ben de facer ben en
*facerse rogar facerse de rogar
*catedrático en matemáticas catedrático de matemáticas
*levar por título titularse
*informar de que informar que (dequeísmo)
*estar seguro que estar seguro de que (ultracorr.

dequeísmo)
*especular sobre especular con
*calificar como calificar de
*dotar con dotar de
*o interrogatorio do… o interrogatorio ó…
*advertir de que advertir que
*congreso a celebrar congreso que se celebrará
*barco a vela barco de vela
*asunto a resolver asunto por resolver
*a grosso modo grosso modo
* de acordo a de acordo con
*volverá en media hora volverá dentro de media hora
*en unha hora estou contigo dentro de unha hora estou contigo
*o Compos domina sobre o Depor o Compos domina ó Depor
*fixo efecto sobre fixo efecto en
*fixo falta sobre o dianteiro fixo falta ó/contra o dianteiro
*é un tema a debater é un tema por debater
*ó obxecto de con/co obxecto de
*baixo o pretexto co pretexto
*baixo o punto de vista desde o punto de vista
*en honor da verdade en honor á verdade
*fixo ben non acompañalo fixo ben en non acompañalo
*non fixo caso de ninguén non fixo caso a ninguén
*chega en cinco minutos chega dentro de cinco minutos
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CONSTRUCCIÓNS QUE SE DEBEN EVITAR

*Respondeu ás preguntas despois de que o secretario lle solicitase información
Respondeu ás preguntas cando o secretario lle solicitou información

*Dar constancia
Deixar constancia

*Darse á fuga
Fugarse

*Baixo o punto de visto
Desde o punto de vista

*Perderon a raíz de non estaren disciplinados
(incorrecto cando é causal)

Perderon a raíz do cambio do dianteiro centro
(correcto cando se pode permutar por “despois de”)

*Chegou antes que comezara a reunión
Chegou antes de que comezara a reunión

(é correcto antes que cando é adversativo:
vale todo antes que perder)

*Á falta de unha hora, aínda non se sabe nada
Cando falta unha hora, aínda non se sabe nada

*Esa máquina está en activo
Esa máquina está en actividade

Unha persoa si pode estar en activo
*É por eso que
É por eso polo que

*Primeiro de todo
En primeiro lugar

*Dicir/comentar/contar que
Hai que dicir/comentar/contar que ou diremos/comentaremos/contaremos que ou
cómpre dicir/comentar/contar que

Só no caso de que se desexe enfatizar esa acción. Se non é así, simplemente
non se usa.
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*Pero sen embargo
Hai que elixir unha das adversativas

*Un conflicto a escala internacional
Un conflicto internacional

*Galicia ocupa a nivel de España o terceiro posto…
Galicia ocupa, dentro de España, o terceiro posto…

*Aznar acusa ós socialistas de “encizañar” as relacións con Chile co caso Pinochet
Aznar acusa ó socialistas de “encizañar” as relacións con Chile no caso Pinochet

Aínda que sexa correcto o uso da preposición, débese evita-la redundan-
cia

*Polo contrario (galicismo)
En cambio

*En base a
Baseándose en

*Encargou unha sondaxe a fin de coñece-las intencións de voto
Encargou unha sondaxe para coñece-las intencións de voto

*A nivel de xogadores parece que está claro
Entre os xogadores parece que está claro

*Fan campaña de cara ás próximas eleccións
Fan campaña para as próximas eleccións
*Preséntase nestas eleccións como deputado do Parlamento
Preséntase nestas eleccións a deputado do Parlamento
*Foi designado como presidente
Foi designado presidente
*A súa intención é servir como plataforma
A súa intención é servir de plataforma

Só poderemos emprega-lo como con estes valores se o podemos substituír
por “en calidade de”:

Manuel Fraga fixo a ofrenda ó Apóstolo como Presidente da Xunta
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REDUNDANCIAS

Multivarietal
Mutua cooperación
Prensa escrita
Lehendakari vasco
Conclusións finais (pleonasmo)
Terminar definitivamente
Erario público
Estafeta de correos
Etc., etc.
Fases sucesivas
Guerra sucia (retórica)
Inflixir malos tratos
Incógnita descoñecida
Insistir novamente
Perruca postiza
Previsto de antemán
Prodigarse moito
Explosionar de forma controlada
Reedificar de novo
Regalar gratis
Sacudida sísmica
Autosuicidio
Velo un cos seus propios ollos
A práctica totalidade
En boa lóxica
Estrictamente persoal
Primeiro edil
Sufrir mellora (contrasentido)
Poio de pedra

XERUNDIO

O xerundio pódese relacionar con outras formas verbais:

Conduzo o coche atendendo a tódolos sinais de tráfico
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Pero deben evitarse os xerundios de posterioridade:
*O accidente ocorreu na N-VI, morrendo os ocupantes do vehículo

O xerundio pode complementar un suxeito:
O piloto, conducindo arriscadamente, logrou gaña-la carreira

Pero non cando vai na mesma oración do verbo principal:
*Chegou meu irmán traendo unha caixada de regalos

O xerundio pode modificar un complemento directo:
Viu os pequenos roubándolle a froita

Só cando se trata de verbos que expresen percepción.
En calquera outro caso é incorrecto:
*Accidentouse un coche levando un alixo de tabaco

INFINITIVO

-Por influencia da función nominal que pode ter o infinitivo (o saber non ocupa
lugar), ás veces introdúcese incorrectamente con artigo esta forma verbal en función
determinada por un adverbio (*O faltar a clase será castigado).

-Débese evita-lo infinitivo introductorio de frases do tipo dicir que o temporal
se calmou, recordar que o ano pasado sucedera o mesmo, comentar que antonte
aínda estaba lesionado. Simplemente desaparece ese infinitivo, ou ben, se queremos
conseguir un efecto de énfase utilizamos hai que dicir…, hai que recordar…, hai
que comentar… (ou cómpre…, debemos…, etc.). Outra solución, para cando este
infinitivo si ten valor semántico na oración, é personalizalo: recordámoslles que o
ano pasado sucedera o mesmo ou recorden que o ano pasado sucedera o mesmo
(nos outros dous exemplos, o infinitivo só ten función introductoria, polo que resul-
ta imposible a súa conxugación).

TEMPOS VERBAIS

Hai tendencia (e mesmo existen recomendacións inxustificadas) a deostar algun-
has construccións verbais e perífrases, que parece que non deben ter cabida na
expresión xornalística. Aceptar esto, en galego, equivalería a non admitir tampouco
os tempos compostos en castelán. 

Por suposto a variedade de tempos verbais e de perífrases debe considerarse como
un recurso interesante de riqueza aspectual. 
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Á parte desta consideración, imos facer unha relación casuística dalgúns casos
que se poden corrixir facilmente:

-Aínda que o presente de indicativo admite valores de perfecto e de futuro, non
debemos abusar. A información será tan precisa (e evitaranse as ambigüidades e
equívocos) como o uso con propiedade que fagamos dos tempos verbais.

-A información xornalística non se debe limitar ó uso do pasado, presente e futu-
ro, pois perderá en matices.

-Cando existen dous planos temporais, debémolos sinalar e diferenciar con dis-
tintos tempos verbais:

*O presidente dixo que o conselleiro fixo o que debeu (3 perfectos)
O presidente dixo que o conselleiro fixera o que debía (perfecto, pluscuamperfecto

e imperfecto)

-Débense evitar no posible as construccións pasivas:

*Un bar de Sobrado foi arrasado totalmente polo lume
Un bar de Sobrado ardeu totalmente

A voz pasiva é un recurso sintáctico igual de correcto gramaticalmente cá voz
activa (A nova lei castiga as infraccións de tráfico // As infraccións de tráfico son cas-
tigadas pola nova lei), mesmo vale tamén a seguinte construcción con “se” (castí-
ganse as infraccións de tráfico) cando non está o suxeito expreso (sería incorrecto,
por tanto, pola nova lei castíganse as infraccións de tráfico, xa que aparece expreso
o suxeito.

En caso de usa-la voz pasiva é frecuente nos titulares elidi-lo verbo auxiliar (A
xestora do PSUC, constituída con doce membros en vez de catorce), que se substi-
túe sistematicamente por unha coma. Aínda en titulares, débese evitar esta cons-
trucción pasiva na medida do posible (A xestora do PSUC constitúese con doce
membros en vez de catorce), e en radio e televisión nunca se debera elidi-lo verbo
auxiliar.

CONSTRUCCIÓNS SINTÁCTICAS

É innecesaria a recomendación de gardar unha orde lóxica na disposicións dos ele-
mentos que constitúen unha oración. Sen embargo, esto que puidera parecer elemen-
tal e sinxelo, supón toda unha demostración de oficio. Témo-la proba cando poñemos
a escribir a un neno ou unha persoa sen experiencia de redactar; a tendencia inevita-

139



ble será a de (ademais de empregar vocabulario non común, entre outros defectos) dis-
torsiona-la sintaxe, como se existise un intento inconsciente de diferencia-la expresión
para mellorala. Imos, por tanto, demandar do periodista ese oficio de redactor. Sen
embargo tamén detallaremos algúns casos particulares que exemplifican os erros máis
habituais:-Sobre todo en titulares, ás veces inténtanse xustificar certos cambios sintác-
ticos por un criterio de subliñar certo elemento que se considera importante: 

Unha cata de viños dun curso celébrase mañá en Negueira de Muñiz

Puidera ser que o redactor quixera chama-la atención máis da cata de viños ca do
lugar onde esta se celebra. E é un criterio aceptable. Pero o resultado resulta, obvia-
mente, lioso. Podería optar para o titular pola solución: Cata de viños mañá en
Negueira de Muñiz. (Non merece comentario o encadeamento de modificadores
sobre cata, impropio de calquera titular).

Cando se pretenda destacar en primeiro plano un complemento directo, indi-
recto ou circunstancial, deberemos prestar maior atención á disposición sintáctica,
porque, coma neste caso, podemos crear unha babelia.

-Debe evitarse sempre a colocación do verbo, aínda que non sexa o principal, ó
final da oración. 

O PSOE pide que a liquidación da supertaxa desta campaña se pare

-Aínda que o verbo sexa o elemento que o xornalista desexa destacar, nunca se
recomenda a súa presencia abrindo a oración:

É necesario para o ministro de fomento que se solucionen os problemas de
expropiación

-Hai que ter en conta, á hora de destacar en primeiro plano un elemento que en
lóxica sintáctica ocupa outro lugar, que o cambio non vaia provocar unha redacción
incómoda e dificultosa:

O alcalde nega que, para o seu despacho municipal, escollera o mobiliario

-O verbo principal non se debe deixar para o final da oración:

*Os raios reflexivos, ó atravesa-la superficie, sofren un desvío

Os raios reflexivos sofren un desvío ó atravesa-la superficie

-Os complementos tamén deben segui-la súa orde:
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*O atracador roubou, en cinco minutos, un millón de pesetas

O atracador roubou un millón de pesetas en cinco minutos

Aínda que quixeramos destaca-lo tempo que empregou para roubar, na propos-
ta que ofrecemos non perde presencia. O que si se debe sempre evitar son as ora-
cións cortadas.

ALGUNHAS CUESTIÓNS LÉXICAS

-Deberanse evitar acepción figuradas, aínda que estean recollidas nos dicciona-
rios autorizados (parroquia ‘grupo de amigos’, retorcer ‘malinterpretar’, trastornar
‘namorar’, polaco ‘catalán’, etc.), xa que o destinatario da información non ten nor-
malmente activados os decodificadores das metáforas, non as espera. Dependerá, en
todo caso, do contexto, do ton ou de se esa acepción figurada xa está aceptada
comunmente (catacrese): virulento ‘moi activo’, sopro ‘acción de delatar’, sinerxia
‘colaboración’, etc

-Evitaranse tamén os dialectalismos (rula ‘lonxa’, ben deitar ‘menos mal que’,
etc.), algunhas palabras en desuso, as palabras excesivamente cultas (mácula ‘man-
cha’) ou as propias dunha terminoloxía moi determinada (carlinga ‘cabina dos pilo-
tos dun avión’, algúns termos médicos, xurídicos, etc. non habituais).
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A concepción deste proxecto nace do interese por atende-las 
preocupacións de tratamento informativo e de redacción e estilo 

recollidas do colectivo xornalístico, 
non tanto por buscar conclusións e 
modelos  def init ivos  como por 
reflexionar desde a experiencia sobre 
os presupostos teóricos coñecidos, e 
e s t ab l e c e r  un  f o ro  d e  d eba t e  
lexitimado e competente.
Buscamos, desde unha actitude 

apriorística de humildade e modestia, debullar aquela materia de 
información que adquire na práctica diaria unha dimensión non sempre 
calculada desde razoamentos teóricos ou, simplemente, aínda que 
prevista, imposibilitada polas circunstancias. É unicamente o plano da 
praxe o que vai centra-lo noso traballo.

OBRADOIRO DE REDACCIÓN


