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PRÓLOGO
Os cambios que sacoden o hipersector da comunicación merecen unha análise pormenorizada, rigorosa e constante. É por isto
que presentamos agora o segundo Informe da Comunicación en
Galicia, que continúa coa liña marcada no ano 2000 e que intenta
facer unha análise cada dous anos. Non se trata de esgotar tódalas
perspectivas nin de facer unha radiografía pormenorizada, pero si un
estudio das principais tendencias. Así contribuímos a un mellor coñecemento do funcionamento do noso sistema de medios e dos pasos
que se dan para construír un espacio galego de comunicación.
A Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega xa
comezara no ano 1993 unha serie de estudios que pretendían
facer unha radiografía constante do que acontece no cambiante
mundo da comunicación en Galicia. Esta proposta de investigación
é moito máis necesaria agora, nun momento no que os requirimentos da chamada sociedade da información provocan unha
actualización periódica dos datos e das análises arredor do hipersector da comunicación en Galicia.
Dentro deste obxectivo, diversos profesionais e académicos de
Galicia abordan cada un dos elementos fundamentais da comunicación que se fai no noso país. De novo, as reflexións teóricas
deste equipo de expertos supoñen unha achega e unha determinación das grandes tendencias xerais que se definen a teor dos
datos que na actualidade se manexan.
Ademais do tratamento da radio, televisión, prensa, medios de
comunicación electrónicos, condicións laborais, lexislación, publicidade, cine, telecomunicación, comunicación local e mercadotecnia, nesta edición inclúese unha novidade que merece ser destacada. A profesora Antía López, da Facultade de Ciencias da
Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, fai
unha selección bibliográfica de todas aquelas publicacións que
abordaron temas de comunicación en Galicia durante o último bie-
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nio. Deste xeito, incorporamos unha nova sección dentro do informe, que pretende servir de
referencia para todos aqueles interesados no estudio teórico dos aspectos relacionados coa
comunicación no noso país.
O informe A comunicación en Galicia 2002 convértese, pois, na continuación dun camiño aberto hai anos e que ten que seguir a contar coa colaboración dos centros de investigación, coas organizacións profesionais e coa industria. De feito, esta é a intención da Sección
de Comunicación e das Comisións Técnicas creadas dentro do marco do Consello da
Cultura Galega. Neste volume non están tódolos estudios que desexariamos, pero recollemos tódolos que se fixeron en tempo e forma. Aspiramos a que o informe inclúa novas áreas
e ofreza máis perspectivas. De momento, podemos ofrecer este informe que contén traballos rigorosos sobre os campos básicos da comunicación en Galicia hoxe.
Como coordinador da Sección de Comunicación quero agradece-la colaboración de
tódolos que elaboraron os traballos agora publicados, así como as achegas e contribucións
dos distintos membros da Sección de Comunicación e das Comisións Técnicas. A participación de todos eles é fundamental para mellora-lo noso coñecemento sobre Galicia, a súa
identidade e a súa cultura.

Xosé López
Coordinador da Sección de Comunicación
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O

N O V O M A PA D O S G R U P O S D E
COMUNICACIÓN NO SÉCULO XXI

FRANCISCO CAMPOS
C O M PA Ñ Í A R A D I O - T E L E V I S I Ó N D E G A L I C I A
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A sociedade da información e a revolución dixital aceleran
as tendencias de integración e converxencia das tecnoloxías e
os contidos en plataformas multimedia de sistemas e servicios.
Esta cultura de integración e converxencia transcende tamén,
aínda que nalgúns casos con evidentes tensións, a toda a vida
social a través dunha nova realidade de confluencia de razas e
culturas á que nos temos que ir afacendo. Esa metáfora demográfica da nova sociedade “café con leite” é unha realidade evidente nas grandes capitais máis cosmopolitas de Europa, como
pode se-lo caso de Ámsterdam, onde xa conviven máis de 120
tipoloxías de distinta orixe étnica.
É evidente tamén que neste novo século XXI estamos diante dun cambio profundo nas formas de producción, organización e relación, tanto desde o punto de vista social coma industrial e comercial. Un cambio que se pode definir como a revolución do inmaterial na era do capital intelectual1. A información e
o coñecemento son instrumentos estratéxicos da sociedade
[1] Stewart, Thomas A.: La
moderna. A suma deses bens intanxinueva riqueza de las organizables conforma o capital e a riqueza inteciones: el capital intelectual.
lectual2 dunha sociedade, que é a suma
Bos Aires: Granica, 1998.
de tódolos coñecementos e experien[2] Brooking, A.: El capital intelectual. El principal activo de
cias dos seus cidadáns, a súa capacilas empresas del tercer miledade de innovación e de aproveitamennio. Barcelona: Paidós, 1997.
to de todo iso. O concepto de socieda-
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de da información ten xa máis dun cuarto de século pero os seus efectos reais comezan
a ser cada vez máis substanciais no mundo presente e no escenario deste novo milenio.
Neste contexto de cambio xorden novas empresas e organizacións e teñen que
mudar e adaptarse ás vellas e tradicionais. O proceso de adaptación e reestructuración
en tódolos sectores industriais prodúcese en distintas formas e niveis, con maior ou
menor flexibilidade, con concentración ou agregación de medios e recursos. Os modelos son diversos e responden a lóxicas diferentes tanto nos distintos sectores da comunicación e da telecomunicación coma noutros. As sinerxías da concentración oriéntanse
á xestión conxunta de publicidade para ofrecer maior capacidade de compra, á adquisición conxunta de materias primas para conseguir aforros por volume, á xestión financeira conxunta e coordinada, á mellor xestión de persoal e doutras materias comúns.
A tendencia tradicional nos últimos anos nos segmentos máis maduros da prensa,
radio e televisión foi a concentración vertical das empresas á procura de sinerxías, talle
e lóxica económica de grupo. Aínda que non son privativas e excluíntes, nos negocios e
novas empresas de multimedia e Internet aparecen outras innovadoras formas de organización a través de alianzas e agrupacións en rede que se poden presentar en formas
de cluster, b-web, etc.
Os principais grupos de comunicación, tradicionalmente, tiveron e teñen a súa respectiva base principal e importante na prensa escrita, en particular, e no negocio editorial, en xeral. Só un grupo dos grandes -Admira Media, que acolle tódalas empresas
mediáticas de Telefónica- non ten representación significativa na prensa escrita, aínda
que si capital cruzado con Pearson, Recoletos e Unedisa.
O mapa da concentración empresarial do sector mediático español configura uns
vinte grupos de diversa procedencia e tamaño con presencia na prensa escrita diaria, e
outros vinte máis se consideramos outros sectores (revistas, xestión de publicidade,
empresas de servicios) de menor relevancia. Dos vinte grupos máis relevantes, dez son
de capital de orixe familiar. En canto ó saldo de internacionalización, a balanza é desfavorable para nós, porque mentres sete dos nosos principais grupos teñen presencia
exterior, en España hai xa penetración de capital de 40 grupos estranxeiros.
Os dez primeiros grandes grupos (Correo Prensa Española, Unedisa-Recoletos,
Prisa, Zeta, Prensa Ibérica, Godó, Voz, Joly, Serra e La Región) controlan máis do 85%
da difusión da prensa española e a maior parte do volume de facturación do sector. No
ano 2000 a súa cifra de negocio conxunta ascendía a 2.048 millóns de euros, 154 millóns
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máis ca no exercicio anterior, e unha difusión de case tres millóns e medio de exemplares, a penas 56.000 máis ca no ano 2001. Reflicten estes datos, pois, un resultado favorable nas vendas publicitarias, un estancamento ou teito de mercado na difusión e un
serio problema para os seguintes anos de recesión e preocupante competencia fronte á
prensa gratuíta.
Nun plano máis complexo e alongado, a unidade monetaria europea e a reconversión da televisión analóxica en dixital, coa introducción de cheo das plataformas multimedia de servicios nos fogares, cando as novas redes e a banda ancha o permitan,
poñen os grupos mediáticos diante doutros panoramas de competencia máis abertos e
difíciles. O euro trae consigo unha inevitable tendencia á converxencia de prezos na
prensa, e a televisión dixital terrestre ten dez anos por diante, ata o 2012, para a súa
implantación e o definitivo esmorecemento analóxico en España. De seguro que nesta
década presente o sector da comunicación asistirá a novos movementos e reconfiguracións empresariais.
A participación cruzada de Unedisa-Recoletos e a absorción de Prensa Española por
parte do grupo Correo, entre o 2000 e o 2001, cambian a posición e dimensión dos conglomerados mediáticos de España. O Correo Prensa Española sitúase no liderado con
808.503 exemplares e o 19,6% do mercado, seguido de Unedisa-Recoletos con 764.873
e o 18,6%, e Prisa en terceiro lugar con 649.745 e o 15,8% da difusión. A cuarta posición é do grupo Zeta con 369.110 exemplares e o 9% do mercado, seguido de Prensa
Ibérica con 309.135 e o 7,5% e Godó con 292.080 e o 7,1%. O seguinte posto, xa moi
por debaixo da barreira dos 200.000 exemplares, xa é para o grupo Voz. Outro grupo
galego, o ourensán de La Región, pecha a clasificación dos dez máis sobresaíntes.
Detrás de tódolos anteriores datos queda a lóxica, a posibilidade, oportunidade e necesidade ou non de novos procesos de suma, agregación e combinación das súas cifras
para ter máis ou menos importancia e difusión.
As tendencias do negocio da comunicación coas que se abre o século XXI están marcadas, no xeral, pola dialéctica do global e o local, pola abundancia da oferta e a fragmentación da demanda, pola economía da escaseza da atención e o tempo, a aceleración dos cambios e as tendencias. No concreto, pola introducción da televisión dixital e
a crise do modelo xeralista, a caída dos ingresos publicitarios en tódolos medios e o
incremento dos custos dos dereitos de emisión de determinados contidos como son o
cine e os deportes de masas, ou de materias primas coma o papel de impresión.
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A política comercial máis agresiva do grupo RTVE, enfrontado a un plan de saneamento económico dirixido pola SEPI, incrementou aínda máis a loita empresarial pública
e privada a prol das cotas de audiencia e duns investimentos publicitarios que, en xeral,
se reduciron un 7% no 2001 respecto ó ano anterior, como consecuencia da recesión
económica xeral. Fronte á fragmentación do modelo tradicional da televisión xeralista e
da emerxencia de Internet e o multimedia, os grupos mediáticos apostan por crear grandes fenómenos de absorción masiva da atención (Gran Hermano, Operación Triunfo) e
por diversifica-las súas participacións na producción e emisión audiovisual así como no
novo escenario da televisión local.
O consumo tradicional de televisión cambiou de forma substancial e baixou, por
segunda vez consecutiva, dous minutos por persoa, de 210 a 208 minutos no 2001 con
respecto ó ano anterior. Aumentaron consumo e audiencia do cine, das canles non convencionais e daquelas que foron capaces de poñer en marcha acontecementos de atención extraordinaria para grandes públicos. Pero, sobre todo, aumentaron os usuarios de
Internet, case dous millóns máis entre o 2000 e o 2001. A finais dese último ano, España
acada os oito millóns de internautas, 250.000 deles en Galicia3.
Outra forte ameaza para os ingresos procedentes da comercialización e para a mingua das vendas dos principais xornais é a consolidación da prensa gratuíta nas grandes
cidades (Madrid, Madrid y Más, Metro Directo, Barcelona, Metre Directe, Barcelona y
Más), que rexistrou no ano 2001 máis de 700.000 lectores. Os grupos de comunicación
responderon coas súas estratexias de diversificación -Zeta e Correo editan xa varias
cabeceiras de prensa gratuíta- e de concentración, que poden ser de participación de
capital ou de colaboración empresarial, e mesmo con presión institucional para obrigalos concellos de Madrid e Barcelona a regulamenta-lo repartimento da prensa gratuíta.
No ámbito da prensa e a televisión, os modelos de colaboración son diversos, desde
a xestión de publicidade á adquisición conxunta de materias primas e contidos. Os grupos Correo, Prisa, Unedisa-Recoletos, Zeta e Prensa Ibérica teñen estructuras de
comercialización propias que integran e asocian tamén outras empresas de menor tamaño e carácter local non competitivo das súas publicacións. Zeta puxo en marcha a principios do 2000 a súa propia empresa de comercialización conxunta de publicidade.
CM XXI é a empresa de exclusivas publicitarias do grupo
Correo que, a través de tarifa única, xestiona a comercialización [3] AIMC: Marco general de los
medios en España. Madrid,
de El Correo Español, Diario Vasco, Diario Montañés, El 2002.
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Comercio, El Norte de Castilla, La Rioja, Hoy, La Verdad, Ideal, Sur, Las Provincias,
Heraldo de Aragón, Heraldo de Soria, La Voz de Galicia, Diario de León, Diario de Cádiz,
Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla e El Día de Córdoba. Gestión de Medios
de Prensa (GMP) é a que o grupo Prisa emprega para as alianzas con diversas empresas mediáticas locais -no 2002 en contacto con La Región de Ourense-, ben a través de
participacións societarias, xestión de materias primas e alianzas para a actividade da
televisión local ou para a xestión conxunta de publicidade a través da súa organización
(GDM) de exclusivas de comercialización.
Ciclos de reestructuración
A concentración e reconfiguración das empresas xornalísticas en particular e de
comunicación en xeral móvese en España, no último cuarto de século, arredor de ciclos
dun lustro de duración. Nos albores da transición democrática española, a apertura informativa canalízase a través das primeiras alianzas empresariais para a creación de axencias informativas á marxe das fontes oficiais tradicionais (Efe) e de productos complementarios para a oferta de fin de semana (revistas de televisión e de carácter xeral).
A reconversión tecnolóxica, o aumento da oferta editorial nacional, tanto en diarios
coma en revistas, e a privatización da prensa do movemento introducen os primeiros
cambios de fondo na morfoloxía patrimonial da empresa xornalística española. As alianzas dentro do sector adquiren logo dimensión multimedia a través da diversificación e do
aproveitamento das novas concesións radiofónicas por parte das empresas xornalísticas. A ruptura do monopolio da televisión pública a finais da década dos 80 conforma os
primeiros grupos estables de comunicación de capital propio e alleo do sector, para optar
ás tres novas canles de televisión privada (Antena 3, Tele 5 e Canal Plus).
O escenario da televisión dixital e de Internet, a partir da segunda metade da década dos 90, perfila un novo banzo de concentración e outros modelos de grupos de comunicación máis amplos, diversos, globalizados, de estructura empresarial e capitalización
financeira moito máis complexas. Tras esta última recomposición, no ciclo alto da economía (1997-1999), a súa adaptación no panorama recesivo da entrada do século XXI
(2001-02) volve ser de axuste e reconfiguración. Nestes albores do terceiro milenio tres
grupos españois (Prisa-Sogecable, Admira-Telefónica e Correo-Prensa Española) pugnan polo liderado dos negocios mediáticos.
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A morfoloxía e traxectoria dos grupos mediáticos en España é multiforme e diversa,
tanto no que se refire á estructura do seu capital e organización coma nos soportes e
medios nos que están presentes. O modelo de capital familiar é o máis tradicional e
correspóndese con grupos pequenos e medianos. Os de especialización mediática
corresponden a aquelas empresas matrices que teñen a súa base fundamental de afianzamento e expansión na prensa escrita (xornais) e no negocio editorial (Prisa e Planeta).
Os de tipo financeiro (Recoletos) son máis especializados e internacionalizados
(Pearson). Os de matriz teleco (Telefónica e Retevisión) corresponden á entrada estratéxica das respectivas empresas de telecomunicacións no negocio dos contidos (AdmiraAntena 3-Onda Cero e Quiero TV). Os de capital de procedencia enerxética corresponden á entrada das eléctricas (Endesa e Fenosa) no negocio do cable e da televisión dixital terrestre (Quiero TV).
Hai tamén un modelo mixto participado por capital de empresas de medios de comunicación xunto cos das outras anteriores características (Planeta ou Ono) para a explotación de contidos a través do cable, televisión dixital terrestre, tecnoloxías multimedia e
Internet. Na plataforma das novas tecnoloxías e Internet aparecen outros modelos (portais, redes empresariais, b-web e cluster) de cooperación, competencia e distribución de
contidos da industria cultural.
Nesta taxonomía de grupos de comunicación defínense as business web ou b-web
como un sistema diferenciado de provedores, distribuidores, subministradores de servicios comerciais, provedores de infraestructuras e clientes que utilizan Internet para as
súas comunicacións e transaccións comerciais primarias. Son, en definitiva, redes
comerciais virtuais que se poden organizar en forma de ágora, agregacións, cadeas de
valor, alianzas ou redes distributivas4.
Os cluster, que definiu o economista norteamericano Michael Porter, son concentracións de empresas e institucións interconectadas dun sector ou hipersector, que representan masas críticas dun éxito competitivo infrecuente en áreas particulares. Están
baseadas na estratexia de “pensa en local e actúa en global” sobre vantaxes duradeiras
de coñecemento, relacións, motivacións, innovación e creatividade. Son unha forma
alternativa e horizontalizada da cadea de valor dun sector, onde [4] Tapscott, D.; Ticoll, D. e
se promove a competencia e a cooperación.
Lowly, A.: Capital digital. El
A pesar de que os procesos de concentración apuntan, en poder de las redes de negocerto senso, a aspectos sinérxicos e cuantitativos, a lóxica estra- cios. Madrid: Taurusdigital,
2001.
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téxica hoxe en día nas industrias culturais ten que ser máis ben cualitativa e diferenciadora, porque o que está no centro da competencia é a economía da atención5, o tempo
e a calidade do consumo. Por este motivo póñense especialmente de manifesto, aquí,
eses novos modelos de organización empresarial, de estructuras planas e flexibles,
modulares e enfocados á innovación e á creatividade.
Os procesos de concentración empresarial e de participación de capital internacional
no sector dos media están marcados nos últimos anos polo boom da televisión dixital por
satélite e terrestre en España, pola expansión dos grupos nacionais en Hispanoamérica,
pola especialización productiva de determinados segmentos de producción (impresión e
audiovisual), pola saída a bolsa de varias compañías (Prisa-Sogecable, Recoletos) e
pola necesidade de conseguir talle e sinerxías económicas.
Nestes últimos anos da fin do século XX e principios do XXI (1999-2002) detéctase
a presencia de 40 grupos internacionais nas empresas españolas relacionadas con distintos soportes de comunicación, un incremento importante se temos en conta que en
1996 este reconto ascendía a 26 en total6. A presencia máis maioritaria de grupos internacionais en empresas españolas de comunicación correspóndelle ó medio televisivo e
ó sector das revistas especializadas, con 13 en cada un deles. Segue o cine e a producción audiovisual, con 9; Internet e o multimedia con 7; edición de prensa e libros así
como a impresión con 5 en cada sector, 4 en publicidade e 2 en
[5] Economistas como M. H.
Goldhaber (cfr. Miguel, J. C.:
radio e producción musicográfica respectivamente.
“Industrias culturales, gratuidad y
Polo tanto, e curiosamente, o sector da radio, que é o máis
precios en Internet”, Zer,
concentrado a nivel nacional (tres cadeas: Ser, Onda Cero e
www.ehu.es/Zer/Zer9/9demiguel.html) definen a economía da
Cope), resulta que é o que ten menos presencia de empresas
atención como concepto central
exteriores e menor porcentaxe tamén de capital internacional;
na actividade das industrias cultusoamente en Onda Cero o grupo alemán Bertelsmann e
rais, marcada pola demanda de
tempo, fronte á abundancia da
Multimedios de México en Top Radio. Sete grupos españois
oferta da sociedade da informa(Prisa, Correo Prensa Española, Recoletos/Unedisa, Planeta,
ción.
Zeta, Admira e Prensa Ibérica) participan en distintas empresas
[6] Vid. Campos Freire, F.:
internacionais, sobre todo de Hispanoamérica e Portugal.
“Galicia diante da sociedade
multimedia”. En A Cultura no
Tendo en conta a diversificación multimedia que a empresa
século XXI. Santiago: Ed. da
xornalística
experimentou nos últimos anos, o número de grupos
Xunta de Galicia, 2001, e
articulados arredor dunha matriz empresarial de certo éxito e
“Grupos de comunicación”.
Intermedios Monográfico. Nº. 1,
implantación foi ascendente, como tamén se acelerou o proceso
2002.
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de concentración e de alianzas entre estes. Podémonos estar referindo a entre 20 e 40
grupos de distinto tamaño, arredor dos cales se desenvolven empresas de prensa, revistas e suplementos, distintas modalidades de televisión, cable, radio, multimedia, publicidade, libros, música, cine e producción audiovisual, impresión e outras. Dos vinte principais grupos de comunicación que existen en España, dez son de capital netamente familiar ou controlados maioritariamente por unha familia.
Tres talles de grupos mediáticos
Segundo o seu tamaño e volume de negocio, podemos establecer tres tipos de grupos: grandes, medios e pequenos. Correspóndenlle ó primeiro os de Prisa, Admira
Media (Telefónica), Correo Prensa Española, Recoletos-Unedisa, Planeta, Zeta, Prensa
Ibérica e Godó. No segundo nivel podemos integrar Auna, Ono, Grupo R, Promecal
(Diario de Burgos), Voz de Galicia, Retecal de Castilla-León, Serra de Malorca, Joly de
Cádiz, Las Provincias de Valencia e Heraldo de Aragón. O terceiro lugar corresponde a
diversas cabeceiras provinciais e locais (El Correo Gallego, El Progreso, La Región, El
Ideal Gallego, en Galicia) que diversificaron o seu negocio a través de diversas formas
de expansión dentro da prensa, radio, televisión local e Internet.
Tres grandes grupos privados (Prisa-Sogecable, Admira-Telefónica e Correo-Prensa
Española) encabezan a táboa clasificatoria da comunicación en España coa súa presencia importante na prensa, radio, televisión, producción audiovisual, multimedia, xestión de dereitos e doutros eventos. No cumio dese triunvirato de líderes da comunicación
en España producíronse fusións, integracións e reconfiguracións que aínda non serán as
últimas. A absorción de Prensa Española por parte do Grupo Correo Vasco, a finais do
2001, abre o pano dun escenario presente e futuro que aventura novas concentracións
no panorama da prensa e da televisión dixital.
A crise do negocio da televisión dixital por satélite e terrestre (Sogecable, Vía Digital
e Quiero TV) serve de fondo permanente para o dixomedíxome e os argumentos que
barallan unha inevitable fusión requirida pola necesidade de saneamento das grandísimas perdas que acumulan as tres plataformas, con a penas dous millóns de abonados
fronte ós seis millóns que serían precisos para conseguir cotas de rendibilidade no conxunto. A crise das plataformas da televisión dixital rebota tamén nas contas de resultados das súas principais empresas impulsoras (Prisa-Canal Plus, Admira-Telefónica e
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Endesa, respectivamente) e do despregamento das tecnoloxías e productos agregados
(satélite, decodificadores, cable e producción televisiva e cinematográfica).
No deseño das estratexias e consumación dos movementos accionariais non axudaron tampouco, no ano 2001, os resultados económicos e financeiros dos grupos de
comunicación, tanto en España coma en toda Europa. Os resultados bolsistas dos principais grupos de comunicación europeos rexistraron, nese ano, perdas de beneficios
superiores ó 40 por cento con respecto ó ano anterior7, evolución que tampouco se corrixiu no primeiro trimestre do novo ano 2002.
Catro das cinco compañías de comunicación presentes na bolsa española -Prisa,
Recoletos, Sogecable, Terra e TPI- pecharon os seus resultados do ano 2001 con importantes baixadas nas súas cotizacións. A única excepción foi Sogecable, que empezou o
ano cotizando a 21 euros e rematouno a 26. As baixadas das empresas de comunicación foron máis grandes có retroceso do 7,8% do IBEX 35 e do 6,4% do conxunto da
bolsa de Madrid8. Por outra banda, a reducción canto ós investimentos publicitarios en
prensa e televisión entre o 2000 e o 2001 estimouse arredor de entre un 7 e un 10 por
cento.
Sen embargo, a tendencia do último quinquenio do século XX nos grupos de comunicación foi expansiva e de innovación nos instrumentos de producción e capitalización
-saída a bolsa e capital risco en menor medida- a través das novas plataformas de televisión multicanle, o multimedia e a especialización local. Os grandes grupos (PrisaSogecable e Admira) concentráronse na televisión e o multimedia, mentres que os
medianos e pequenos (Zeta, Prensa Ibérica, Promecal, etc.) apostaron pola expansión e
especialización local comprando ou creando novas cabeceiras de prensa. Nesta última
estratexia coincide tamén o grupo Correo, que mantén a súa tradicional liña de expansión prioritariamente centrada na prensa local e rexional, ata consuma-la absorción de
Prensa Española e consegui-la cabeceira emblemática de ABC na capital do Estado.
Esa mesma orientación da competencia despregouna Prisa a través da televisión
local (Localia), instrumentalizada arredor das emisoras propias e asociadas da Cadena
Ser. O Grupo Correo, desde a súa posición participativa de Tele 5, estendeu a presencia televisiva local a través de Atlas, en primeiro lugar como
[7] Expansión, “Los sectores
empresa provedora de servicios informativos para a súa canle
que más crecerán en 2002”,
24-XI-2001, p. 6.
estatal. Dos tres principais grupos mediáticos españois privados
[8] Intermedios, nº. 177, p. 3.
(Prisa, Admira-Antena 3 e Correo-Tele 5), é o de Telefónica o que
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ten unha presencia menos consolidada no mundo da prensa -salvo as participacións cruzadas de Recoletos e Unedisa- e na televisión local.
Prisa-Sogecable, que factura no seu conxunto máis de 1.108 millóns de euros, lidera a difusión de prensa con máis de 651.000 exemplares de El País, Cinco Días, Diario
de Valladolid, El Correo de Andalucía, Odiel Información, Diario de Jaén, La Voz de
Almería e As, mentres que a Cadena Ser en radio acada 150 millóns dos 360 millóns de
euros que representa o conxunto da actividade radiofónica. O grupo Prisa ten presencia
no mundo da producción e distribución editorial (Santillana e outras marcas), na radio
(Ser, Unión Radio, Ondas Galicia, Antena 3 Radio e Canarias), producción de suplementos e revistas, televisión de pago (Canal Plus e Canal Satélite Digital), televisión local
(60 emisoras), cable e multimedia, publicidade (GDM), impresión, xestión de dereitos
audiovisuais (Audiovisual Sport), librerías e axencia de viaxes. Participa a nivel internacional en cabeceiras xornalísticas (Le Monde, El País México, La Razón, El Nuevo Día
e Grupo Midi francés) así como en emisoras de radio, librerías, editoriais de libros e
música de América.
Admira-Media é a nova marca de Telefónica Media, creada por Juan Villalonga a partir de 1997 e reestructurada no ano 2001 polo seu sucesor, César Alierta. O grupo de
medios de comunicación creado por Telefónica, que acada no 2001 uns ingresos superiores ós mil millóns de euros, integra participacións de Pearson, Recoletos, Unedisa (El
Mundo), Telefónica Cable, Uniprex (Onda Cero Radio), Antena 3, DTS (Vía Digital),
Cadena Voz, Agencia Efe, Hispasat, Mediapark, TVC Multimedia, Gestora de Medios
Audiovisuales Fútbol, Audiovisual Sport, Telefónica Servicios Audiovisuales, Lola Films,
Producciones Multitemáticas, Factoría de Contenidos Digitales, Arbit, Patagonik Film
Group, Interocio Games, Admira Sport, Rodven, Endemol, Torneos y Competición,
Grupo Azul e Telefé de Arxentina.
A estratexia de Villalonga foi de expansión acelerada mentres que a de Alierta é de
saneamento económico e concentración interna. Este último enfrontouse ós intereses de
El Mundo e Pearson-Recoletos, provocando o cambio de toda a cúpula directiva de
Admira e unha nova orientación das estratexias e alianzas. Para sanear e liberar perdas
nas distintas sociedades, Vía Digital vendeu a súa canle Gran Vía á matriz de Admira,
mentres que Antena 3 absorbeu Onda Cero Radio. Nesta recomposición de principios de
2002, perde peso e influencia no segmento da prensa escrita polo enfrontamento directo con El Mundo e indirecto con Recoletos, aínda que neste último senso a recuperación
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de antigos xestores desa mesma procedencia apunta a posibles alianzas futuras cara ás
cabeceiras de Pearson en España (Expansión, Marca, Telva, Diario Médico, Gaceta
Universitaria, Actualidad Económica).
A posibilidade de concentración ou alianza entre as dúas plataformas de televisión
dixital por satélite (CSD e Vía Digital) ten unha incuestionable lóxica económica pero, sen
embargo, bate con importantes atrancos políticos e directrices anticoncentración do
Goberno español e a Unión Europea. Tamén son importantes xa os custos da fusión
canto á unificación das tecnoloxías diverxentes (decodificadores e orientación xeoespacial dos satélites de difusión e as respectivas antenas de captación) e á explotación dos
dereitos conquistados por cada unha delas.
Xunto ó, polo de agora, incerto futuro desas dúas plataformas hai que situar tamén
unha terceira oferta de televisión dixital terrestre (Quiero TV), integrada no grupo Auna,
participado por Endesa, Unión Fenosa, banco SCH e un grupo de caixas de aforro, entre
elas a galega Caixanova. O Santander Central Hispano mercou a participación italiana
de Telecom. Esta plataforma de televisión dixital terrestre aínda está en moito peor situación económica e empresarial cás outras dúas de difusión satelital. Dous anos despois
do seu lanzamento carece de tecnoloxía e oferta suficientemente interesante e a penas
chega a 200.000 abonados.
O lento agromar do cable en España9, con 700.000 abonados e case 4.000 millóns
de euros de investimento, e as dificultades da plataforma Quiero TV, da que se desvinculou tamén un dos seus significativos promotores da parte de contidos (o Grupo
Planeta), poñen tamén ó Grupo Auna (Retevisión, Amena, EresMas, Madritel, Menta,
Supercable, Able e Canarias Telecom) diante da necesidade urxente de recomposición
e alianzas. A última entrada do Santander Central Hispano no seu capital representa un
importante eixe de esperanza e futuro que conecta coa participación que ten ese banco
en Antena 3 (30,21%) e no outro operador de cable ONO.
Así, as alternativas de alianzas e fusión apuntan ó encontro de Vía Digital ou CSD
[9] Expansión, “El desarrollo
con Quiero TV, e de Auna con ONO para o cable. Alianzas de
del cable, una carrera llena de
matiz converxente na televisión dixital entre os grupos de
obstáculos”, 11-I-2002, p. 2 de
Telefónica e Auna, pero diverxentes e imposibles, por ser fortes
“Expdigital”.
competidores, no cable e nos outros negocios das telecomunica[10] El Correo Gallego,
“Inversiones Gallegas del
cións. Esa necesidade de concentración marca tamén ó operaCable aumenta su presencia
dor galego de cable (Grupo R), que declara, a finais de 2001, uns
en R al 11%”, 23-I-2002, p. 50.
50.000 abonados e uns investimentos de 125 millóns de euros10.
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Se as relacións e participacións financeiras de Antena 3-Telefónica e Auna teñen o
selo bancario do Santander Central Hispano, a matriz de Telefónica e o Grupo Prisa vincúlase tamén a través do Banco Bilbao Vizcaya, que conecta directamente co Correo
Español-Diario Vasco e agora con Prensa Española, privilexiadamente relacionada esta
última, ata a súa recente fusión, co BSCH. Os dous grandes grupos bancarios conviven
dentro do núcleo duro de Telefónica pero compiten no resto dos negocios.
A fusión do Correo e Prensa Española consolida un grupo mediático cun volume de
negocio superior ós 600 millóns de euros, 20 cabeceiras de prensa, unha delas de ámbito estatal e varias rexionais, axencia de novas, producción de suplementos xornalísticos,
prensa gratuíta, compañía de xestión de publicidade, unha televisión nacional (Tele 5) e
tres dixitais (unha xeral e dúas autonómicas de Madrid e A Rioxa), 23 canles locais,
varias emisoras de radio e un 4% do capital de Cope. Este novo grupo acada a maior
cobertura nacional de prensa, con cabeceiras en toda España menos en Galicia,
Zaragoza, Cataluña, Baleares e Canarias. A súa fusión foi, no sector da prensa escrita,
a operación máis importante no transcorrer dos últimos anos.
Atención á estratexia do líder
A importancia da integración do Correo e Prensa Española nun só grupo está tamén
nos movementos estratéxicos que desencadeará nos distintos sectores mediáticos competidores afectados. A medio prazo tamén, cando mellore a conxuntura financeira, é
posible que este grupo se prepare para debutar na bolsa. Por outra parte, as esixencias
legais da defensa da competencia obrigan, en primeiro lugar, a desinvestimentos no segmento de televisión, no que concorren unha licencia dixital nacional con outras dúas de
carácter autonómico, dentro dun mesmo grupo que ten unha participación maioritaria
nunha canle estatal analóxica (Tele 5).
Tendo en conta que os outros dous grandes grupos, Prisa e Admira, controlan as
súas respectivas cadeas radiofónicas, Ser e Onda Cero, o interese estratéxico do Correo
Prensa Española ten que, necesariamente, orientarse cara á Cope, a terceira e única
radio á marxe dos grandes conglomerados mediáticos, aínda que teña que ser co visto
e prace da Conferencia Episcopal, que é a propietaria maioritaria das súas accións.
O Grupo Planeta controla desde xullo do ano 2001 o 11,44% do capital de Cope tras
merca-la participación do 4% de Prensa Española, un 2,99% de Torreal e un 4,46% de
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autocarteira. Este grupo editorial da familia Lara, cun volume de negocio no ano 2001 de
658 millóns de euros, ten participacións de capital nas sociedades RKOR Radio, Unión
Ibérica de Radio (Radio España) e Sociedad de Radio Digital Terrenal. Foi accionista de
referencia como provedor de contidos da plataforma de televisión dixital Quiero TV e
integra o capital do xornal madrileño La Razón, promovido por Luis María Ansón.
Zeta, Planeta e Prensa Ibérica son prototipos de novos grupos medianos de comunicación de orixe familiar xurdidos nas dúas últimas décadas do século XX, a diferencia
dos formados arredor dunha cabeceira de prensa controlada por sagas tradicionais
como son as de Godó, Luca de Tena, Serra, Rey Fernández Latorre, Joly, Outeiriño,
Cora, Domenech, etc.
Antonio Asensio, prematuramente falecido no ano 2001, foi o promotor, na década
dos 70, dun conxunto de revistas e publicacións que se foi incrementando e configurando como Zeta, grupo que facturou no ano 2000 máis de 400 millóns de euros, e que
integra tamén máis dunha ducia de xornais baixo a marca de El Periódico, que lidera a
cabeceira do mesmo nome de Barcelona, con difusión na maior parte das comunidades
autónomas, canles radiofónicas (Zeta Flaix Radio) e de televisión local, multimedia, editoriais, prensa gratuíta, plantas de impresión e empresas de distribución. A sucesión
familiar do fundador deste grupo está encabezada polo seu fillo varón, Antonio Asensio
Mosbah.
Prensa Ibérica é outro dos novos grupos que xorde na década dos 80 cando o xestor bancario catalán Francisco Javier Moll de Miguel merca en Canarias as primeiras
cabeceiras xornalísticas e seguidamente participa na poxa de títulos da Prensa do
Movemento. Actualmente representa un holding de preto de medio cento de sociedades
editoras e impresoras de prensa, editoriais, multimedia, propietarias doutros medios de
comunicación e inmobiliarias. Prensa Ibérica consolidou no 2000 un volume de negocio
de 206 millóns de euros e unha difusión de 309.135 exemplares. Integra un grupo xornalístico de quince cabeceiras en España e dúas en Portugal (A Capital de Lisboa e O
Comercio de Porto)11. En Galicia mercou en 1986 Faro de Vigo, o xornal decano da prensa española, e no 2000 sacou na Coruña a cabeceira La Opinión, a máis nova da prensa galega.
Aínda con diferentes liñas editoriais, o cruzamento de partici[11] Prensa Ibérica ten tamén
un acordo de impresión portupacións entre Recoletos e Unedisa conforma un grupo mediático
gués coa editora da cabeceira
que representa un importe económico de 489 millóns de euros e
Correo do Minho de Braga.
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765.000 exemplares, o 18,6 da difusión da prensa española. Por separado, Unedisa facturaba no 2000 uns 270 millóns de euros, cunha difusión controlada de 298.899 exemplares. Recoletos acadaba un volume de negocio de 200 millóns de euros e unha difusión de 465.974 exemplares.
O conxunto da difusión de ámbolos grupos Unedisa-Recoletos sitúase en segunda
posición, despois da integración do Correo Prensa Española, que suma 808.503 exemplares, o 19,6% da prensa española, colocando a Prisa no terceiro lugar con 649.745
exemplares e o 15,8%. E así estes tres grupos sobranceiros da prensa española absorben o 54% da súa difusión total.
Recoletos é prototipo de grupo mediático especializado en prensa deportiva, económica, médica, universitaria, gratuíta, feminina, radio e televisión dixital temática. O seu
portafolios de medios en España -fixo incursións societarias tamén na prensa salmón
(pola cor do seu papel) en Arxentina e Portugal (Diario Económico)- está encabezado por
Marca, Expansión, Diario Médico, Telva, Actualidad Económica, Gaceta Universitaria,
Ganar.com así como canles de radio e televisión dixital especializadas en información
deportiva e económica respectivamente. Este grupo forma parte na actualidade do conglomerado multinacional Pearson (70%), tamén especializado en información económica e producción editorial. Participa dun 30 por cento do capital de Unedisa, a editora
española de El Mundo, conxuntamente co 52% do grupo Rizzolli Corrieri della Sera.
Unedisa, a editora de El Mundo, xorde arredor da cabeceira xornalística creada por
Pedro J. Ramírez e o seu equipo cando se desvinculan do proxecto de Diario 16 de Juan
Tomás de Salas. O proxecto profesional que converte El Mundo nun éxito editorial da
prensa española dos 90 vaise asentando empresarialmente a través da participación de
capital internacional dos grupos italiano Rizzolli e inglés de Pearson. Unedisa aposta
tamén pola diversificación mediática a través de concesións de frecuencia modulada de
radio e televisión dixital, producción de revistas e producción audiovisual.
A estratexia editorial de Unedisa con El Mundo reproduce, por unha banda, a oferta
de edicións territoriais diferenciadas que caracterizaba a diversificación no seu día de
Diario 16 e que posteriormente experimentou tamén nalgunhas demarcacións El País e
ABC, mentres que noutras partes introduce a novidade das alianzas e participacións en
cabeceiras e editoras locais que se suman á oferta do periódico de Madrid; estas alianzas locais corresponden a La Crónica de León, El Día de Baleares, El Correo Gallego,
La Gaceta de Canarias e Castellón Diario.
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Desde o 1 de xuño de 2001 a alianza editorial coa Editorial Compostela, editora de
El Correo Gallego e O Correo Galego, comprende a impresión do periódico de Madrid
para todo o noroeste, que no caso de Galicia se vende encartado conxuntamente coa
cabeceira compostelá polo mesmo prezo unitario de cuberta. Esta mesma fórmula de
oferta editorial, única en España, reprodúcese noutras asociacións de León, Baleares,
Tenerife e Castellón. Na cerna desa estratexia está o obxectivo de acada-la segunda
posición en difusión e facturación entre os diarios de Madrid.
Grupos de empresas familiares
O grupo Godó, que se organiza arredor de La Vanguardia de Barcelona, sumaba no
ano 2000 uns 128 millóns de euros de facturación e 292.080 exemplares, o 7,1% da difusión, conxuntamente coa súa cabeceira deportiva (Mundo Deportivo), radio, televisión
local (CityTV Barcelona), multimedia, cable, revistas, magacíns e distribución. Este grupo
de tradición familiar estableceu nos últimos anos distintas alianzas con empresas do sector, primeiro con Antena 3 Radio e logo con Prisa para a venda da súa participación
radiofónica, e posteriormente en datas máis recentes con Prensa Ibérica e Unedisa respectivamente para a producción e distribución de magacíns e revistas profesionais.
Por difusión e cifra neta de negocios, o grupo Voz sitúase no sétimo lugar entre os
dez máis importantes de España, cun volume de facturación de 87 millóns de euros e
unha difusión conxunta de 148.638 exemplares entre as tres cabeceiras que editaba no
2000 (La Voz de Galicia, Diario de León, Diario 16). A última das cabeceiras citadas
desapareceu no ano 2001 como consecuencia da decisión empresarial de saneamento
e liquidación das perdas acumuladas na súa xestión e dirección no difícil mercado editorial de Madrid.
A configuración deste grupo líder mediático de Galicia integra tamén participación
radiofónica asociada a Onda Cero, productora audiovisual, empresas de investigación
de mercados e multimedia. A nivel organizativo, no ano 2001 experimentou diversos
cambios como consecuencia da volta á xestión do patriarca da familia, Santiago Rey
Fernández-Latorre, que substitúe os seus dous fillos Santiago e Emilio Rey Berguer, que
asumiran a dirección da empresa a mediados da década dos 90.
A familia Joly, a partir da súa matriz do Diario de Cádiz, tratou de defende-lo seu
mercado provincial de influencia e de estenderse a outras capitais andaluzas a través
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doutras cabeceiras filiais (Europa Sur de Alxeciras, Diario de Sevilla, Día de Córdoba,
Diario de Jerez), canles radiofónicas, televisión local e multimedia. Factura 30 millóns
de euros e suma unha difusión de 93.670 exemplares.
O grupo Hora Nova representa outra das familias rexionais, neste caso Serra de
Baleares, con implantación no mundo da prensa, radio e televisión local. Difunde 36.393
exemplares e factura preto de 20 millóns de euros coas súas tres principais cabeceiras
de Última Hora, Diari de Balears e Majorica Daily Bulletin.
La Región de Ourense e Atlántico Diario de Vigo son as cabeceiras do grupo
Outeiriño, que tamén participa na producción audiovisual, na televisión local e no accionariado Axencia Galega de Noticias (AGN). O seu volume de facturación ascende a 16
millóns de euros e unha difusión de 16.578 exemplares. Antes de completa-lo marco
mediático galego, coa referencia ós grupos de Editorial Compostela, El Progreso-Diario
de Pontevedra e La Capital, cómpre rexistrar tamén a expansión e crecemento doutros
pequenos grupos de distintas comunidades autónomas.
En Castela-León sobresae Promecal-ICAL, artellado arredor da cabeceira de Diario
de Burgos e da familia constructora Méndez Pozo, que converxe en distintas alianzas de
medios desa rexión con Prisa (El Día de Valladolid), con Admira-Telefónica a través das
emisoras de radio asociadas a Onda Cero, con Prensa Española no Diario de Ávila,
adquirido á familia Delgado Suárez, e coa rede de televisión por cable de Retecal nas
súas trece emisoras locais. A difusión conxunta das súas publicacións impresas rolda os
30.000 exemplares, sumándolles ás anteriores as de Diario Palentino, Diario de Miranda,
Diario de Soria e El Adelantado de Segovia.
En Zaragoza a cabeceira emblemática familiar é El Heraldo de Aragón, que edita
tamén El Heraldo de Soria, con preto de 70.000 exemplares en total. A saga de Federico
Domenech, en Valencia, controla a maioría de Las Provincias (51.416 exemplares),
aínda que con participación minoritaria do grupo Correo, froito da venda que se produce
trala recente escisión dunha rama familiar que abandona a cabeceira tradicional para
promover Diario de Valencia e unha televisión local. En Canarias a familia descendente
de Leoncio Rodríguez segue á fronte de El Día e Jornada en Tenerife, que suman 27.000
exemplares de difusión. Máis recente, pero tamén de nexo familiar, é a orixe de La
Tribuna de Albacete e de Guadalaxara.
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Merlín: o futuro da empresa familiar
Cinco familias de orixe galega e unha sexta (matrimonio Moll-Sarasola, propietarios
de Prensa Ibérica) natural e residente en Cataluña editan catorce cabeceiras xornalísticas de información xeral e deportiva a principios do ano 2002. Un modelo empresarial
de matriz familiar, representado nalgún caso ata a quinta xeración, que se ve sometido
ás turbulencias e tensións das distintas personalidades de cada saga, ás necesidades
financeiras e de falla de mecanismos propios de xeración de recursos de capital para
reduci-lo endebedamento a través do autofinanciamento, á esixencia cada vez máis evidente de profesionalización das súas estructuras de xestión e á demanda dunha visión
estratéxica axeitada para impulsar unhas empresas centenarias que se teñen que adaptar a toda présa á sociedade multimedia.
Os problemas estructurais da empresa familiar de prensa en Galicia son moi parecidos ós doutras rexións, aínda que neste caso hai que subliñar que ata o de agora aquí
se resistiu bastante ben a competencia e os procesos de concentración. Á marxe da
penetración de Prensa Ibérica no final da década dos 80, Galicia é das poucas comunidades autónomas onde os grandes grupos de comunicación aínda non teñen participación directa no capital das nosas empresas mediáticas. Si penetraron, en cambio, nunha
crecente participación do mercado nos últimos 20 anos e asentaron aquí as súas plantas de impresión para competir máis directa e eficazmente coas cabeceiras rexionais e
locais de Galicia.
Quizais o reto máis grande e difícil da empresa familiar de prensa galega, que está
presente e sen resolver tanto agora como hai 20 anos, é o da sucesión e o futuro. O que
aquí e noutras investigacións teño definido coa metáfora de Merlín12, que é a fusión do
pasado co futuro, a sabedoría xenerosa e a construcción da visión estratéxica de cada
unha das empresas sobre a prospectiva da súa historia familiar e descendencia, o que
en termos de managment é nada máis e nada menos que saber atopar e forma-lo sucesor que saiba anticiparse á historia do porvir, á decadencia e á morte, o mito artúrico da
eterna xuventude encarnado no líder reorganizador e consolida[12] Campos Freire, F.: A reconversión da prensa en Galicia
dor do século XXI.
1982-92. Tese de doutoramenA situación actual do mapa da empresa familiar de prensa en
to, Facultade de Ciencias da
Galicia pon en evidencia, por outra parte, a importancia das relaComunicación, Universidade de
Santiago de Compostela, 1994.
cións familiares e as súas distintas vinculacións de unión por riba
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da propia actividade económica e industrial. Neste caso como no xeral de calquera entidade mercantil familiar, hai que ter en conta primeiro as relacións familiares, antes ou
tanto como a propia actividade da empresa dunha familia. Especialmente porque, no
caso que tratamos, as empresas son de investimento traballo, vida e convivencia para
os membros de cada familia. O que configura, polo tanto, un cadro económico, laboral e
psicolóxico moito máis complexo e difícil de xestionar e liderar a través das distintas
ramas xeracionais.
A renovación e consolidación das empresas editoras de prensa galegas prodúcese
no decurso do último cuarto de século, enfrontándose por un lado á reconversión tecnolóxica que esixía o paso da composición mediante o chumbo e a linotipia á fotocomposición e á redacción electrónica, á diversificación multimedia que obrigaba á competencia da radio e a televisión e á penetración da prensa editada en Madrid, que cada vez
chegaba con máis forza e impacto renovador ós quioscos de Galicia. Logo, a batalla da
competencia líbrase ó mesmo tempo fronte ós medios audiovisuais, contra a prensa de
Madrid e entre os xornais provinciais e locais coa cabeceira rexional.
Entre finais da década dos 60 e mediados da dos 70 prodúcese o cambio xeracional
e despuntan catro líderes da empresa xornalística galega (Santiago Rey, José Amado de
Lema, José Luis Outeiriño e Purificación de Cora), todos eles en representación doutras
tantas tradicionais familias editoras, que realizan esa transformación do último cuarto de
século. Son os líderes renovadores e consolidadores que aínda hoxe non teñen despexada a súa sucesión. Por outra parte Feliciano Barrera chega á propiedade da Editorial
Compostela por vía de adquisición e participación societaria.
Santiago Rey Fernández-Latorre é protagonista na súa primeira etapa de xestión, ata
mediados da década dos 90, da expansión rexional e da transformación multimedia de
La Voz de Galicia, ata consegui-la totalidade do capital social desa empresa despois de
merca-las participacións societarias de tódolos outros familiares. Na metade da década
dos 90 Santiago Rey Fernández-Latorre ensaia a sucesión familiar a través dos seus
fillos Emilio e Santiago, que asumen cinco anos a xestión, pero a experiencia non se consolida e volve o pai á fronte do grupo empresarial no comezo do século XXI, enfrontándose ás diferencias coa súa primeira esposa e cos descendentes substituídos e facéndose cargo da integridade do capital e da máxima responsabilidade da xestión. Esta
segunda etapa de xestión apunta á estratexia de consolidación e saneamento financeiro do grupo, despois de distintas e dispares experiencias de expansión exterior (peches
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de La Voz de Baleares e Diario 16), da venda de Radio Voz a Onda Cero e da continuidade de Diario de León.
José Amado de Lema, o fillo varón da viúva herdeira da saga propietaria de Faro de
Vigo, ensaia na década dos 70 estratexias de diversificación e expansión rexional da
cabeceira da Cidade Olívica, antes de que o fixera La Voz de Galicia, pero as súas ideas
non dan saído adiante debido á opinión contraria das súas outras dúas irmás e os seus
respectivos cuñados. Por tal motivo desvincúlase da empresa viguesa e merca en
Oviedo La Voz de Asturias, que editará ata que lla vende, na década dos 80, ó grupo
Zeta. A crise familiar de Faro de Vigo, no quinto banzo da sucesión xeracional, volve
reproducirse na metade da década dos 80 e remata coa venda ó empresario Francisco
Javier Moll, do grupo Prensa Ibérica.
José Luis Outeiriño Rodríguez asume a xestión empresarial de La Región na década dos 60 e é protagonista tamén da respectiva transformación e expansión, primeiro a
través dunha ambiciosa publicación para o mundo da emigración de América e Europa
baixo a cabeceira aínda existente de La Región Internacional. Experimenta logo noutros
mercados de carácter local, como foi o caso de Ferrol Diario e na última metade da década dos 80 en Vigo, coa cabeceira de Atlántico Diario. Axencias de prensa, negocios de
turismo e centro comercial, radio e televisión local forman parte tamén das experiencias
do grupo ourensán.
Purificación de Cora Paradela, prematuramente falecido e sucedido na xestión de El
Progreso de Lugo pola súa viúva Blanca García Montenegro, foi o outro dos catro líderes renovadores da prensa galega da última parte do século XX. Modernizou e diversificou a empresa luguesa, que, trala súa morte, quedou nas mans da súa viúva e tres fillos,
o maior e primoxénito xa integrado tamén nas tarefas de xestión, xuntamente co seu
irmán José de Cora, accionista non maioritario. A empresa luguesa mercoulle no 2000 a
cabeceira do Diario de Pontevedra á cooperativa de traballadores que ostentaba a súa
propiedade, integrando un grupo que actualmente tamén ten televisión local, concesións
de radio asociadas á Ser, producción audiovisual e artes gráficas.
O grupo da Editorial Compostela, que controla accionarialmente o empresario
Feliciano Barrera, foi medrando ó abeiro do crecemento da capital de Galicia, da concesión de emisoras de radio de frecuencia modulada (Radio Obradoiro), da publicación
desde 1994 de O Correo Galego, o primeiro diario integramente en galego, da producción audiovisual e doutras publicacións. En xuño do ano 2001 El Correo Gallego esta-
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blece unha alianza estratéxica con El Mundo para a súa difusión e venda conxunta en
Galicia por un mesmo prezo de cabeceira.
La Capital é a editora de El Ideal Gallego, rescatado polo empresario galego emigrante en Arxentina Florencio Aldrey, que llo traspasa a finais da década dos 90 ó exdirector de La Voz de Galicia, Juan Ramón Díaz García, quen asume a súa xerencia e o
lanzamento de novas cabeceiras filiais en Ferrol e Arousa (Diario de Ferrol, Diario de
Arousa), ademais do deportivo Deporte Campeón.
Tódalas editoras de prensa, coa excepción de El Ideal Gallego, participaron nas primeiras concesións de emisoras de radio de frecuencia modulada efectuadas en Galicia
desde a década dos 80, asociándose en primeiro lugar coa Ser en Ondas Galicia
(Región, Progreso e Correo), con Antena 3 Radio (La Voz) e a través da Cadena
Noroeste (Faro). Posteriormente fóronse apartando da xestión e na actualidade só
queda Radio Obradoiro, baixo a dirección e xestión da Editorial Compostela.
A experiencia da televisión local (Progreso e Región) é máis recente pero apunta tamén
cara á súa asociación. A televisión local analóxica en Galicia, con 32 emisoras identificadas, estase a configurar maioritariamente arredor da rede U.T.G. S.A., promovida por
Localia, do grupo Prisa, e polas emisoras locais da Ser en Galicia, e dá entrada en participación ou asociacións ás canles dos periódicos de Lugo e Ourense. A estratexia, neste
senso, do grupo Voz aínda non se materializou máis alá da ocupación do correspondente
espacio radioeléctrico. Técnica e legalmente en situación de provisionalidade, desde 1995
a televisión local agarda un regulamento definitivo que agora xa terá que ser para a tecnoloxía dixital porque a analóxica está cada vez máis próxima ó esmorecemento.
A facturación da prensa en Galicia reporta anualmente uns 180 millóns de euros, dos
cales corresponden ás editoras das cabeceiras galegas uns 156 millóns e a diferencia
restante ás de difusión estatal. Entre 1989 e 2000 a prensa editada en Galicia medra de
66 millóns a 156 millóns de euros e o persoal empregado pasa de 1.216 a 1.303 respectivamente. No 2000 o beneficio de explotación do conxunto da prensa de Galicia
ascendeu a 17 millóns de euros e o beneficio neto a sete millóns. Os recursos propios
no decenio comparativo ascenden de 12 a 40 millóns de euros mentres que o endebedamento medra de 36 millóns a 102 millóns de euros entre os anos 1989 e 2000. As
empresas teñen unhas reservas de 21 millóns e un capital social de 13 millóns de euros.
Preto de 300.000 exemplares vende a prensa diariamente en Galicia, 224.652 de
periódicos galegos e 66.914 de cabeceiras de difusión estatal, maiormente das de
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Madrid. A provincia coruñesa absorbe case a metade das vendas, exactamente 131.006
exemplares, seguida de Pontevedra con 88.813, Lugo con 32.073 e Ourense con
26.622, segundo os datos controlados por OJD. Tres cuartas partes do mercado galego
de prensa queda en Galicia e a outra parte corresponde á penetración dos xornais de
Madrid.
A prensa galega resiste como pode, durante o último cuarto de século, a penetración
das cabeceiras de fóra de Galicia, sobre todo as editadas en Madrid e especialmente as
de carácter deportivo. A prensa estatal medra un 173,86% no mercado galego entre os
anos 1981 e 2000 mentres que a de Galicia só aumenta no mesmo período un 31,92%.
O espectacular crecemento (705,84%) de Marca, do grupo Recoletos, contrasta co descenso de As (-20%), cabeceira mercada por Prisa, e provoca a aparición de periódicos
locais na Coruña (Meta Sport, Deporte Campeón) no período dos 20 anos comparados.
A prensa estatal de información xeral medra no período citado un 182,83% e o periódico líder nacional (El País) aumenta no mercado galego un 169,21%. O xornal galego
de maior crecemento nesa mesma etapa é El Correo Gallego, cun 123,97% de aumento. O líder do mercado galego, La Voz de Galicia, tampouco queda atrás porque, para a
súa proporción, aumenta nos mesmos 20 anos un 41,76%, seguido de Faro de Vigo cun
12,89% de crecemento.
La Voz de Galicia lidera o mercado, a distancia, con 107.850 exemplares, seguida de
Faro de Vigo con 42.639, Marca con 25.845, El Correo Gallego con 18.238, El País con
17.147, El Progreso con 15.526, La Región con 12.598, El Ideal Gallego con 9.358, El
Mundo con 8.691, La Región Internacional con 8.529, Diario de Pontevedra con 5.582,
As con 7.447, Abc con 5.245 e Atlántico Diario con 5.430.
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PRENSA ENSAIA CAMBIOS NOS CONTIDOS E

NOVAS ESTRATEXIAS PARA EVITA - LA PERDA DE
LECTORES
XOSÉ LÓPEZ
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Introducción
A industria dos medios impresos de Galicia entrou no novo
século con cambios nos contidos para mante-lo número de lectores e con novas alianzas para conserva-los mercados propios. O número de diarios de información xeral, doce, apunta á
consolidación da estratexia de multiplicación de cabeceiras
para algunha das principais comarcas galegas. O mapa de
medios mostrou os primeiros síntomas dunha posible reordenación logo da alianza da editora de El Mundo coa editora de
El Correo Gallego. A nova estratexia espertou expectativas nas
empresas competidoras, pero non foi suficiente para provocar
un cambio importante no panorama dos medios impresos galegos. La Voz de Galicia segue liderando o mercado, aínda que
perdeu algo de difusión no conxunto dos últimos tres anos, e o
anuncio dun novo diario en galego non chegou a facerse realidade polo de agora. Todo isto produciuse nun escenario de
baixas taxas de lectura (Díaz Nosty, 2001: p. 12), de altibaixos
no mercado publicitario e de tímido optimismo de cara ó futuro
(World Press Trends, 2001: p. 2).
Unha visión sistémica do escenario mediático apunta non só
ós grandes cambios que se producen no hipersector, senón ás
consecuencias que ten para os medios tradicionais e para os
novos medios. Como aconteceu xa no pasado, a fase de “con-

41

vivencia” de vellos e novos medios caracterízase por unha redefinición de papeis na que os
impresos, como medio de comunicación colectiva con máis tradición, intentan frea-la perda
de difusión, manter unha parte significativa do mercado publicitario e conseguir lectores
mozos. Trátase dunha estratexia dirixida a garanti-lo seu futuro a medio e longo prazo.
Nunha sociedade na que a industria de medios se ve arrastrada pola faceta comercial, as empresas galegas entraron de cheo nesta dinámica. A multiplicación de ofertas
de productos de todo tipo, a busca dun xornalismo máis ameno (ás veces chega a ser
lixeiro) e a aplicación intensa de técnicas de mercadotecnia agresivas constitúen algúns
dos síntomas que confirman esta tendencia.
Mentres isto acontece, as empresas máis consolidadas intensifican as súas iniciativas de diversificación na busca de incrementa-los volumes de negocio e participar de
tódolos ámbitos onde haxa posibilidades de iniciativas rendibles. As empresas, conscientes de que o seu negocio é a información, tentan fórmulas que reforcen a producción
de contidos, pero móstranse remisas a potencia-las redaccións. Saben que hai que
mellora-la calidade, pero fan poucos esforzos por incentiva-los xornalistas cos que contan, por incorporar novos profesionais en boas condicións económicas e por confiar no
talento duns xornalistas que demandan formación continua e mellores condicións de traballo (estabilidade no emprego, incentivos en función da producción e autonomía para a
actividade profesional).
Tódolos diarios de Galicia incorporaron cambios que supuxeron melloras, pero ningún deu saltos cualitativos relevantes. O excesivo peso da información das instancias
oficiais -información xerada pola administración autonómica, administracións municipais
e deputacións, goberno autonómico, gobernos locais...- conduce a unha oficialización e
a unha gobernamentalización dos medios nos distintos ámbitos, a pesar dalgúns intentos por combatela con iniciativas para abrirlle novas ventás á sociedade.
Estructura de medios
A estructura dos medios impresos mudou nos anos 2000 e 2001. Galicia pasou de
dez diarios de información xeral a doce. Ás cabeceiras de La Voz de Galicia, Faro de
Vigo, El Correo Gallego, La Región, El Progreso, Diario de Pontevedra, El Ideal Gallego,
Atlántico Diario, O Correo Galego e Diario de Ferrol sumáronse as de Diario de Arousa
(febreiro de 2001), promovido polo grupo La Capital, e La Opinión A Coruña (desde outu-
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bro de 2000), promovido polo grupo Prensa Ibérica. No ámbito dos diarios deportivos
segue existindo un só editado en Galicia, Deporte Campeón.
O Grupo Voz, que desde agosto de 2001 ten ó seu presidente, Santiago Rey
Fernández-Latorre, como propietario da totalidade das accións da sociedade propietaria
de La Voz de Galicia e do seu grupo de empresas, mantense como a principal organización que ten a base do seu negocio nos medios impresos, non só no mercado interior,
onde edita un diario con quince edicións, senón tamén no exterior, onde conta coa maioría da propiedade de Diario de León e de Diario 16 ata o día 7 de novembro de 2001,
data na que desapareceu este último xornal. Aínda que mercou a cabeceira de Pueblo
Gallego, non a converteu en producto informativo e as súas accións centráronse en
reforzar suplementos (Fugas, Inmo 21 ou Xatentendo.com, entre outros).
Prensa Ibérica, que ten en Faro de Vigo a principal cabeceira, entrou no mercado coruñés da man de La Opinión A Coruña, co que ganou mercado e se incorporou á estratexia
de competir con La Voz de Galicia no seu mercado natural, o da cidade da Coruña. Outro
grupo desta cidade, La Capital, editor de El Ideal Gallego e Ferrol Diario (desde 1999) e
dono de Deporte Campeón, publicou Diario de Arousa no ano 2001 e mercou un grupo de
cabeceiras comarcais (O Salnés-Siradella, A Nova Comarca do Barbanza e A Comarca do
Morrazo, entre outras). O Salnés-Siradella agora é un suplemento semanal de Diario de
Arousa, A Nova Comarca do Barbanza converteuse nun suplemento mensual do citado
diario e A Comarca do Morrazo segue saíndo como publicación independente.
O Grupo Progreso, que dispón en Lugo do xornal líder na provincia, aumentou a súa
presencia no mercado coa compra de Diario de Pontevedra (en 1999) e co control da
maioría das accións da Axencia Galega de Noticias (AGN). O Grupo La Región, que ata
ese momento (1999) dispuxera da maioría de accións na AGN, mantén a propiedade do
diario líder na provincia ourensá e a maioría de accións de Atlántico Diario.
Editorial Compostela, propietaria de El Correo Gallego e O Correo Galego, mantén o
seu mercado de Santiago e comarca, e ó mesmo tempo buscou maior presencia no resto
de Galicia gracias a un acordo de colaboración con El Mundo (desde 2001). Ademais de
mellora-la presentación dos seus contidos cun novo deseño de El Correo Gallego desde
o pasado 24 de xuño de 2002. O diario El Correo Gallego e El Mundo distribúense conxuntamente polo prezo dun só exemplar.
As empresas, pois, non aumentaron nestes dous anos, pero si as cabeceiras.
Pasouse de once a doce diarios de información xeral e un de información deportiva. A
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oferta dos diarios de Galicia inclúe productos de información para o conxunto do país
–“rexional” segundo a tipoloxía máis habitual nos estudios de comunicación– (La Voz de
Galicia, El Correo Gallego e O Correo Galego), de información provincial (Faro de Vigo,
La Región e El Progreso) e intercomarcal (Atlántico Diario, Diario de Pontevedra, La
Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol e Diario de Arousa).
De tódalas cabeceiras, La Voz de Galicia é, coa súa estratexia multilocal, a que consegue, no que a vendas se refire, unha maior presencia en todo o territorio. Tódolos
outros diarios teñen moi pouca incidencia nos mercados afastados da súa zona xeográfica de edición. A súa difusión podemos, pois, considerala local, incluso naqueles casos
nos que teñen o obxectivo de chegar ás principais localidades do país galego.
Esta estructura de diarios complétase co semanario de información xeral A Nosa
Terra, con sede en Vigo e distribución en todo o país, e con publicacións periódicas mensuais (como ECO, Tempos Novos, Imagen&Comunicación, Terceiro Tempo -deportivaou Guía dos libros novos -guía cultural de libros-, entre outras); trimestrais (como Grial,
Encrucillada ou A Trabe de Ouro, entre outras). Tamén se publican gratuítos locais en
varias cidades (Mercavedra en Pontevedra; La Clave e La Mirilla en Lugo; Compostelán
en Santiago, ou Xornal.com, que se distribúe na Coruña, en Santiago e en Vigo -periódico que apareceu a comezos de outubro de 2001 na Coruña-, entre outros).
Algunhas publicacións comarcais de periodicidade semanal (La Voz de Ortigueira,
Heraldo de Vivero e La Comarca del Eo), quincenal (A Peneira), mensual (O Comarcal do
2000, Betanzos e a súa comarca, Página XXI -Val da Louriña-, O Norte, Finisterre, El
Periódico de Las Mariñas Coruñesas, El Periódico de Bergantiños, Lalín e Comarca, El
Periódico de Xallas-Costa da Morte, A Comarca do Morrazo e O Sil ano 2000, entre outras),
trimestral (Río -revista cultural miñota-) ou de periodicidade irregular (Tabeirós Terra ou
Dezactualidade, entre outras) completan o panorama da oferta de medios impresos.
A nova proxección destes medios impresos chegou da man de Internet. As versións dixitais dos diarios en papel acadaron unha importante porcentaxe no ano 2001: tódolos periódicos de información xeral, agás Atlántico Diario, contan con edicións na rede. El Correo
Gallego, pioneiro en 1995, comprobou como outros diarios en papel se sumaban á súa liña
de actuación: en 1997, Diario de Pontevedra, en 1998, La Región (aínda que en realidade
foi La Región Internacional a que deu o paso á rede), e no ano 1999, Faro de Vigo.
Foi nos anos 2000 e 2001 cando a maioría das cabeceiras entraron en Internet e as
que xa estaban renovaron a súa imaxe. La Voz de Galicia preparou unha ambiciosa ini-
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ciativa no ano 2000. El Ideal Gallego, El Progreso, Diario de Ferrol e La Opinión A
Coruña estrearon tamén versión dixital no ano 2000. No 2001 fíxoo Diario de Arousa.
Na estructura de diarios electrónicos de información xeral temos que anotar tamén os que só
existen na rede: Xornal.com (desde xaneiro de 2000) e EGalicia Diario Digital (desde febreiro de
2000). A estes temos que engadirlles moitas iniciativas de actualización diaria ou periódica e iniciativas con estructura de “portal” que, entre outras actuacións, poñen información na rede.
Consumo de medios
Nun escenario español de baixo consumo de prensa diaria (Díaz Nosty, 2001: p. 12),
Galicia ocupa un dos últimos lugares, xa que a venda (a difusión) é baixa e a lectura
(audiencia) tampouco mostra porcentaxes que permitan ser optimistas. Aínda que nos últimos anos aumentou lixeiramente o índice de lectores, superando a barreira de cen exemplares por cada mil habitantes, o que permite figurar nas estatísticas oficiais nos niveis considerados propios dos países desenvoltos, o certo é que o consumo de medios non é aínda
o desexable e, sen dúbida, trátase dun asunto non só para a reflexión, senón para a actuación por parte de quen ten responsabilidades de goberno.
Os datos de difusión dos últimos dous anos en Galicia mostran unha tendencia cara á
estabilización, con arredor de douscentos mil exemplares de diarios galegos de información
xeral controlados diariamente pola Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), ós que debemos engadirlles máis de quince mil non controlados (segundo as estimacións). Os engadidos a estas cifras están nos diarios de Madrid de información xeral, nos diarios de información deportiva (un galego, sen control de OJD) e nos diarios económicos (todos de Madrid).
Evolución da difusión da prensa galega 1999-2001
XORNAIS
La Voz de Galicia
El Correo Gallego
El Progreso
La Región
Faro de Vigo
Atlántico Diario
Diario de Pontevedra
La Opinión

1999
108.841
18.126
15.104
12.433
42.278
4.146
Sen control de OJD
Sen control de OJD

Fonte: OJD
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2000
107.850
18.238
15.526
12.844
42.639
4.345
5.582
Sen control de OJD

2001
108.201
22.735
15.610
12.433
42.913
4.146
6.332
6.004

Evolución
-640
4.609
506
0
635
0
750
-
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Os diarios galegos buscaron unha maior participación dos lectores (véxanse as iniciativas de La Voz de Galicia cos relatos de verán, cen ideas para situar Galicia no milenio ou a propia creación do amigo do lector) e tentaron recuperar vellas prácticas xornalísticas para sorprende-lo destinatario e atrapalo coas historias que conta -novela por
entregas-. Outras cabeceiras reforzaron as cartas ó director, promoveron concursos e
animaron a unha maior participación na elaboración do producto informativo.
Houbo, pois, algunhas iniciativas para aumenta-los lectores ou, cando menos,
mante-los que tiñan mediante propostas culturais ou de maior participación. Outras destacaron polas promocións e accións de mercadotecnia (entrega de bixutería, de louza ou
de distintos xogos). Á fin esa busca de lectores pola vía rápida contribuíu á entrada de
certas doses de amarillismo nos contidos, acentuando a ferida do xornalismo (De
Pablos, 2001: 7), e a darlle preferencia nas promocións do diario a todo tipo de productos que enganchen o cidadán aínda que non teña interese nos seus contidos.
Profesionais
O que non aumentou de xeito significativo nestes dous últimos anos foi o cadro de
persoal de xornalistas nos diarios galegos. Despois do importante incremento dos
pasados anos (as décadas dos oitenta e noventa), chegou a hora de estabiliza-los
equipos e programar algunhas incorporacións para renova-las redaccións. Os cambios
producíronse nun escenario laboral de precariedade, altos índices de contratos temporais e poucos síntomas de melloras significativas para os intereses dos profesionais
da información.
A diversificación da producción en tódolos soportes permitiulles ás principais empresas incorporar xornalistas con novos perfís, a maioría acabados de saír das facultades
de Ciencias da Comunicación (especialmente da Facultade de Santiago de Compostela).
As ideas e o talento achegados polos novos licenciados non sempre se aproveitaron da
man dun bo equilibrio coa experiencia de profesionais curtidos nas distintas tarefas das
redaccións dos diarios nos últimos dez ou vinte anos.
Os desaxustes apuntados non impediron, con todo, que a maioría dos equipos directivos dos medios impresos galegos pertenza á canteira formada ben nos propios medios
ben nalgunha empresa da competencia. O certo é que nos dous últimos anos houbo
importantes cambios nas principais cabeceiras e varios profesionais estreáronse na
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dirección dos novos xornais que saíron á rúa para atender demandas informativas de
mercados moi locais.
No tempo no que se celebrou o aniversario dos douscentos anos da publicación de
El Catón Compostelano, con actos promovidos polo Consello da Cultura Galega, abundaron os cambios na dirección dos diarios. No ano 2000 empezou Diario de Pontevedra,
incorporando a Antón Galocha á dirección, e proseguiron La Voz de Galicia, coa substitución de Ernesto Sánchez Pombo por Bieito Rubido, Atlántico Diario, co cambio de Rodrigo
Varela por Fernando Ojea, e El Progreso, co de Fernando Salgado por Lois Caeiro.
No ano 2000 tamén chegou á dirección dun diario en Galicia Francisco Orsini (La
Opinión A Coruña), mentres no 2001 foi Antón Xil (Diario de Arousa) quen ocupou este
prezado posto por primeira vez. La Voz de Galicia, empresa que viviu cambios no seu
organigrama no ano 2001, logo de que Santiago Rey Fernández-Latorre apartase os
seus fillos da xestión do Grupo Voz, reordenou o equipo de colaboradores de Bieito
Rubido na dirección da redacción cunha promoción de profesionais formados neste xornal (Xosé Luís Vilela -director adxunto-, Alfredo Vara -subdirector de fin de semana-,
César Casal -subdirector de información local-, Luís Ventoso -subdirector de apertura- e
Carlos Agulló -subdirector de peche-).
No ano 2001 La Voz de Galicia nomeou amigo do lector ó veterano xornalista Arturo
Lezcano, co que o xornal coruñés se converteu no primeiro de Galicia en incorpora-la
figura do defensor do lector, e recuperou o xornalista Fernando Salgado como delegado
en Lugo. Logo do verán do mesmo ano, La Voz de Galicia tamén anunciou o nomeamento do ex-director deste xornal Ernesto Sánchez Pombo como novo director de opinión da centenaria cabeceira.
O último cambio na dirección dun xornal galego chegou no mes de xullo de 2001,
cando El Ideal Gallego tivo novo director xeral: Juan Ramón Díaz. O ex-director de La
Voz de Galicia e ata ese momento director de El Ideal Gallego pasaba a ocupa-lo posto
que xa tiña nos outros diarios de La Capital: Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Deporte
Campeón. Así mesmo, El Ideal Gallego estreaba director: Manuel Ferreiro.
Os diarios atravesaron, pois, unha fase de cambios para afronta-los desafíos do novo
milenio e para buscar un mellor aproveitamento do talento das redaccións. Os novos xornalistas, ben preparados e con moitas ganas, sumáronse a profesionais dos medios
informativos que coñecen ben o país e que non sempre encontran un ambiente favorable para facer un xornalismo de calidade.
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Outros coñecidos xornalistas, logo dunha traxectoria brillante nos medios de comunicación galegos, deixáronnos. A perda de Diego Bernal, no mes de agosto de 2001,
representou a desaparición dun dos xornalistas galegos máis populares e dun ilustre
compostelán que sempre tiña enxeño para unha expresión irónica.
Tendencias
A relativa solidez da estructura da prensa galega dificulta a penetración da prensa de
Madrid e mostra un sistema de medios impresos que ten na información local, na información de proximidade, a súa guía. Esta tendencia resulta significativa nun escenario
marcado polas concentracións e polo predominio dos aspectos comerciais, fronte a calquera das outras tarefas que lle corresponden á prensa nunha sociedade plural e democrática.
Os máximos responsables dos grandes medios, agrupados na Asociación Mundial
de Periódicos (WAN), dixeron que a prensa recobrou parte do mercado publicitario e
aumentou ingresos. A industria apostou pola diversificación e medrou, tanto no campo
dos medios impresos coma no campo dos medios en Internet. Segundo dixo Timothy
Balding, director xeral da WAN, nas reunións anuais de 2001 e de 2002 da citada entidade, a maioría das empresas entrou nunha fase de moderado optimismo, con importantes éxitos e boas perspectivas.
Con todo, moitas empresas de distintos países prepararon regulacións de emprego,
rescisións de bastantes contratos ou reducción de custos. O descenso dos ingresos
publicitarios no ano 2001 puxo en perigo algúns dos obxectivos dunhas empresas de
comunicación nas que cada vez predomina máis o negocio e menos as melloras necesarias na función social dos seus productos para conseguir unha sociedade ben informada, plural, crítica e participativa.
As declaracións dos empresarios no seu congreso mundial e as decisións a causa
da evolución económica das súas empresas tamén serviron para coñecer cambios significativos no escenario de grupos, onde proseguen as concentracións e as alianzas para
accións conxuntas. Do mesmo xeito, distintos sectores da sociedade expresaron preocupación polas consecuencias da desregulamentación e polos escasos mecanismos que
garanten que sexa efectivo o marco formal da liberdade de expresión e do dereito á información dos cidadáns.
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Os abusos mediáticos están de actualidade. Os perigos existen, pero tamén os posibles remedios. Hai un gran debate no ámbito mundial arredor dos desaxustes dun sistema construído no século XX e que trata de deseña-lo modelo co que mellor sobrevirá no
século XXI. Hai novas estratexias para os tempos actuais, caracterizados por unha
sociedade máis complexa e por uns cambios no funcionamento dos medios moitas
veces reclamados sen moito éxito por distintos sectores sociais. E, sobre todo, advírtese ausencia de debate político sobre a comunicación, o que impide corrixi-los efectos
non desexados dos medios sobre a democracia e sobre a sociedade actual.
Conclusión
Os medios impresos galegos capean os tempos de crise con iniciativas que buscan
resultados a curto prazo, especialmente da man de promocións atractivas para os consumidores, pero que esquecen as estratexias a medio e longo prazo. Non houbo medidas significativas de reestructuración da industria para cambia-lo modelo xornalístico dos
productos ou para buscar novos públicos. Os ensaios limitáronse a alianzas entre grupos de fóra e grupos galegos -El Correo Gallego e El Mundo- ou a iniciativas de maior
participación dos lectores e defensa dos seus intereses -La Voz de Galicia e as promocións culturais de éxito como a Biblioteca Galega 120-.
A pesar das críticas lanzadas desde distintos sectores contra do sistema de medios
impresos existente en Galicia, o certo é que o panorama mostrou a incapacidade de
ofrecer modelos alternativos. Parece evidente que hai outras posibilidades, outras
opcións de medios con liñas informativas distintas ás actuais, pero os actores sociais que
podían promovelas fracasaron na construcción dunha vía diferente.
Varios datos mostran síntomas de que o modelo actual precisa dunha renovación se
quere afronta-los desafíos do novo século. A aparición de productos innovadores podería contribuír a este obxectivo que, dun ou doutro xeito, terán que acomete-los diarios
actuais para mante-los mercados locais e impedi-la entrada masiva de medios editados
fóra de Galicia.
As feridas que presenta o xornalismo galego actual precisan dunha cura dos actuais
males e dunha vacina para evitar males maiores no futuro.
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A RADIO
XOSÉ RAMÓN POUSA
MÓNICA REBOLO
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Modelos de emisoras
O medio radiofónico medrou de forma espectacular en
Galicia nas últimas décadas. Dende o remate da transición política española ata hoxe o número de frecuencias multiplicouse
por cinco; tal incremento foi especialmente importante dende
que a Xunta asumiu competencias en materia de radiodifusión.
No ano 2001, o mapa radiofónico da radiodifusión analóxica
quedou definitivamente pechado coa posta en marcha das 41
emisoras comerciais concedidas pola Xunta en marzo de 1998;
unicamente dúas destas frecuencias están aínda inactivas -a
outorgada a Faro de Vigo S.A. en Vigo e a de Canal Mundo
Radio Galicia S.L. na Coruña–.
Outra cousa é que os novos concesionarios de emisoras
teñan completado o proceso legal estipulado para converte-la
concesión provisional en definitiva, xa que só en dous casos se
cumpriron os requisitos. O prego de condicións do concurso de
concesións establecía que, unha vez rematada a instalación
das emisoras, os interesados deberían solicita-la preceptiva
inspección dos Servicios Técnicos da Dirección Xeral de
Telecomunicacións do Ministerio de Fomento, que remitiría un
informe para ser aprobado polo Consello da Xunta e, posteriormente, publicado no Diario Oficial de Galicia. As concesións
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provisionais de 1998 non serán definitivas ata que se complete este proceso. Malia isto,
seis emisoras non solicitaron aínda a inspección de Fomento e a meirande parte delas
están pendentes de remata-los trámites.
Froito da entrada en funcionamento destas novas frecuencias, a mediados do ano
2001 aparece unha nova emisora en Galicia, Cadena Noroeste, a única radio comercial
de ámbito galego que nestes momentos funciona no noso país. A emisora cabeceira de
Cadena Noroeste está localizada en Santiago de Compostela malia que a frecuencia na
que emite –101.9 FM– foille concedida en Santa Comba a Medios Autonómicos de
Radiodifusión Gallegos S.L. As outras vinte frecuencias que espallan a programación da
cadea pertencen a emisoras municipais asociadas espalladas por toda Galicia. Unha
cadea que, ó unir emisoras comerciais e públicas municipais nunha mesma programación, racha con tódolos esquemas legais, exemplifica o grao de desregulamentación en
que vive o sector radiofónico e pon en dúbida o sistema de concesión de emisoras, que,
pola vía ordinaria, non facilitou o nacemento de cadeas comerciais de producción e difusión exclusivamente galega.
Precisamente as radios municipais son outro dos puntos clave no actual panorama
da radiodifusión galega. Na actualidade funcionan en Galicia máis de corenta emisoras
deste tipo e, ó longo do ano 2001, o Consello da Xunta ten outorgado catro novas concesións provisionais de emisoras municipais.
Radio pública
Existen tres grandes tipos de emisoras de carácter público:
- As pertencentes a Radio Nacional de España. Teñen carácter estatal e emiten
catro programacións en Galicia: RNE1, Radio 2, Radio 3 e Radio 5.
- As emisoras autonómicas integradas na Compañía de Radiotelevisión de
Galicia (CRTVG) e que emiten a programación da Radio Galega.
- As emisoras municipais, dependentes de cada un dos concellos con emisora
propia e, a meirande parte delas, agrupadas en EMUGA (Emisoras Municipais
Galegas).
Fóra destes grandes grupos, en Galicia funciona unha emisora de tipo institucional,
Radio ECCA. Non é claramente unha emisora pública pero tampouco entra na categoría
das emisoras comerciais. Radio ECCA é unha emisora educativa, está rexentada polos
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xesuítas e emite dende Vigo unha programación de tipo cultural sen publicidade. Este
tipo de emisoras xorden a raíz das primeiras concesións de frecuencias efectuadas pola
Xunta; daquela o goberno galego outorgou frecuencias a organismos non comerciais
tales como a Asociación de Prensa de Lugo ou a Fundación Lea en Ourense.
Finalmente, estas emisoras reverteron ó sistema comercial e nestes momentos danlles
soporte ás programacións da Ser Convencional en Lugo e de Onda Cero en Ourense.
Radio Nacional de España
Radio Nacional de España ten hoxe unha complexa estructura técnica de carácter
territorial en Galicia. 39 emisoras de Onda Media e Frecuencia Modulada propagan o
sinal de catro programacións diferenciadas: RNE1, radio convencional; RNE5, radiofórmula de noticias; RNE2 e RNE3, dúas fórmulas musicais.
Só existen ventás con programación autóctona en RNE1 e RNE5, as outras dúas fórmulas musicais simplemente repiten unha programación orixinada integramente nos
estudios centrais. Isto é así dende o ano 1992, data na que, argumentando razóns económicas, Radio Nacional suprime as emisións de Radio 4 en Galicia; tratábase dunha
programación mixta feita integramente en galego. Esta supresión, que afectou a tódalas
comunidades españolas agás Cataluña, suscitou unha intensa polémica nos eidos político e cultural galegos.
Nas últimas décadas, Radio Nacional de España multiplicou de forma espectacular a
súa infraestructura en Galicia. A primeira emisora que se instala no país é a da Coruña,
en 1940, que era unha peza máis do potente e centralizado aparello informativo radiofónico que daquela potenciou o franquismo; as primeiras emisións fanse cunha emisora
móbil alemana que xa empregara Franco durante a Guerra Civil e que non será renovada ata os anos 50. A renovación tecnolóxica máis importante das emisoras galegas de
RNE prodúcese a mediados dos anos 80; é daquela cando se instala a emisora central
na súa actual localización. Xa na década dos 90, renóvanse totalmente o resto das instalacións -en 1995 incorpóranse novos estudios en Pontevedra-.
RNE conta actualmente con 39 emisores e reemisores en Galicia, máis do triple das
que tiña a finais dos anos 70. A cabeceira territorial está localizada na Coruña, no histórico edificio da Terraza. Ademais, existe unha delegación principal dotada de estudios en
Santiago de Compostela e emisoras en Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra.
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O financiamento de RNE corre a cargo, integramente, dos presupostos xerais do
Estado, así é que non emite publicidade. Conforme ás directrices do Estatuto de la Radio
y la Televisión, aprobado polas Cortes e publicado no BOE o 12 de xaneiro de 1980, e o
disposto polo Estatuto de Galicia, a supervisión de RNE en Galicia correspóndelle ó
Consello Asesor de RTVE. Este órgano foi creado por unha Lei do Parlamento galego do
9 de decembro de 1983. Esta lei consta de dous capítulos divididos en 13 artigos e dúas
disposicións transitorias e especifica que o Consello Asesor debe esixir que RTVE cumpra coas obrigas previstas no Estatuto de Autonomía. Así mesmo, debe pronunciarse
sobre as necesidades e capacidades de Galicia para acada-la axeitada descentralización dos servicios de radio e televisión.

Emisoras de Radio Nacional de España en Galicia
Rne1

Rne Clásica

Rne3

Rne5

A CORUÑA
Monte Xalo
A Coruña (Pastoriza)
A Coruña (M. Vento)
Santiago

100,4 FM
558 OM
639 OM
103,1 FM

91,6 FM

94,5 FM

95,8 FM

98,1 FM

99,0 FM

93,7 FM

LUGO
Lugo (Ameixeiras)
Monforte (Piñeira)
Monforte (Marroxo)
Páramo

801 OM
972 OM
88,8 FM
101,7 FM

1.098 OM
1.503 OM
88,2 FM

99,6 FM

92,8 FM

OURENSE
O Barco de Valdeorras
Meda
Ourense (Pereiro)
Ourense (Vilar)
Verín

94,7 FM
102,8 FM
774 OM
100,6FM
90,7 FM

96,4 FM
91,2 FM
1.305 OM
97,2 FM
98,4 FM

100,3 FM
94,3 FM

104,6 FM
106,8 FM

99,4 FM
106,4 FM

95,1 FM
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PONTEVEDRA
Domaio
Pontevedra (Marín)
Pontevedra (Tomba)
Vigo (O Castro)
Vigo (O Castro)

90,1 FM
855 OM
104,3 FM
1.413 OM
96,0 FM

91,2 FM
531 OM

97,4 FM

CRTVG Radio Galega
A Radio Galega representa o modelo de radio pública autonómica e está integrada
na Compañía de Radiotelevisión de Galicia, unha sociedade anónima de titularidade
pública nada ó abeiro da Lei de creación da CRTVG. A Radio Galega nace co propósito
de ser un servicio público para os cidadáns que potencie a cultura, a normalización do
idioma e a identidade galega ante a sociedade. O proxecto de lei que permitiu o seu
nacemento foi aprobado o 11 de xullo de 1984 e estivo avalado pola Xunta e impulsado
polo vicepresidente Barreiro Rivas. Na primavera de 1985, a Radio Galega comeza a
emitir oficialmente baixo a dirección do xornalista Xosé Luís Blanco Campaña.
Dende o primeiro momento, a Radio Galega emite 24 horas de programación feita
integramente en lingua galega. Cando bota a andar no ano 1985, a rede técnica da radio
pública a penas cubría o 40% do territorio galego e empregaba seis frecuencias reservadas en 1983 polo goberno de Fernández Albor. Actualmente a Radio Galega conta con
32 emisores e reemisores que cobren a totalidade da xeografía galega e a través dos
cales se distribúe unha única programación convencional. Ademais non existe ningún
tipo de desconexión territorial. En 1991 trasládanse os estudios centrais da Radio
Galega á Casa da Radio, en San Marcos (Santiago de Compostela), e comeza así un
proceso de modernización da súa tecnoloxía que hoxe se traduce en cinco grandes estudios de producción e unha importante rede de delegacións por Galicia; a Radio Galega
conta con estudios nas sete grandes cidades.
Sendo unha emisora pública, a Radio Galega ten un financiamento mixto, é dicir,
pode captar publicidade do mercado e, ó mesmo tempo, participar dos presupostos da
CRTVG; os cartos públicos cobren máis do 90% do presuposto da emisora. Tres órganos rexen o funcionamento da Compañía de Radiotelevisión de Galicia:
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- O Consello de Administración: os seus doce membros son elixidos polo
Parlamento de Galicia para cada lexislatura entre “persoas de acreditado
prestixio profesional”. O traballo deste órgano consiste en velar polo
cumprimento do disposto na Lei de creación da compañía e en aprobar
aquelas materias que asentan as directrices do funcionamento da
entidade pública, tales como a programación, memoria anual, cadro de
persoal e normas reguladoras da emisión de publicidade.
- O Consello Asesor: é un órgano sen competencias decisorias,
simplemente emite opinión ou dictame cando lle é requirido. O
Consello está composto por diversos vocais elixidos entre os traballadores
das dúas sociedades -Radio Galega e Televisión de Galicia-, xestores dos
servicios públicos, representantes da Administración Autonómica,
Consello da Cultura Galega, Universidades, Parlamento e Deputacións
Provinciais.
- O director xeral: o Goberno galego é o que nomea o responsable
executivo da CRTVG; o seu mandato dura o mesmo que a lexislatura. O
director xeral xestiona o ente público e as súas sociedades apoiado por
un equipo técnico, administrativo e xurídico enmarcado na estructura
da Compañía.
Emisoras/ Frecuencias da Radio Galega
Estación
A CORUÑA
Ares
Carballo
Cariño
Cee
A Coruña
Muros
Santiago
Vimianzo

Situación
Bailadora
M. Neme
Miranda
Alto das Penas
Penamoa
A Forcada
Pedroso
M. Sangre
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FM
103,9
88,5
97,9
104,4
99,5
106,6
96,2
104,6
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LUGO
Folgoso do Courel
Lourenzá
Lugo
Mondigo
Navia de Suarna
Páramo
Pedrafita
A Pontenova
Viveiro
Xistral
OURENSE
O Barco de Valdeorras
Lobios
Meda
Ourense
Verín
Viana do Bolo

PONTEVEDRA
A Cañiza
Domaio
A Guarda
Lalín
Pontevedra
Tui

Covaluda
Corneira
Pena Rubia
Mondigo
Freixís
Páramo
Alto do Poio
Picato-Vilarín
Landrove
Xistral

103,3
103,3
98,3
105,2
91,1
103,7
102,4
104,5
103,5
94,2

Sta. Eulalia
Sta. Eufemia
Meda
Seminario
Fontefría

101,2
92,7
104,8
98,3
88,5
105,2

Paradanta
Domaio
Santa Tegra

93,5
102,3
91
104,4
94,7
96

Tomba
Aloia
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Emisoras municipais
A mediados da década dos 80 comeza en Galicia o auxe das emisoras municipais, coa
posta en marcha -de forma clandestina- de Radio Fene e Radio Louro (O Porriño). Con
todo, a primeira experiencia de radio municipal no noso país data de 1980, cando Radio
As Mariñas comeza a emitir no concello coruñés de Oleiros na medianoite do 25 de xullo
e, setenta minutos despois, é clausurada pola Garda Civil debido á falta dun regulamento
xurídico neste tipo de emisións. Non será ata 1991 cando se aprobe a Lei de organización
e control das emisoras municipais.
Arestora funcionan en Galicia 45 emisoras municipais, a maior parte delas -28 emisoras- integradas en EMUGA (Emisoras Municipais Galegas). É previsible que o número continúe aumentando porque, xa durante o ano 2001, o Consello da Xunta outorgou
catro novas concesións provisionais a outros tantos concellos galegos: Caldas de Reis,
Sobrado, A Guarda e A Pobra de Brollón.
Así mesmo, a Xunta aprobou a concesión definitiva de frecuencias á Fundación Lea,
en Ourense, e ós concellos do Porriño e Corcubión.
Segundo establece a Lei de organización e control das emisoras municipais a xestión deste tipo de frecuencias corre a cargo dos concellos concesionarios e son eles os
que teñen que escoller unha das tres fórmulas previstas para a xestión:
- Xestión directa: o responsable é un membro do goberno local.
- Creación dunha sociedade mercantil con capital íntegro municipal.
- Creación dun padroado, organismo autónomo de titularidade municipal.
En canto ó financiamento das emisoras municipais, a lei permite que sexa mixto, é
dicir, que se nutra ó mesmo tempo dos orzamentos do concello e da publicidade.
Emisoras municipais galegas
A Coruña
Arteixo*
Arzúa*
Betanzos*
Boiro*
Boqueixón*

Lugo
Quiroga*
As Nogais*
Foz*
O Valadouro*
Cervo
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Ourense
Allariz*
O Carballiño
Maceda
Redondela
O Salnés*

Pontevedra
A Estrada*
Lalín*
Ponteareas*
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Cerceda*
Tui*
Culleredo*
Eume*
Fene*
Fisterra*
Melide*
Negreira*
Neria (Corcubión)*
Oleiros*
Ordes*
A Pobra*
Sada*
Touro*
Carral
Rianxo
Ames
Val do Dubra
Noia

O Vicedo
Xove
Cangas
Catoira

O Porriño

O Grove
Poio
Silleda

*Emisoras integradas en EMUGA

Emisoras institucionais ou culturais
O modelo de emisoras institucionais ou culturais implantado pola Xunta nos dous primeiros procesos de concesión de licencias -en 1983 e 1989- tivo pouco éxito no noso
país. Daquela o goberno galego quixo satisface-la demanda de colectivos culturais e
sociais sen ánimo de lucro pero, das tres concesións outorgadas, só unha segue funcionando, Radio ECCA. Esta emisora viguesa foille adxudicada en 1983 a unha asociación vencellada á Compañía de Xesús; as outras dúas concesións foron para a
Asociación de Prensa de Lugo e para a Fundación Lea en Ourense. Nestes momentos
só se mantén Radio ECCA, as outras dúas foron absorbidas mediante acordos puntuais
polas cadeas comerciais SER e Radio Voz, respectivamente.
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Emisora Cultural
Radio ECCA

Pontevedra-Vigo

96,5 FM

A radio comercial
No eido da radio comercial a novidade máis importante do ano 2001 é o nacemento
de Cadena Noroeste, actualmente a única radio comercial de ámbito galego. A mesma
fórmula xa se tentou varias veces na década dos 80, con Ondas Galicia e Radio
Noroeste, e nos anos 90, con Radio Voz sen éxito. Ata o de agora, o único exemplo de
radio comercial autóctona era Radio Obradoiro e Radio Arzúa, dúas emisoras locais do
mesmo grupo que El Correo Gallego/O Correo Galego que emiten 24 horas de programación propia cun formato mixto (convencional/musical).
Case ó mesmo tempo que nacía Cadena Noroeste, desaparecía outra radio comercial en Galicia, Radio España. As súas emisoras son agora repetidores dunha programación musical feita en Madrid.
Con todo, podemos dicir que a radio comercial ten unha forte implantación no noso
país. Tódalas grandes cadeas de ámbito estatal están presentes en Galicia, ou ben por
propiedade directa ou ben por acordos con pequenas empresas. Este tipo de radio, que
se caracteriza por estar financiada exclusivamente pola publicidade e os patrocinios
comerciais, vai na procura de grandes audiencias e está amparada en grandes produccións de ámbito español.
Cadena Noroeste
O 17 de maio de 2001, coincidindo co Día das Letras Galegas, aparece no panorama radiofónico galego “a radio de Galicia”, Cadena Noroeste. A súa emisora cabeceira,
e a única de seu, está en Santiago de Compostela, aínda que emite na frecuencia concedida pola Xunta a Medios Autonómicos de Radiodifusión Gallegos S.L., en Santa
Comba. Cadena Noroeste conta ademais con 20 emisoras municipais asociadas que
propagan a súa programación. Esta simbiose radio comercial/radio pública local pon en
cuestión o actual modelo radiofónico español que, entre outras cousas, imposibilita que
as emisoras municipais poidan emitir en cadea.
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A nova cadea nace coa vocación de se-la verdadeira radio comercial galega, así reza
o seu slogan, e quere prestarlles especial atención ás comarcas e, para iso, considera
que o mellor é face-la radio dende dentro delas. Nesta situación, o tempo de programación local supón unha parte importante da súa grella. Cadena Noroeste ten programación propia as 24 horas do día e combina unha radio convencional e musical.
Emisoras de Cadena Noroeste
A Coruña
Santiago
Radio Louriña
A Coruña
Radio Morrazo
Radio Touro
Radio Lalín
Xallas
Radio Salnés
Radio Val do Dubra
Moaña (repetidor)
Radio Boqueixón
Radio Ordes
Radio
Radio
Radio
Santa
Costa

Arzúa
Noia
Melide
Comba
da Morte

Ourense
101,9 FM
90,8 FM
105,0 FM
105,4 FM
91,8 FM
106,8 FM
107,0 FM
107,9 FM
107,2 FM
90,8 FM
107,2 FM
107,3 FM
107,2 FM (repetidor)
107,4 FM
107,6 FM
107,5 FM
107,6 FM
107,9 FM

Pontevedra
Radio Carballiño

107,4 FM

Lugo
Terras de Lemos

Unión Radio (Cadena SER, 40 Principales, Minuto-80, Cadena Dial)
Unión Radio é o grupo máis importante da radio comercial en Galicia, conta con 30
emisoras no noso país e coas cotas máis altas de audiencia. As emisoras do Grupo Prisa
emiten en Galicia catro programacións, unha de tipo convencional, a da Cadena SER, e
tres formatos musicais, 40 principales, M-80 e Cadena Dial. As outras dúas programa-
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cións musicais do grupo, Radio Olé e Sinfo Radio, non se reciben en Galicia por distribución terrestre.
Unión Radio ten un só centro emisor de seu, o da histórica Radio Galicia en Santiago.
O resto das emisoras son xestionadas por pequenas empresas familiares. A singularidade desta estructura empresarial está en que, en moitos casos, estas empresas familiares comparten a titularidade das emisoras con empresas periodísticas locais e co
mesmo Grupo Prisa. De todo isto resulta un conglomerado empresarial moi atomizado
que se caracteriza pola heteroxeneidade de criterios na programación local das distintas
emisoras e tamén na configuración tecnolóxica destas.
Emisoras de Unión Radio
A Coruña
Radio Galicia
873 OM (Ser)
Radio Coruña
1.080 OM (Ser)
Radio Coruña 2
93,4 FM (Ser)
Ser Vimianzo
92,2 FM (Ser)
40 Princip. Santiago
90,6 FM
40 Princip. Coruña
91 FM
M80 Santiago
95,2 FM
M80 Coruña
97,6 FM
Dial Rías Altas
98,5 FM

Ourense
Radio Orense
1.584 OM (Ser)
40 Princip. Orense
87,6 FM
Dial Orense
96,1 FM
Radio Limia
89,1 FM (Ser)
Radio Ribeiro
96,6 FM (Ser)
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Lugo
Radio Lugo
Radio Lugo 2
Dial Lugo
Dial Mariña
Radio Mariña

1.287 OM (Ser)
95,6 FM (Ser)
90,8 FM
94,8 FM
90,2 FM (Ser)

Pontevedra
Radio Pontevedra
1.116 OM (Ser)
40 Princip. Pontevedra
89,1 FM
Dial Pontevedra
91,4 FM
Radio Arosa
95,6 FM (Ser)
Radio Vigo
1.026 OM (Ser)
Radio Pontevedra 2
98,7 FM (Ser)
Radio Vigo 2
100,6 FM (Ser)
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Cadena COPE
A Cadena COPE ten en Galicia 25 emisoras e a meirande parte delas son da súa
propiedade. No proceso de concesión de licencias efectuado pola Xunta en 1998, a
COPE foi a principal beneficiaria ó obter 11 emisoras, o 25% das licitadas. A presencia
da Cadena COPE en Galicia data do ano 1966; daquela obtivo a concesión de 4 emisoras de onda media en Ferrol, Lugo, Vigo e Ourense; anos máis tarde poría en marcha
outras catro emisoras de frecuencia modulada.
A COPE é unha radio de tipo comercial pero con carácter confesional fundada pola
Confederación Episcopal Española nos anos 60. A súa programación en Galicia é de
carácter estatal aínda que conta con ventás territoriais. A programación rexional faise
dende Santiago e a local dende as propias emisoras. Existen dous tipos de programación:
unha convencional que difunden 20 emisoras galegas e outra musical que emiten 5 estacións baixo a marca de Cadena 100.
Emisoras Cadena COPE
A Coruña
COPE Ferrol
COPE Coruña
COPE Santiago
Cadena 100 Coruña
COPE Cariño
COPE Carballo
COPE Noia

837 OM
88,7 FM
97,1 FM
96,9 FM
97,9 FM
101,9 FM
105,5 FM

Ourense
COPE Ourense
COPE Verín
Cadena 100 Ourense
COPE Ribadavia
COPE O Barco

1.143 OM
91,6 FM
92,4 FM
88,9 FM
89,2 FM
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Lugo
COPE Lugo
Cadena 100 Lugo
COPE Ribadeo
COPE Becerreá
COPE Vilalba
COPE Foz
COPE Lugo

1.224 OM
90 FM
93,6 FM
96,5 FM
101,2 FM
106 FM
88,9 FM

Pontevedra
COPE Vigo
Cadena 100 Vigo
COPE Pontevedra
Cadena 100 A Estrada
COPE Vilagarcía
COPE Lalín

900 OM
88,8 FM
106,4 FM
88,4 FM
89,6 FM
100,2 FM
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Onda Cero-Radio Voz
A fusión entre a cadea estatal Onda Cero e a galega Radio Voz, materializada en
setembro de 1999, deu lugar a unha nova cadea cunha forte implantación en Galicia. O
contrato de fusión -que xa foi prorrogado- supuxo xunta-las 8 emisoras que tiña Onda
Cero no país coas 20 frecuencias que posuía Radio Voz, polo que a nova cadea ten en
Galicia 28 centros emisores.
Onda Cero comezara a emitir en Galicia en 1991, aínda que non tiña ningunha concesión directa. As 8 frecuencias das que dispoñía viñéranlle da adquisición da emisora
concedida pola Xunta á empresa Compañía 3.800, en Tui, e da frecuencia de Radio
Blanca S.A., en Vigo; ademais asociárase coas emisoras de Radio Marineda S.A na
Coruña e Padrón-Santiago, de Radio Miño S.A. en Ourense e O Carballiño e de Radio
Principal S.A. en Vilalba e Monforte.
Radio Voz presentárase na radiodifusión do noso país como unha tentativa do grupo galego La Voz de Galicia de constituír unha cadea radiofónica a nivel estatal pero cunha forte presencia en Galicia. O afán da Compañía Telefónica por tomar posicións nos grandes grupos de
comunicación rematou con esta teima e fixo posible a fusión. Meses antes de que esta se producise, Radio Voz tomou posicións absorbendo a empresa Radio Marineda S.A. con concesións en Santiago e na Coruña.
Ó xuntárense as 28 frecuencias no novo grupo foi preciso reconsidera-lo formato dalgunhas emisoras porque había localidades como A Coruña, Vigo e Ourense nas que
chegaban a coincidir ata tres frecuencias. Optouse por emitir tres programacións diferenciadas: unha convencional, Onda Cero Radio Voz; outra musical realizada integramente en Madrid pero con ventás de publicidade local, Europa FM Radio Voz; e Onda
Melodía, unha programación mixta.
Emisoras de Onda Cero-Radio Voz
Onda Cero (convencional)
A Coruña
102,7 FM
Ferrol
105,4 FM
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Europa FM
Betanzos
89,9 FM
Santiago
106,1 FM

Onda Melodía
A Coruña
92,6 FM
Ourense
89,3 FM
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Bergantiños
99,8 FM
Compostela
104,6 FM
Barbanza
88,8 FM
Lugo
105,6 FM
Sarria
98,2 FM
A Mariña
102,3 FM
Ourense
101,4 FM
Ourense 2
98,8 FM
Valdeorras
97,9 FM
Verín
95,8 FM
O Carballiño
97,9 FM
Pontevedra
93,1 FM
Vigo
103,8 FM
Ponteareas
101,6 FM
Val Miñor
100,3 FM
Lalín
94,8 FM
O Porriño/Tui

Pontevedra
106,9 FM
Ribeira Sacra
90,4 FM
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Vigo
101,9 FM
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95,3 FM
Monforte
97,0 FM
Vilalba
87,7 FM
Radio España
Dende o mes de xullo de 2001, Radio España xa non existe como tal. As cinco emisoras que a cadea tiña en Galicia foron reconvertidas; agora son asociadas de Onda Cero
e difunden a programación musical que envía Top 40 dende Madrid. Deste xeito, xa non
hai persoal de Radio España en Galicia.
Emisoras de Radio España
Santiago . . . . .
A Coruña . . . .
Muros . . . . . . .
Vigo . . . . . . . .
O Carballiño . .
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89,7
95,0
95,4
88,7
91,9

FM
FM
FM
FM
FM

Radio Obradoiro/Radio Arzúa
En 1998, Editorial Compostela S.A., empresa editora de El Correo Gallego/O Correo
Galego, decidiu explotar directamente as dúas novas concesións que lle outorgara a
Xunta en Santiago de Compostela e Arzúa, facéndoo baixo os nomes de Radio
Obradoiro e Radio Arzúa. Esta mesma empresa fora tradicional aliada de Unión Radio
en Galicia dende que se creou Ondas Galicia S.A.; daquela integrou emisoras obtidas en
anteriores concesións da Xunta.
Radio Obradoiro e Radio Arzúa ofrecen unha programación mixta, con radio convencional e musical, e con grandes franxas horarias en común. É un modelo de radio
único en Galicia, sen precedentes, unha radio local con 24 horas de programación propia.
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Emisoras de Editorial Compostela S.A.
Emisora
Frecuencia
Radio Obradoiro (Santiago). . . . . . . . . . . . . . . . . 102,1 FM
Radio Arzúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,2 FM
Os contidos
Se atendemos ó contido da programación, a radio en Galicia pode ser:
- Convencional ou xeralista: baséase nunha programación heteroxénea dirixida a
todo tipo de público.
- Radio Fórmula: está orientada cara a unha parte determinada da poboación, aquela interesada en certo tipo de contidos. A súa programación é especializada.
Pode darse que unha emisora mesture os dous formatos, é dicir, que teña franxas musicais e bloques xeralistas dentro da súa programación; se é así denomínase radio mixta.
Emisoras convencionais
O obxectivo das emisoras convencionais é captar unha ampla porcentaxe de audiencia e para iso ofrecen unha sucesión de programas variados orientados cara a tódolos
públicos. En Galicia, as emisoras xeralistas non teñen características de seu e funcionan
coas mesmas pautas que no resto do Estado; a única excepción sería o idioma no caso
da Radio Galega. Son emisoras convencionais comerciais a Cadena SER, COPE, Onda
Cero-Radio Voz e Cadena Noroeste; pola contra, son emisoras convencionais públicas
RNE 1 e Radio Galega.
En canto á estructura da programación, nas dúas últimas décadas produciuse unha
evolución dende unha estructura tipo mosaico a outra organizada en bloques. Hai vinte
anos, a radio en Galicia -coma no resto de España- compoñíase de pequenos programas de curta duración. Hoxe téndese ós grandes programas contedores que, conducidos por un mesmo locutor, se van nutrindo de microespacios. Os bloques ou segmentos
predominantes son:
- Primeiro segmento (7-9 horas): predomina a información xeral, servicios e
información meteorolóxica que se distribúe en espacios de 15-30 minutos e se
repite para darlles servicio ós oíntes que comezan a xornada.
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- Segundo segmento (9-13 horas): aquí están os grandes magacíns
matinais conducidos por un presentador-estrela que chama a atención
da audiencia. Nesta franxa horaria é onde se rexistran as maiores cotas
de audiencia.
- Terceiro segmento (13-16 horas): é o bloque onde se fai máis
programación autóctona. A razón é que é a hora na que a xente sae do
traballo e intensifica a actividade no fogar, as emisoras locais das
grandes cadeas son as encargadas de captar esa audiencia.
- Cuarto segmento (16-20 horas): os magacíns de tarde aparecen como
unha variante dos matinais; hai faladoiros, concursos e programas de
participación do oínte. Esta franxa horaria está ganada pola televisión.
- Quinto segmento (20-23 horas): comeza coas edicións de tarde dos
principais informativos; contén programas deportivos e remata cunha
oferta variada de programas especializados de música, cultura...
dirixidos a pequenas audiencias.
- Sexto segmento (23-3 horas): nestas horas emítense grandes
informativos que analizan a actualidade da xornada; hai opinión de
especialistas, programas deportivos e participación dos oíntes. Neste
bloque a radio recupera audiencia e prodúcese unha pequena alza ata a
unha da madrugada.
Nas cadeas estatais a producción autóctona na radio convencional sitúase entre as
dúas horas e media ó día de Onda Cero e as tres horas e media da Cadena SER e da
Cadena COPE. Da outra banda están a Radio Galega, Cadena Noroeste e Radio
Obradoiro, que emiten 24 horas de programación propia.
Emisoras especializadas
En Galicia existen dous tipos de emisoras especializadas:
- As radiofórmulas musicais, que están especializadas nun determinado tipo de música. En Galicia hai varios exemplos de emisoras musicais pero ningunha delas é autóctona. Trátase de modelos importados que axustan os programadores nun moi determinado formato.
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A programación autónoma é maior na radiofórmula comercial galega. Atopamos bandas locais que chegan ó 52% en Cadena Dial, ó 48% en 40 Principales e menos do 16%
en Cadena 100. As emisoras musicais que fan producción propia en Galicia axústanse
a tres modelos básicos:
a) Formatos baseados na música rock e pop. Esta tipoloxía responde á denominada
“música de listas”. Exemplo: 40 Principales, Cadena 100 e Top 40.
b) Formatos baseados na música de recordo. Programas musicais que colleitaron
éxito entre o público hai xa tempo; denomínase “old music”. Exemplo: M-80.
c) Formatos baseados na “música española”. Exemplo: Cadena Dial.
Se atendemos ó ámbito público, a radio musical está representada por RNE 2 e RNE
3. A primeira está especializada en música clásica e a segunda programa música folc,
étnica e pop. Ningunha das dúas programacións ten contidos galegos; as emisoras do
país son só repetidores do que se fai dende Madrid.
- As emisoras especializadas en contidos non musicais: no ámbito público hai o único
exemplo de RNE 5. Como emisora cultural está Radio ECCA.
A audiencia da radio en Galicia
Un millón duascentas mil persoas escoitan cada día a radio en Galicia. Así o di o
Estudio General de Medios referido ó ano 2001, que cifra a audiencia diaria da radio en
España en dezaoito millóns douscentos sesenta mil oíntes. O EGM é o único barómetro
que mide a audiencia radiofónica no noso país. Os datos son extrapolados do conxunto
do Estado español pero a particular distribución poboacional e a baixa mostra de enquisas que se fai en Galicia restan fidelidade a un estudio que só ten senso para a totalidade de España.
Se atendemos ós datos do EGM acumulado de 2001, referidos ós meses febreironovembro, a maior audiencia de radio en Galicia localízase nos núcleos de poboación de
entre 10.000 e 50.000 habitantes (354.000 oíntes). A franxa de idade que rexistra máis
receptores é a que vai dos 25 ós 44 anos (461.000 oíntes) e, atendendo á clase social,
é a clase media a máis fiel ó medio radiofónico (547.000 oíntes). Outro dato interesante
é que, en Galicia, a franxa horaria máis escoitada da radio é a que vai das 6 ás 12 e
media da mañá (719.000 oíntes).
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A radio xeralista arrastra no noso país unha audiencia diaria de 746.000 oíntes; o perfil do receptor é unha persoa de entre 45 e 64 anos de idade pertencente á clase media.
No caso da radio temática, o EGM cifra unha audiencia diaria de 517.000 seguidores; a
meirande parte dos oíntes teñen entre 25 e 44 anos e seguen, sobre todo, as radios
musicais (475.000 oíntes); a radio baseada unicamente na información -RNE 5- ten unha
audiencia de 45.000 oíntes.
Á vista dos datos revelados polo Estudio General de Medios non hai grandes diferencias entre as emisoras máis escoitadas en Galicia e no conxunto de España; en
ámbolos casos a Cadena SER sería líder de audiencia seguida da radiofórmula 40
Principales -tamén pertencente a Unión Radio-.
Audiencia de emisoras de cadea con programación común*
Galicia
Cadea
oíntes
SER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
40 Principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Onda Cero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Cope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Radio Galega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Cadena Dial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
RNE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
M 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Cadena 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
RNE 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

España
Cadea
oíntes
SER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.068
40 Principales . . . . . . . . . . . . . . . 2.537
Onda Cero. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.443
RNE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.762
Cope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.591
Cadena Dial. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.408
RNE 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
M 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Cadena 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
Catalunya Radio . . . . . . . . . . . . . . . 542

*Cifras referidas ó EGM acumulado febreiro-novembro 2001. Cifras en miles de persoas.
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TAMÉN

NA TELEVISIÓN
UN MONDO DIVERSO È POSSIBLE
M A R G A R I TA L E D O A N D I Ó N
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dende o punto de vista da producción, a tele articula a
armazón audiovisual galega ó mesmo tempo que lle traslada a
súa cultura particular: o serial, de intriga melodramática ou chocalleira, amais da serie do cotián documental. Dende o punto
de vista da circulación, a tele segue representando, mellor ou
peor, este seu rol de representante de comercio, con asistencia
a mercados e con compromisos de coproducción, neste caso
coas autonómicas da FORTA, ou coa privada de Lisboa, NBP,
para a realización de telemovies.
O estancamento da longametraxe de ficción, un producto
destinado á sala, ou a inexistencia da longametraxe documental, indican o albor dun certo pensamento único nos modos de
entende-lo audiovisual consoante coas necesidades dunha
televisión xeralista, de gran público, ou de público indiferenciado, un modo de pensa-lo audiovisual que tal vez conteña en si
mesmo o xermolo do seu propio cul de sac. Por maior abastanza, o ritmo dos programas institucionais e, nomeadamente,
as axudas ó desenvolvemento ou á realización seguen de tal
maneira o calendario televisivo que unha subvención concedida na primavera esixe o producto, listo para consumo, no outono seguinte. Nin a maquinaria Hollywood resistiría ese frenesí.
O resultado son productos rápidos, de usar e tirar, de usar e
almacenar. A inexistencia práctica de incluír subtítulos ou da
dobraxe -soamente un 6% da producción se pasa a castelán,
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soamente un 9% se dobra para outras linguas- móstrano-la rutina dunha frustración que,
aínda ben, non é só nosa pero que para nós ten uns custos colectivos que se non poden
confundir no mainstream da problemática europea a respecto da cinematografía e do
audiovisual.
En paralelo, e como se se tratase de dúas liñas que endexamais coinciden, a tele
ten que pensarse como parte dunha sociedade nun momento delicado da súa propia
capacidade de decisión, como activo da industria da comunicación e da cultura xusto
cando estes termos significan, por toda Europa, a favor ou en contra, política da diferencia e proxectos para a materialización do idearium de servicio público, das expectativas no seo da construcción da sociedade do coñecemento e de espacio real para a
creación.
Os asuntos quentes
Avantamos no último parágrafo que o problema da circulación da producción non é
só noso. Así, neste segundo semestre do 2001, so a presidencia belga, a Comisión
Europea, CE, enfróntase con algúns dossiers chaud, un deles a propósito da circulación
e que está na orixe dunha comunicación da CE arredor, precisamente, da industria cinematográfica e audiovisual. A partir da consulta cos Estados membros e coas empresas
do sector, a comisaria Viviane Reding propón unha serie de medidas –axenda 2002– que
pretenden transformar un panorama inzado de múltiples e variados obstáculos, entre as
cales está a creación dun depósito legal de obras europeas –medida que remarca o seu
valor patrimonial–, especificidade fiscal –tratamento protector–, definición de normas
para o cinema electrónico e, singularmente, a entrada en diálogo das políticas de axudas co chamado dereito da competencia, é dicir, cos intereses privativos de mercado.
Dende outra aproximación, resaltámo-la escolla que fai a comisaria Reding a prol de
intervir no problema dende a análise global de factores culturais, económicos e políticos,
escolla que poderá representar un punto de inflexión real no tocante a experiencias previas tocadas pola ideoloxía compartimental en troques de relacional.
Retornando á tele, e a risco de ter modificado o percorrido habitual dos textos que
adoito comezan pola descrición para, de seguido, pasar á avaliación, entendemos dende
xa que cómpre interrogarse do por qué, no caso galego, pasadas dúas lexislaturas en
que as tres organizacións políticas que configuran en Galicia a trama institucional e que
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comparten funcións no Consello de Administración da CRTVG, non se deron pasos para
a elaboración dun compromiso sobre as funcións, os obxectivos, os mecanismos e os
contidos de servicio público ou se trasladou ó Parlamento a necesidade dun debate de
política xeral sobre os medios de comunicación. Máis incomprensible se pensamos que
no ano que pasou se deu por primeira vez un movemento interno á TVG en que se reclama unha meirande independencia profesional e que, nas marxes que deixa o texto fundacional de 1984, a devandita independencia se garanta coa designación, non polo
Goberno da Xunta senón por acordo das dúas terceiras partes da Cámara, dunha figura nodal no actual sistema como o é a do director xeral.
Aínda no plano das responsabilidades de Bloque-PSOE, a oposición, ¿como interpretar que non se aproveitase a redacción da Lei do audiovisual de Galicia para desfacerse da fórmula corporativo-administrativa, amais de aleatoria, do actual Consello
Superior das Telecomunicacións e do Audiovisual e pasar a considerar unha autoridade
independente, consultiva, executiva e de control, en sintonía coas democracias europeas ás que queremos pertencer e mesmo coas recomendacións do Valedor do Pobo ou
da única comisión que, no seu día, funcionou no Senado baixo a presidencia da deputada Victora Camps? ¿Como interpretar que mesmo esa doa de luxo, unha lingua de
noso en activo, non mereza un capítulo normativo, que considere non só as obrigas da
televisión pública senón tamén o comportamento da estructura audiovisual galega e foránea cando pasa a constituír, en acto, a paisaxe da nosa producción cultural?
Todo indica que tamén sigan camiños paralelos as necesidades expresivas, comunicativas e mesmo de xogo de mercado dunha sociedade como a galega, no bando dos
pobres de seu –reais e simbólicos, dos sen voz– no concerto internacional, e os resaibos das fórmulas de representación e de xestión polas que nos conduce a tríade do
Hórreo. E aínda ben que se non conseguen entender por parellas. Por exemplo: ¿U-la
segunda canle? ¿U-la dixital terrestre? ¿U-la Carta sobre a calidade –a reclamada profesionalidade, incluído o dereito de réplica ou a cláusula de conciencia– para a información televisiva ou para os dereitos das minorías?
Réstano-la tele no seu estado actual, coas súas eivas constitutivas sobre as que
impuxo unha estratexia de acción en escenarios como o da diáspora, a política europea
ou a experiencia de programar contidos para dinamiza-la producción independente e
dende ela o galego como lingua para a versión orixinal. Só hai que lembrar que cando
intervén a TVG, esta pasa do 67% ó 85%. E réstano-lo mundo:
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Fixemos unha película para relata-lo que se produciu de extraordinario en Xénova
durante os días do G8. Animounos de modo sobranceiro o desexo de poder contribuír a
lle dar un rostro e unha voz a aqueles que representan a milleiros de seres humanos privados do dereito a participar en decisións de consideración das que depende o seu porvir, o porvir do mundo. E tamén o desexo de comprender ese movemento de novo (iso
que é nomeado “o pobo de Seattle”) múltiple e complexo. Todos nós fomos a Xénova
para coñecer, comprender e falar dese novo suxeito social, cultural e político. Era e é o
noso desexo coñecer e facer coñecer esas grandes masas de rapaces que xulgan o sistema capitalista, tal e coma o coñecemos, incapaz de asegurar esta “pasaxe de civilización” na historia da humanidade (…).
Asdo.: Ettore Scola e 54 autores italianos máis, asociados para filmar Un mondo

diverso è possible! que tivo a estrea mundial en París, no centro universitario Censier, o
21 de novembro de 2001.

Dos feitos
Nós partimos non só da necesidade, senón da inevitabilidade, da TV pública como o
nó organizador das funcións de servicio público como parte da democracia, en curto,
como consecuencia e como causa do dereito á expresión, á cultura e á comunicación.
Por iso, cando botamos contas facémolo a través das liñas de actuación que teñen que
ver coa construcción identitaria –da cidadanía– e nos respectivos contextos nacionais,
entre outras diferencias. Para nós a televisión non é tanto unha área que cómpre describir e sobre a que especular senón unha das condicións para a práctica das relacións
sociais de comunicación.
En nota ós medios de comunicación, remitida o sete de agosto de 2001, a CRTVG
gabábase non só de ter cumprido coa normativa comunitaria no exercicio do 2000, senón
tamén de reforza-la filosofía desta, onde remarcaba que supera en tódolos casos as porcentaxes establecidas tanto para a difusión de obras europeas, arredor de catro mil
horas, que representan un 70%, fronte do 51% que indica o artigo 5 da Lei 25/94, como
na porcentaxe destinada a investimento en producción cinematográfica europea, preto
do 10%, moi por riba do 5 que se sinala a partir da modificación e adaptación da directi-
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va comunitaria “Televisión sen Fronteiras”. Tocante á suma destinada a programas de
apoio á producción independente, a televisión pública de Galicia sitúa a súa porcentaxe
no 16% contra do 10%. A transposición española da norma comunitaria, Lei 22/1999,
que modifica a devandita, fixa un 5% do plan de explotación anual e neste senso a TVG,
cun investimento dun 9% en telefilmes e mais longametraxes, exhibe o seu plus europeísta nunha paisaxe que, de deixarmos á marxe os casos de Francia e Alemaña, non
se singulariza por segui-los mandatos da Unión. Esta fasquía poida que aínda adquira
meirande interese de fixármonos no conxunto das estatais e autonómicas que, segundo
o Informe Eurofiction 2000 da UAB, ofertaron para o mesmo período un 18,3 menos de
ficción europea.
Pola súa banda, a intervención de Francisco Campos, director xeral da CRTVG, diante da Comisión de Control do Parlamento, o 28 de xuño de 2001, parábase no equilibrio
orzamentario conseguido pola canle autonómica por sexto ano consecutivo; fíxose
balance dos cinco primeiros anos do plan que pasou a coñecerse como “ficción feita en
Galicia” e de fomento da cinematografía. De maneira significativa o máximo responsable
da política da canle referíase á execución da normativa europea, ós acordos con outras
canles para a difusión e comercialización a nivel español, europeo e americano e singularizaba os compromisos con sociedades portuguesas co mesmo fin.
Cun orzamento para o 2001 de catorce mil millóns de pesetas e segundo o Informe
que a sociedade Compañía de Radiotelevisión de Galicia, CRTVG, elabora para a
CMNTC, por sexto ano consecutivo acadou equilibrio orzamentario e continuou rebaixando unha débeda que no 1994 superaba os nove mil millóns de pesetas –con cincocentos millóns de amortización no 2000– e que arestora se sitúa en 3.858 millóns de
pesetas.
Verbo das audiencias, punto de debate central para a redefinición da misión de servicio público e dos criterios que articulan a calidade televisiva, un non-lugar onde se conxuga o acceso da cidadanía a unha oferta representativa da cultura da época –p.e. os
servicios on line ou a webtv é cultura da época– e do medio televisión verbo dos convencionais prensa e radio na súa misión de informar/entreter/formar, alén da innovación,
a creatividade e a diferencia como parte desa cultura do medio –p.e. as series, o estudio de gravación, os presentadores–, no nivel cuantitativo a TVG incrementou no período a cota media diaria en preto dun punto verbo do 1998 (18,6 no 1999; 19 no 2000)
coincidindo, como dato salientable, coa estabilización das teleseries de orixe galega.
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Contemplada no conxunto do caso español e advertindo sempre da notación política
na súa orixe, as canles autonómicas que responden á variante de suxeitos colectivos
identificados por habitar un territorio na historia, so parámetros rexionais nuns casos,
nacionais no caso de Cataluña, Euskadi e Galicia, identifícanse cunha programación de
matriz xeralista na súa oferta primeira e nos casos de Cataluña e Euskadi coa variante
cultural estándar nunha segunda canle. Na franxa de 20.30 h a 24 h a TVG acadou no
primeiro trimestre do ano que andámo-lo 24,2 de cota de mercado (share), Televisió de
Catalunya o 30,7 (TV3 o 25,6 e C33 o 5,1) e Euskal Telebista o 27,4 (ETB1 o 8,6 e ETB2
o 18,8), sendo estas tres canles as líderes de audiencia no cadro da FORTA1. Nesa
mesma franxa horaria a TVG é a segunda canle máis vista en Galicia, onde o consumo
de televisións públicas se sitúa no 58,8%, co 28,1 para a TVE1, o 24,2 para a TVG e o
6,5 para a TVE2.
Na oferta de contidos da TVG –segundo Zenith Media, a canle española con máis
dedicación á información– salienta o incremento das desconexións locais para ensaia-lo
modelo de proximidade, mentres que é a ficción de orixe galega a que adoito ocupa o
prime time xunto con espacios de entretemento, tamén de producción propia, cos que se
ten desenvolvido ese tótem tv do presentador de compañía e unha variante de neo-televisión co público de estudio de gravación digna de atención singular.
Na análise dunha mostra de 600 horas sobre a oferta que fai a TVG de programas
almacenados, aqueles representarían un 22,5% do tempo de emisión –134 horas–, das
que o 45,7% –61,5 horas– son de stock galego. Nas catro semanas analizadas é galega o total da oferta de documental. Pola contra, o capítulo de filmes é, tamén na súa totalidade, de producción allea. As series galegas de ficción, un chisco por riba das 16 horas,
virían a ser pouco máis do 12% dos programas de stock. 2
Tocante ás horas de emisión, dende 1998 a canle internacional Galicia TV permanece activa as 24 horas do día –un total de 8.760 horas anuais– e a TVG a penas sufriu
variacións no período estudiado (8.106 horas para o 1999, 8.207 para o 2000). Xunto co
sinal vía satélite para Europa e América, o informe de xestión da TVG destaca que a súa
oferta na Web –50.000 páxinas de información en nove linguas– [1] Datos FORTA.
atópase xa na fase de reconversión en Portal a través de Internet [2] As cifras e os exemplos están
e que dende novembro do 2000 difunde probas técnicas para tirados do Informe 1999-2000 do
Observatorio do Audiovisual,
dúas canles dixitais.
ODA. Pódense consultar en
www.usc.es/xorna/oda/
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Lingua orixinal das produccións participadas
pola TVG

Versión orixinal

Castelán
15%

Inglés
1%
Castelán
32%

Galego
67%

Galego
85%

Produccións subtituladas

Lingua de dobraxe

Outras linguas
9%

Galego
2%

Galego
11%
Castelán
6%

Outras
4%

Castelán
10%

Non subtitulada
84%

Non dobradas
74%

No punto de mira
Un outro dossier chaud da política europea arestora tamén é, por suposto, definir de
vez o rol e o financiamento das canles públicas de televisión. E tamén, de sabermos
como nos situar, o escenario xoga ó noso favor. Aínda recentemente, o seminario convocado polo Parlamento europeo o 16 de novembro baixo o espírito do Protocolo ó
Tratado de Amsterdam, afirmaba a importancia dos servicios públicos de radiodifusión e,
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en palabras de Richard Mille, ía tentar articula-las referencias xurídicas que o liberen da
ameaza continua a que o someten as reclamacións das privadas –TF1 en Francia, TV5
en España– así como recentra-la súa misión.
En liña con este proceso fixámonos nun dos feitos de meirande relevancia e que entrecruzou as posicións da SEPI –Sociedade Estatal de Participación Industrial–, coa da
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e as da TVG, no mes de xullo de 2001, precisamente fronte do documento de reflexión da CE sobre axudas ós servicios públicos de
radiodifusión, e, a partir, precisamente, da xa famosa afirmación, no Protocolo ó Tratado de
Amsterdam (xuño de 1998), de que “o sistema de radiodifusión pública dos Estados membros (da UE) está directamente relacionado coas necesidades democráticas, sociais e culturais de cada sociedade e coa necesidade de preserva-lo pluralismo nos medios de comunicación”.
Pois ben, o devandito documento de reflexión da CE foi rexeitado por axentes tan
diferentes como os citados, tanto polo desprazamento interesado e aberrante que efectúa en canto asimila o concepto “servicio público” ó de “interese económico xeral” para,
deste xeito, deixar sen contido a súa dimensión política e cultural, como por se extralimitar nas súas competencias en menoscabo dos Estados membros e da súa responsabilidade á hora de defini-las funcións de “servicio público” e de artellar, en cada caso, a
súa execución.
Igual que Francia, Reino Unido ou Alemaña, o Estado español dispúxose a defender canda eles, ó abeiro da resolución do Consello da Unión Europea do 25 de xaneiro de 1999, o “Protocolo” e a critica-lo senso restrictivo que lle pretendeu da-la
Comisión.
Polo seu valor estratéxico escolmámo-la resposta da Secretaría de Estado ó parágrafo 39 do documento, nomeado “a Comunicación”, parágrafo que sostén que os sistemas de radiodifusión pública non deben estenderse a outras actividades que non sexan
necesarias para as súas tarefas, criterio que implicaría “imposibilitarlles ós organismos
de radiodifusión a asignación de misións de servicio público no cadro das novas tecnoloxías de difusión dixital en relación cos novos servicios da sociedade da información”.
Nas razóns que engade a CRTVG, convén remarca-lo seu percorrido polos textos e
declaracións europeas que fan referencia á diversidade lingüística e cultural e o seu fincapé, precisamente, na producción e programación de contidos audiovisuais europeos,
máis caros –sinala a TVG na súa resposta– que os importados (americanos) e pola
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necesidade, en situacións como a de Galicia, de considera-los espacios de carácter
comercial que oferta a canle pública como parte do interese común. Velaí que despois
de nos lembrar que a pesar de recibir outras cinco canles por ondas hercinianas, puntualiza:
Todas elas utilizan unha lingua diferente á de Televisión de Galicia, S.A. e non porque veña existir norma algunha que lles impida usa-la mesma (o galego), ou técnica que
non lles permita utilizar dúas linguas distintas para sincronizar unha imaxe única, senón
porque o seu custo, en relación co número e o cativo potencial económico da poboación
de Galicia, non lles resulta atractivo comercialmente para realiza-las súas emisións en lingua galega (…).

Trátase, quizais, do acto político de meirande significación que está a exerce-la
CRTVG e non sabemos que tivese eco no Parlamento da nación. Ou, de así ser, que
teña superado os muros do Hórreo para o espacio público, para contribuír á construcción
do espacio público.
Réstanos, canda as posicións da TVG, saber ler e aplica-lo mandato europeo diante
do escenario do Poder, diante da Organización Mundial de Comercio, OMC, un mandato redactado para Seattle e que tivo que agardar a Qatar. USA presentou no seu bando
a Suíza, a Xapón e a Brasil. Un mandato polo que:
A Unión vai querer garantir, coma no ciclo de Uruguai, a posibilidade de que a comunidade e os estados membros conserven e desenvolvan a súa capacidade de definir e
traballa-las políticas culturais e audiovisuais para o mantemento da súa diversidade cultural.

Como unha andaina en espiral poderiamos tornar, arestora, á cuestión da circulación
so a ollada dos espacios xeopolíticos e culturais de comunicación. Volve-los ollos para o
establecemento de estratexias que contemplen a área de Northvision –de Finlandia ata
Islandia– ou a céltica, afeitas ós subtítulos. Pensar que existe interese real, por parte da
Xunta e da oposición, niso que identificamos como Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
e que derivaría cara ó estudio dunha área audiovisual da lusofonía. E iso levaríanos a
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problematiza-los contidos maioritarios que se están producindo, inadaptados ó mundo
exterior, e desenvolve-lo tema da formación de rango universitario para o audiovisual de
creación –outro dos asuntos quentes diante do que disimulan Goberno da Xunta e oposición– e entrar de cheo na fenda, cada vez máis profunda, entre ve-la tele e comprende-lo mundo.
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UNIVERSIDADE DE VIGO

Introducción
A comunicación publicitaria en Galicia, tanto na súa faceta
creativa coma no eido puramente comercial, non sufriu grandes
cambios con respecto ó último informe presentado polo
Consello da Cultura Galega hai pouco máis dun ano. Sen
embargo, atopamos algunhas tendencias novas que poden
achegar pistas interesantes sobre a estructura e o desenvolvemento desta actividade comunicativa e que son dignas de
salientar neste breve informe, o cal pretende, basicamente,
subliña-la importancia estratéxica que está a te-lo soporte
audiovisual na industria publicitaria galega.
Este informe, xa que logo, pretende, simplemente, trazar
algunhas das liñas máis innovadoras e actuais na maneira de
facer publicidade na nosa comunidade, sen entrar en grandes
disquisicións académicas nin pretender tirar conclusións categóricas que non deixen marxe a outras pescudas investigadoras, nun marco de traballo sempre aberto como é o estudio da
comunicación persuasiva.
Nos últimos meses, froito do decidido apoio institucional por
parte da Xunta de Galicia á industria audiovisual galega, promovendo a creación de organismos de carácter gremial e a fundación de novas empresas dedicadas ás múltiples e diversas
tarefas profesionais da producción audiovisual, a publicidade
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está a experimentar tamén un maior protagonismo como negocio. A consolidación da
Asociación Galega de Productoras Independentes (AGAPI), o recente nacemento da
Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (AEGA) presidida por Ramón
Domínguez, director xeral de CTV, S.A., así como a creación da chamada Galicia Film
Commission, prevista xa na Lei do audiovisual de Galicia, fan prever un panorama moi
favorable para o mercado publicitario, enormemente condicionado polas tecnoloxías
audiovisuais e especialmente dependente das iniciativas empresariais que contribúan a
unha maior profesionalización do sector.
A AEGA, que nace precisamente, segundo as bases da súa fundación, para “impulsar el desarrollo del sector, cuya realidad empresarial, pese a su juventud, se traduce en
una inversión que supera los 20.000 millones de pesetas, con 6.000 empleos y 30.000
millones de facturación”1, integra varias productoras que dan traballo directo a máis de
1.000 profesionais, con 1.200 horas de producción e cun investimento que supera os
6.000 millóns de pesetas en infraestructuras propias.
Estas novas estructuras en defensa e potenciación do sector audiovisual representan un firme paso adiante na creación de máis e mellores recursos que eleven a calidade e a cantidade de productos publicitarios en Galicia, sexa cun soporte radiofónico, televisivo, cibernético ou impreso.
Por outra banda, a existencia dun centro público universitario para a formación de
publicitarios en Galicia continúa abrindo novas perspectivas profesionais. O seguimento
profesional que está a face-la Facultade de Ciencias Sociais da Universidade de Vigo
das tres promocións de licenciados en Publicidade e Relacións Públicas revela que moitos deles están a impulsa-la creación de empresas propias especializadas en campos
diversos: deseño gráfico corporativo, publicidade en Internet, etc. Esta circunstancia
tamén contribúe ó fortalecemento e estimulación do sector publicitario, que conta, cada
vez máis, cun maior número de profesionais galegos que nalgún caso están sendo contratados por institucións ou empresas externas á nosa comunidade, tanto doutras
rexións españolas como de Portugal.
Neste contexto xeral, con estas novas referencias de interese, non se pode perder
de vista, sen dúbida, a influencia que está a te-la crise internacional, que, segundo diferentes informacións que manexan os centros de investigación de medios de audiencias,
está ralentizando o investimento publicitario en España, incluída [1] Cf.: Imagen & Comunicación.
Galicia. Non embargante, é relevante facer constar que o pano- N.º 22, novembro de 2001; p. 19.
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rama galego do sector publicitario, en liñas xerais, é bastante optimista polos novos cambios que xa relacionamos e que, sen dúbida, beneficiarán o seu crecemento (tanto na
producción, como no investimento dos anunciantes) nos próximos anos.
A continuación, de acordo con estas claves e sen o ánimo de facer unha exhaustiva
sistematización dos variados aspectos que abrangue a actividade publicitaria en Galicia,
porque sería completamente redundante con respecto ós informes anteriores publicados
polo Consello e porque non conseguiriamos adiviñar onde están as novidades, imos
expor algúns elementos que fan referencia ós contidos publicitarios audiovisuais e ás
axencias de publicidade, e que poden achegar novos enfoques de abordaxe.
A saturación dos contidos publicitarios
Durante os anos 1999 e 2000 asistimos, como parámetro de análise xeral, a unha
inflación de contidos de carácter publicitario na televisión, que provoca unha importante
saturación de productos comerciais cunha mingua na eficacia das mensaxes.
A diferencia entre o tempo de emisión que as canles dedican á programación de contidos televisivos como programas, películas, informativos... e o utilizado para emitir
outros productos de carácter persuasivo que ocupan o resto da emisión tales como
anuncios publicitarios, autopromocións, avances de programación, cortinas, sobreimpresión, teletenda, patrocinios e telepromocións é realmente significativo. Algunha canle privada achégase ó 30% no referente á emisión de contidos promocionais e publicitarios do
total da grella de programación televisiva. Isto quere dicir que só un 70% da emisión está
dedicada a productos realmente programáticos, ben sexan de producción propia, allea,
contratada ou asociada.
Esta inflación de contidos promocionais, publicitarios e propagandísticos na televisión durante os últimos dous anos provoca unha saturación das mensaxes e reduce considerablemente a eficacia das campañas motivando unha debilidade na incidencia dos
impactos cara ó consumidor potencial dos productos e marcas anunciadas.
Como podemos observar no cadro nº. 1, a TVG mantense na penúltima posición das
cotas de saturación publicitaria das cadeas autonómicas superando á emisora Vasca
ETB 1 en case dous puntos e medio.
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TEMPO DEDICADO A PUBLICIDADE E PROMOCIÓN EN TV
CANLES ESTATAIS
TVE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,93%
TVE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,63%
ANTENA 3 . . . . . . . . . . . . 28,73%
TELE 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 24,95%
CANAL + . . . . . . . . . . . . . . . . 6,61%

CANLES AUTONÓMICAS
TVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,46%
TELEMADRID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,17%
CANAL SUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,79%
ETB 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,12%
CANAL 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,05
TV3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,85%

Cadro n.º 1. Fonte: Observatorio AEA da Publicidade. Setembro de 2000
A incidencia da saturación de materiais televisivos de carácter persuasivo e non programático, segundo o cadro exposto, oscila entre a cifra máxima, próxima ó trinta por
cento, de Antena 3 e a mínima de ETB 1, cun seis por cento. Na etapa bianual 99-00, os
espacios publicitarios en televisión acadaron unha subida media do 20%. Dentro destes
materiais de carácter comercial están incluídas as autopromocións das propias canles
que son emitidas xunto á publicidade convencional.
Para a realización das autopromocións, as cadeas utilizan coidadas seleccións dos
materiais programáticos co fin de incidir persuasivamente, tratando de fideliza-las
audiencias do público que sintoniza a emisora e logra-lo consumo dos programas repartidos en diferentes nichos da grella de emisión. A localización destes módulos promocionais dentro dos bloques programáticos realízase con relación ós distintos perfís de
consumo baseados nos datos que as emisoras televisivas obteñen mediante a información cualitativa proporcionada por SOFRES2.
Estas autopromocións, cada vez máis numerosas na grella de programación das
cadeas, veñen provocadas por un afán de incidir no público, coa finalidade de promovelo consumo de programas da emisora, e gañar puntos de share de cara á contratación
de espacios publicitarios dentro dos bloques que para este fin proporcionan os productos televisivos programados polas televisións. Anunciantes e [2] SOFRES (Sociedade
axencias quéixanse da crecente ampliación de bloques autopro- Francesa de Enquisas por
Sondaxe) Empresa de medición
mocionais e sinalan que estes contidos contribúen de forma de audiencias de referencia
importante a satura-los espacios dedicados a publicidade e debi- para as televisións tanto estatais
litan a incidencia das mensaxes contratadas á cadea polas axen- como autonómicas.
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cias publicitarias. A saturación da programación televisiva por contidos non programáticos “...supón a perda de eficacia do mercado publicitario e é prexudicial para tódolos
usuarios da publicidade...”3.
O abarrotamento vai, ademais, en detrimento das pequenas cadeas, mentres que
consolida e expande as grandes empresas. O anunciante, para consegui-la mesma eficacia, debido á saturación, ten que utilizar máis pases dos anuncios publicitarios, o que
provoca un maior custo por impacto. A ocupación do espacio televisivo, debido á necesidade de duplicar ou triplica-los pases publicitarios das grandes firmas para consegui-la
incidencia desexada no consumidor, failles prohibitivo o acceso a este medio ós pequenos anunciantes.
Os contidos publicitarios e promocionais, que nalgunhas ocasións superan os límites
do soportable, aumentan en detrimento da programación. Por outra banda, é preciso
subliñar que a autopromoción das propias cadeas se percibe como publicidade e debilita en boa medida a eficacia dos contidos puramente comerciais.
UTECA4, entidade que agrupa a Telecinco, Antena 3 e Canal +, está en contra da
concesión de novas licencias de televisión no mercado, sinalando que, a pesar desta
saturación de materiais non programáticos nas emisións das cadeas privadas, a presencia de novos operadores contribuiría a fragmenta-la audiencia e provocaría inestabilidade no sector. A Asociación de Empresas Anunciantes (AEA), pola contra, reclama
que lles dean concesións a novas televisións comerciais.
Apuntamentos sobre as axencias de publicidade en Galicia: volume de negocio e
novas perspectivas
O directorio das 10.000 principais empresas de Galicia e Norte de Portugal do ano
2001, publicado por ARDAN, presenta 67 empresas dedicadas á publicidade na nosa
comunicade. Desta relación, facemos unha selección de 22 empresas mediante un criterio baseado na facturación. As empresas sinaladas no cadro número 2 facturan, alomenos, un millón de euros ó ano. Nesta listaxe de axencias de publicidade pódese
[3] El Publicista. N.º 34, novemobservar que, en Galicia, a concentración xeográfica deste secbro de 2000; p. 13.
tor sitúase na cidade da Coruña. Das 22 empresas que facturan
[4] Unión de Televisiones
máis dun millón de euros, catorce (63%) están situadas na
Comerciales Asociadas.
Coruña, cinco en Vigo (22,7%), dúas en Santiago (9%) e unha en
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Ourense (4%). Ademais destas 22 empresas, cunha facturación aproximada dun millón
de euros, e xunto ás outras 45 restantes que presenta o directorio empresarial de
ARDAN e que non chegan a este nivel de facturación, existe un minifundio empresarial
dentro do sector da publicidade cunha actividade moi puntual que roza o límite da subsistencia con facturacións tan baixas que non permiten ter en conta a súa actividade.
A empresa STD-MULTIOPCIÓN da Coruña é a que presenta, con sete millóns de
euros, a facturación maior das empresas galegas, e un incremento económico entre os
anos 98 e 99 de máis do 55%. É unha sociedade cunha importante vinculación a Caixa
Galicia. A axencia IMAXE aparece na segunda posición cunha facturación de máis de
seis millóns de euros e ofrece un descenso duns noventa mil euros respecto do ano
noventa e oito.
Segundo a clasificación nacional de axencias de publicidade do ano 2000, a empresa coruñesa B.A.P. & Conde é a 10ª axencia que experimentou un maior crecemento na
súa facturación e a 17ª de España sen capital estranxeiro, e ocupa actualmente o posto
43 da clasificación absoluta. Esta e o Grupo CCA de Alacante son as únicas axencias
que teñen a súa sede fóra das comunidade de Madrid e Cataluña que figuran na citada
xerarquía da revista Anuncios. BAP & Conde, que traballa cun equipo de 27 profesionais,
foi fundada en 1994 e está integrada por Imán Research (investigación de mercados),
FBI-Fábrica de Buenas Ideas, S.L. (consultoría estratéxica), Impulsores (desenvolvemento e xestión de promocións) e Unidade Interactiva (multimedia). Entre os seus principais clientes están: Gadisa, Renault de Galicia, Xunta de Galicia, Concello da Coruña,
Fadesa, Coren, Capsa, Grucoga, Comar, R e Superco5.

[5] Cf.: Imaxe & Comunicación.
N.º 22, novembro de 2001; p.
16.
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FACTURACIÓN DAS EMPRESAS PUBLICITARIAS GALEGAS (1998/99)
EMPRESA
CIDADE
AXENCIAS DE PUBLICIDADE XERAL
GRUPO BAP CONDE, S.A.
A CORUÑA
MAXAN, S.A.
A CORUÑA
J&J DEL RÍO, S.L.
VIGO
PUBLICIDADE EXTERIOR
XOSÉ MARÍA TORNE E ASOCIADOS, S.L.
A CORUÑA
SERVICIOS DE PUBLICIDADE
STD-MULTIOPCIÓN, S.A.
A CORUÑA
IMAXE PUBLICIDAD, S.A.
A CORUÑA
STRATEGIAS DE MEDIOS GALICIA, S.A.
A CORUÑA
RECLAM PUBL. MARK. Y ARTES GRÁFICAS, S.A.
A CORUÑA
CARES MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L.
A CORUÑA
ECOVIGO PUBLICIDAD S.L.
VIGO
GALICIA COMUNICACIÓN G&C, S.L.
A CORUÑA
GALICIA MEDIA, S.L.
SANTIAGO
LUIS FERREIRA ASOCIADOS, S.L.
SANTIAGO
LIDERGAL, S.L.
OURENSE
PALACIOS PUBLICIDAD, S.L.
VIGO
CANAL UNO DE COMUNICACIÓN, S.L.
VIGO
GALEGA DE PUBLICIDAD Y DISEÑO, S.A.
OURENSE
INTERMEDIA COMUNICACIÓN, S.L.
A CORUÑA
VERBAS PUBLICIDADE, S.L.
A CORUÑA
SERIGRAFÍA, PUBLICIDADE E IMAXE, S.L.
A CORUÑA
IDEA, CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN, S.L.
A CORUÑA
MOBILIARIO URBANO DE GALICIA, S.A.
A CORUÑA
ALVI PUBLICIDAD, S. L.
VIGO
Cadro n.º 2. Fonte: Ardán. Moeda: euro
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FACT. 1998

FACT. 1999

3.280.564
3.737.207
1.465.057

4.183.219
4.067.560
1.045.599

258.646

1.398.609

3.956.042
6.393.627
4.789.453
3.506.906
2.510.319
2.301.480
1.843.094
1.251.992
1.093.271
1.261.603
1.242.983
1.077.374
871.870
2.025.327
959.041
474.974
889.444
987.589
1.027.641

7.142.151
6.300.284
5.633.106
4.592.364
3.581.215
3.045.376
2.370.187
2.048.916
1.811.012
1.628.010
1.413.671
1.329.926
1.258.718
1.254.685
1.254.450
1.209.567
1.161.264
1.143.071
1.105.033
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No ano 2000 a bonanza do investimento publicitario continuou tal como viña sucedendo
nos anos anteriores. Observamos como tódalas empresas galegas expostas no cadro n.º
3 incrementan a facturación respecto do ano anterior, excepto IMAXE, que reduce a taxa
un 10%. No ano 2001 esta empresa fusiónase coa axencia INTERMEDIA, liderada polo
creativo José Saavedra, o que sitúa esta nova estructura empresarial publicitaria como
a máis importante de Galicia. Como referencia da capacidade potencial desta fusión
podemos observar no cadro nº. 2 que a suma da facturación das dúas empresas (Imaxe
e Intermedia) durante o exercicio do ano noventa e nove presenta un importe de arredor
de oito millóns e medio de euros.
FACTURACIÓN DE EMPRESAS PUBLICITARIAS GALEGAS (1999/00)
CIDADE
FACT.
FACT.
1999
2000
STRATEGIAS DE MEDIOS GALICIA, S.A.
A CORUÑA
5.633.106
6.664.643
GRUPO BAP CONDE, S.A.
A CORUÑA
4.183.219
5.882.514
IMAXE PUBLICIDAD, S.A.
A CORUÑA
6.300.284
5.703.586
MAXAN, S.A.
A CORUÑA
4.067.560
5.445.169
LIDERGAL, S.L.
OURENSE
1.628.010
1.650.935
GALICIA COMUNICACIÓN G&C, S.L.
A CORUÑA
2.370.187
1.524.422
CANAL UNO DE COMUNICACIÓN, S.L.
VIGO
1.329.926
1.467.707
J&J DEL RÍO, S.L.
VIGO
1.045.599
1.396.037
SERIGRAFÍA, PUBLICIDADE E IMAXE, S.L.
A CORUÑA
1.209.567
1.059.671
EMPRESA

DIF.%
2000
15
29
-10
25
1
-55
9
25
-14

BENEFICIO
133.891
227.489
46.824
107.657
74.232
90.659
21.188
non achega
34.640

Cadro n.º 3. Datos ofrecidos directamente polas empresas. Moeda: euro

As axencias de publicidade que en Galicia traballan para televisión cun nivel importante de facturación e calidade podemos reducilas a Imaxe, Grupo BAP Conde, Galicia
Comunicación, Maxan e Ecovigo. As catro primeiras están situadas na cidade da Coruña
e a quinta na Cidade Olívica. Estas empresas moven contas como Estrella Galicia,
Gadis, Caixa Nova, Caixa Galicia... Outras axencias dun segundo nivel producen e xestionan publicidade televisiva con orzamentos e campañas inferiores para anunciantes
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como Augas de Mondariz, Cabreiroá, Banco Pastor, Fenosa, Pescanova, Leite Río, Leite
Celta, Café Las Candelas, concesionarios de automóbiles... Existe, ademais, un terceiro
nivel no que se pode incluír unha serie de axencias que realizan produccións videográficas de custo moi baixo para a emisión en desconexións locais que a Televisión de
Galicia e outras cadeas realizan dentro da comunidade. No mercado galego da publicidade televisiva a TVG compite coas cadeas estatais que programan publicidade específica para a comunidade durante as desconexións que realizan ó longo do día. Televisión
Española, Tele 5 e Antena 3 introducen publicidade local durante unha serie de espacios
da programación convencional, de modo que, mediante tarifas especiais para o espacio
autonómico, compiten directamente coa TVG.
Outro modelo de publicidade autonómica empregado amplamente na televisión por
anunciantes galegos son as faldas. Trátase dun tipo de publicidade gráfica para televisión,
de producción moi económica, baseada en insercións publicitarias que se introducen, fundamentalmente, durante as retransmisións deportivas, especialmente durante os partidos
de fútbol. O tempo destinado á publicidade polo método de faldas para a promoción de
marcas galegas está limitado ó 15% do total das insercións6, tempo que deixan os patrocinadores da competición -no caso do fútbol: Siemens, Vodafone e Ford- e os provedores
oficiais -como MacDonald´s, Pepsi, Nike, Matutano e Estrella Damm-.
Na emisión publicitaria autonómica, a lingua galega está sendo empregada con profusión nos anuncios publicitarios producidos por marcas da comunidade. Poucas firmas
de carácter estatal son sensibles a realizar unha producción específica no idioma galego, exceptuando firmas como Danone, Citroën ou El Corte Inglés, entre outras, que
teñen a política de transmiti-las súas mensaxes comerciais no idioma da comunidade en
que son emitidos. Cando as grandes firmas cambian o anuncio publicitario ó noso idioma, na maioría dos casos esta adaptación vén realizada directamente desde Madrid.
Recentemente, as radios autonómicas acordaron comercializar espacios publicitarios
de xeito conxunto, a partir do mes de xaneiro de 2002, co obxectivo de ofertarlles unha
[6] Hai unha limitación sobre o
alternativa comercial ás emisoras de cobertura nacional, así
número de insercións publicitacomo de simplifica-la xestión e ofrecer un servicio de maior calirias que se poden realizar
dade e a prezos competitivos. O novo producto denomínase
durante a emisión dun evento
deportivo. Ademais só se pode
FORTA-RADIO e estará integrado polas emisoras de radio xeracorta-la imaxe con publicidade
listas dos entes da Radio Televisión Autonómica de Andalucía,
cando o partido está detido.
Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia e País Vasco. A venda des-
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tes espacios publicitarios realizaraa unha empresa exclusivista. Segundo a FORTA
(Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos), o proxecto de comercialización conxunta consiste no establecemento dunhas “fórmulas, mecanismos e
accións que, respectando a idiosincrasia, independencia e liberdade de actuación de
cada unha das radios, sirvan para ofertarlle ó mercado unha alternativa comercial ás
emisoras de cobertura nacional”, entre outras vantaxes7.
Por outra banda, no ano 2000 naceu en Galicia unha publicación especializada con
abundantes contidos dedicados á profesión publicitaria, especialmente ás produccións realizadas polas axencias publicitarias. A revista, titulada Imagen & Comunicación e dirixida por
Uxío Fernández, é difundida mediante subscrición e desenvolve contidos relacionados
tamén coa imaxe gráfica, coa industria audiovisual, entre outros, con partes moi destacadas
do mundo publicitario das comunidades de Galicia, Asturias e León. No número 8, que
corresponde ó mes de setembro de 2000, e no número 20 do mesmo mes de 2001, na sección fixa da revista, denominada “Debate”, desenvólvese o tema “Axencias de Publicidade”,
nunha especie de mesa redonda onde diferentes actores da actividade publicitaria discuten
sobre problemas específicos do sector. Ademais a revista dá tamén, habitualmente, cumprida conta das distintas especialidades profesionais e das actividades e actos relacionados
coa profesión.
No capítulo da creatividade obsérvase que as campañas publicitarias para televisión
realizadas en Galicia non presentan innovacións importantes aínda que os recursos técnicos, nas opcións con máis orzamento, cumpran as expectativas de producción en
canto ós parámetros de calidade. É importante salientar que a capacidade profesional e
técnica da producción audiovisual galega, sector catalogado como estratéxico pola
Xunta de Galicia, non se ve acompañada do talento creativo necesario para facer da
publicidade televisiva producida na nosa comunidade unha publicidade de calidade. Se
exceptuamos campañas moi puntuais e singulares, a maioría das axencias galegas repiten discursos narrativos e esquemas tradicionais achegándolles pouca ou nula orixinalidade creativa ás produccións publicitarias de carácter audiovisual.
Desde a irrupción de Internet, estanse a transformar moitos dos códigos da linguaxe
publicitaria. O one-to-one8 muda as clásicas técnicas persuasivas cara á seducción para
poder chegar a un novo consumidor máis activo mediante a suti- [7] Cf.: Diario de Pontevedra. 19
leza sen insulta-la súa capacidade e intelixencia. Este novo con- de novembro de 2001; p. 41.
[8] Mercadotecnia directa e persosumidor de mensaxes publicitarias demanda do medio televisivo nalizada.
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historias de vinte segundos con finais abertos. Un estilo máis suxestivo e menos push9,
eliminando do seu imaxinario os nenos que sorrín e as familias felices. Neste sentido,
Ángel Furones, director da axencia Vitrubio-Leoburne, di que “o anunciante se pon ó lado
do espectador e incluso ri do producto nun momento dado”10.
En canto á publicidade a través da rede cibernética, podemos subliña-lo nacemento
de Galiciabanner, unha axencia especializada en Internet concibida para o mercado
galego, que pretende converterse “nun intermediario que pon en contacto os anunciantes, axencias, centrais de medios e os editores de sitios web, é dicir: os compradores e
vendedores de publicidade en Internet”11. Este novo medio de difusión é, para moitas
axencias galegas, un medio de traballo descoñecido, polo que viven de costas a este
novo soporte, realizando a creatividade e a planificación de medios dos clientes en función dos soportes gráficos e audiovisuais tradicionais.
A facturación publicitaria nos medios de comunicación
Se os anos 1999 e 2000 se caracterizaron por un importante crecemento publicitario,
no ano 2001 asistimos a unha recesión da facturación tanto nas cadeas de televisión
como no que corresponde ó resto dos medios de comunicación social. A caída da contratación de espacios publicitarios das, ata ese momento, hiperactivas compañías de
telecomunicación provocou un incremento negativo en tódalas cadeas, tanto nas de
carácter estatal coma nas autonómicas. Entre as canles que menos acusaron esta situación podemos sinalar, no panorama estatal, a TVE 1, e, na nosa autonomía, a TVG.
Estas dúas cadeas só padecen un descenso dun 2,6% da contratación publicitaria. Pola
contra, as compañías privadas sofren un grande impacto con descensos da contratación
publicitaria superiores ó nove por cento. No mesmo caso recesivo atopámo-las televisións autonómicas de traxectoria máis dinámica desde o punto de vista publicitario,
como son a catalana, a madrileña e a andaluza, que reaccionaron mimeticamente ás
perdas publicitarias da televisión privada.
[9] PUSH: mensaxe comercial dirixida ó público. PULL: mensaxe do
público dirixida á organización;
feedback (retroalimentación)
[10] El País. 29 de abril de 2001; p.
8.
[11] http://www.galiciabanner.com
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TV3
TM3
C. SUR
C. 9
TVG
ETB
TOTAL AUTONÓMICAS

FACTURACIÓN PUBLICITARIA ESTIMADA EN TV
SETEMBRO 2001
SETEMBRO 2001
91.353.839
82.939.670
54.938.516
49.481.326
36.643.708
33.229.959
28.944.742
27.207.817
15.902.780
15.482.071
15.938.841
15.325.808
243.722.428
223.666.654

% incremento
-9,2
-9,9
-9,3
-6
-2,6
-3,8
-8,2

TVE
ANTENA 3
TELE5
CANAL+
TOTAL ESTATAIS

433.329.727
438.738.836
452.814.539
22.592.045
1.347.475.148

421.910.497
399.072.037
408.387.724
21.786.688
1.251.156.948

-2,6
-9
-9,8
-3,6
-7,1

TOTAL TV

1,591.197.576

1.474.823.602

-7,3

CINE
DIARIOS
EXTERIOR
INTERNET
RADIO
REVISTAS
SUPL. DOMINICAL
TELEVISIÓN
TOTAL

FACTURACIÓN PUBLICITARIA ESTIMADA EN TÓDOLOS MEDIOS
SETEMBRO 2001
SETEMBRO 2001
34.948.853
27.784.789
1.520.789.008
1.417.336.795
110.730.470
101.631.146
37.406.993
28.181.457
300.596.204
294.586.082
395.351.772
403.579.628
109.264
110.682.389
1.591.197.576
1.474.222.590
4.100.284.879
3.858.605.892

Cadro n.º 4. Fonte: Infoadex. Moeda: euro
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% incremento
-20,5
-6,8
-8,2
-24,7
-2
2,1
1,3
-7,3
-5,9
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Respecto ós outros medios de comunicación, as caídas máis importantes desde o
punto de vista publicitario teñen lugar en Internet, que ocupa o primeiro lugar cun descenso do 24,7%, seguida polo cine, que reduce a súa incidencia publicitaria nun 20,5%.
Soamente se observan cifras de crecemento positivo, aínda que moi débil, na publicidade de revistas e no Suplemento Dominical con índices do 2,1% e do 1,3% respectivamente.
A partir destes datos presentados no cadro n.º 4 podemos sinalar que estamos
pasando por un momento de recesión publicitaria despois da bonanza experimentada
nos últimos anos. A baixada de case un 6% de actividade publicitaria en tódolos medios
de comunicación social xunto ó descenso concreto do 7,3% na publicidade televisiva no
mes de setembro do ano anterior son datos preocupantes. Se analizamos estas cifras no
contexto da crise que están a sufri-los mercados financeiros, non se pode augurar que
esta tendencia consiga unha recuperación rápida para o próximo ano.
Conclusións
O panorama publicitario galego pode resumirse, exceptuando os casos puntuais,
nunha proliferación de pequenas axencias, moitas delas xurdidas por escisións doutras,
que está, en moitos casos, saturando o mercado e creando áreas de minifundio empresarial12.
Este contexto atomizado das axencias de publicidade necesita pasar por estratexias
de fusión e joint venture, tal como acaban de facer Imaxe e Intermendia na Coruña para
adquirir peso e capacidade competitiva e un mellor aproveitamento dos recursos técnicos,
humanos e creativos. En definitiva, as axencias galegas deben estar preparadas para un
escenario que, gracias ás novas tecnoloxías da comunicación, se presenta cada vez máis
globalizado, con diversas facilidades de achegamento entre clientes e axencias.
A nova situación de diversificación e a captación de novos mercados por empresas
publicitarias de carácter transnacional poden chegar a desequilibra-lo statu quo do escenario publicitario galego, polo que as axencias autóctonas necesitan solidez empresarial
e organizativa para estar en condicións de competir neste novo mercado.
[12] "Imagen y Comunicación".
En Galicia, aínda existen moitos sectores empresariais cun
Agencias de Publicidad –
importante déficit de cultura publicitaria aínda que, pouco a
Debate. Setembro de 2001; p.
pouco, está comezando a callar na conciencia das organizacións
17 a 23.
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a necesidade de administra-la comunicación dun xeito máis racional. Cada vez con máis
asiduidade, os empresarios buscan unha maior profesionalización nas axencias da
comunidade.
Malia que as cifras do mercado publicitario galego non se poden comparar coas que
se manexan en comunidades como Madrid e Cataluña, algúns dos orzamentos que no
capítulo de comunicación utilizan importantes empresas galegas son o suficientemente
atractivos para que axencias foráneas, tanto estatais como multinacionais, se interesen
na captación destes recursos. É por isto polo que a dimensión empresarial das axencias
galegas, así como a capacidade de ofertar servicios de calidade, é fundamental para
situarse nunha mellor e máis competitiva posición no mercado e impedir que as principais contas da comunidade emigren cara a axencias de fóra.
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O

SECTOR CINEMATOGRÁFICO EN

GALICIA

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
H I S TO R I A D O R E C R Í T I C O C I N E M ATO G R Á F I C O

Dous anos despois do anterior informe A comunicación en
Galicia 20001, confírmase que o sector cinematográfico non
renuncia ó seu protagonismo desde dúas frontes principais: a
iniciativa privada e o apoio institucional. Dando por boas as
reflexións vertidas naquelas páxinas, substancialmente vixentes, e partindo da mesma estructura proposta de pousa-lo sector sobre catro factores fundamentais (producción, distribución,
exhibición e difusión), confírmanse como os máis activos o da
producción (cun importante arrinque das empresas galegas, o
aumento das rodaxes foráneas, e tamén pola decidida aposta
da TVG), e o da exhibición cun espectacular incremento do parque de salas, tal como xa vaticinabamos, e que confirma o
efectivo desembarco no país das grandes empresas operativas
no Estado español, e, ó mesmo tempo, paradoxalmente, provoca importantes desaxustes no mapa territorial galego. No
relativo á distribución, Galicia é máis feble que hai dous anos,
e en canto á difusión mantense quizais estancada na banda
institucional e profesional, pero moi á baixa nas iniciativas promovidas desde o asociacionismo por canto que a rede de cineclubs reduciu a súa actividade (a provincia da Coruña carece
nestes intres de cineclubs en activida[1] "O cine". Santiago de
de; figura 7) e as revistas do audiovisual
Compostela: Consello da
Cultura Galega, 2000; pp. 151non-profesionais, desapareceron total167.
mente. Con todo, o problema arredor do
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cine galego no tocante ó contacto co seu público natural segue vixente, pois de pouco
vale falar de producción autóctona se finalmente carecemos de empresas que a distribúan e de pantallas que a exhiban para darlle carta de natureza propia. Non se trata xa
de potenciar ou reivindicar un sector autárquico, trátase de que o cine é a primeira ferramenta, a máis directa e eficaz, para prestixia-lo audiovisual dun país.
Conformarse con dispor dunha televisión propia e coa existencia doutras vías alternativas para rendibilizar un producto (a casete, o DVD...), é tanto como nada. Faise fundamental a existencia dunha distribución singular, unha Distribuidora Galega, por exemplo, ou de departamentos de promoción e vendas coa suficiente solidez, para posibilitalo acceso dunha película a outros mercados, onde se reivindicará primeiro como galega
e despois como universal. O seu valor fundamental está xustamente en proceder dunha
cultura diferenciada, pero nada diso é posible se carecemos de quen a ofreza e mesmo
de pantallas que a defendan. Neste último punto, o perigo principal son as multinacionais
cos seus monopolios, que están a negarlle oportunidades ó cine galego, ó español, ó
europeo ou a calquera outra cinematografía allea á norteamericana, nunha falla que só
se poderá contrapesar con medidas proteccionistas –sen embargo mal vistas desde a
CEE– ou coa promoción e estímulo dun circuíto propio de salas (isto é máis factible) que
permita achega-lo audiovisual ó seu público natural, cumprindo unha función cultural irrenunciable, e que ó mesmo tempo sirva de escaparate promocional diante dos mercados
e consumidores foráneos.
Mágoa que non haxa motivos para o optimismo. Se a producción está a avanzar, con
cativeza pero avanzando ó cabo, a distribución e a exhibición están pasando polo peor
momento da súa historia. Anótese que a afirmación é rotunda. Ó longo do século houbo
momentos nos que dispuñamos dun empresariado forte e dinámico que cometeu o único
–pero imperdoable– erro de non traballar con proxección de futuro. Tamén é certo que
nos últimos anos, coincidentes coa implantación da Autonomía, non se soubo aprecia-la
importancia da distribución e da exhibición para o desenvolvemento dunha cinematografía propia. O nacente sector centrou as súas expectativas monolíticas na producción,
e, en consecuencia, permitiuse o desmantelamento dos dous factores anotados.
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Producción
A producción mantívose a bo ritmo no binomio 2000-20012, naturalmente con máis
actividade cuantitativa no eido da curtametraxe por obvias razóns económicas (figura 1).
Figura 1. Producción cinematográfica galega. 2000-2001
Ano
2001
Longametraxes
Curtametraxes

2000
4
9

3
8

Fonte: CGAI

En canto a longametraxes, o 2001 foi, sobre todo, o ano de O bosque animado, un
filme de animación que non só acadou un importante éxito nas pantallas españolas baixo
a distribución dunha multinacional tan esixente como a Disney, a través da súa filial
Buenavista, senón que ademais accederá sen dificultade ós mercados internacionais, de
xeito que suporá un feito histórico na producción audiovisual galega. Sen embargo ese
optimismo vese atrancado por desaxustes tan serios como que o filme Blanca Madison
(Carlos Amil, 2000) permaneza inédito por falta de distribución ou que Bellas durmientes
(Eloy Lozano, 2001) conseguira chegar ás pantallas galegas en novembro do 2001 para
permanecer a penas quince días en cartel, despois de ter asumido a súa distribución no
noso territorio a propia productora do autor, OFF
[2] 2000. Longametraxes: Blanca Madison. Carlos
Films, precisamente como consecuencia do anoAmil. (Vici Producciones) / Divertimento. José García
Hernández. (Formato, Divertimento, P.C., Alta Films) /
tado na introducción arredor do estado de desÉrase outra vez. Juan Pinzás. (Atlántico Films) / Sei
mantelamento no que se atopa a distribución e a
quén es. Patricia Ferreira. (Continental, Tornasol,
Zarlek Producciones). Curtametraxes: A mercería.
exhibición. Apréciase unha evidente progresión
Marise Bostel. (Numen Producciones) / A verdade
ata a profesionalización por parte das productosenón minto. Pablo Iglesias. (Formato) / Alzheimer.
Álex Sampayo. (Ciudadano Frame) / O fruto do tedio.
ras galegas (Figura 2), sobre todo nas especialiRubén Coca. / O Globo. Álex Valle. (Monicreque
zadas en longametraxes. Teñen á súa disposiProduccións) / O río ten mans. Beatriz del Monte.
(Portozás, Ringo Rango) / O Ramo. Rita Romero,
ción numerosas vías de financiamento que hai só
Alberto Rodríguez. (Producciones Lumiere) / Sandra.
cinco anos non existían ou non estaban capacitaHéctor Diéguez. (Artemática) / El momento oportuno.
Alber Ponte. (Producciones Sierra Madre).
das para demandar, desde as precompras do
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producto polas diferentes televisións (TVG, TVE, Canal Plus, Vía Digital, FORTA...), ós
créditos (sexan apoiados desde as Administracións públicas ou desde a banca privada),
ou ás axudas da Xunta de Galicia e do Ministerio de Cultura. Tamén hai que ter en conta
ingresos como os derivados da comercialización para Home Video, aínda que estes
sempre dependerán do interese comercial do producto. Outros, como os anticipos do
distribuidor ou os procedentes das vendas ó exterior, son complicados ou case imposibles, xustamente polo anotado no senso de carecer de distribución ou dun departamento de difusión propios.
Figura 2. Productoras en Galicia. 2001
A Coruña

Pontevedra

Ourense

Lugo

59

17

4

3
Total 82

Fonte: C.G.A.I.

En canto ó asociacionismo profesional no eido da producción (figura 3), desde 1994
existe AGAPI (Asociación Galega de Productoras Independentes), que agrupa máis do
90% das productoras independentes do país, entre elas algunhas dedicadas á facturación de longametraxes, como Continental, vencellada a Xavier Villaverde e con acordos
de coproducción con empresas españolas nos filmes actualmente en rodaxe de
Fernando León ou de Patricia Ferreira, ou Dygra, promotora de O bosque animado, que
ten como responsable a Manolo Gómez, actual presidente de AGAPI.
A esta vén de engadírselle AEGA (Asociación de Empresas [3] Asociación de Empresas
do
Audiovisual
Galegas do Audiovisual), constituída a mediados de 2001 e pre- Galegas
(AEGA): CTV, S. A. / Adivina
sidida por Ramón Domínguez de CTV S. A., que agrupa nove Producciones, S. L./Portozás
S. L. / TV Siete
productoras3, na súa maioría ligadas ós grandes medios de Visión,
Productora de Vídeo, S. L. /
comunicación do país, que non é o caso de Portozás Visión, S. Lugo Press, S. L. / La Región,
L. que ó longo de 2002 presentará a película O lapis do carpin- S. A. / NTR Telefábrica, S. A.
(Grupo
Voz)
/
Unión
teiro, dirixida por Antón Reixa e baseada na recoñecida novela Televisiones Gallegas, S. L. /
Grupo Correo Gallego.
homónima de Manuel Rivas.
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Figura 3. Asociacións de Productoras en Galicia. 2001
AGAPI Asociación Galega de Productoras Independentes . . . . . . . . . . . 73
AEGA Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual . . . . . . . . . . . . . . 9
Fonte: C.G.A.I.

Un pouco á marxe da producción, pero fortemente vencellada ó seu pulo, está a
importante proxección que os actores galegos están a acadar na industria do cine español. O da interpretación é realmente o único sector que avanza a forte ritmo máis alá das
fronteiras galegas. A Luís Tosar e a Manquiña hai que engadirlles numerosos nomes que
saen con regularidade nos cadros de actores dos seriais televisivos españois (Antena 3,
Tele 5...) e que saltan despois, sexa regular ou esporadicamente, á pantalla grande. A
experiencia profesional que esta proxección lles supón, rematará por beneficia-lo propio
cine galego.
A distribución
A distribución de cine é un sector básico para posibilitar que un filme poida ser visto
nunha pantalla grande. Tradicionalmente, a distribución vai por conta das propias productoras a través de empresas creadas para ese fin (o caso de multinacionais como
Warner-Sogefilms, HispanoFox, Columbia ou MGM, Universal ou Paramount, as tres últimas agrupadas en U.I.P., ademais das promovidas en cada país co ámbito de acción
restrinxido ós seus mercados: Lauren Films, Filmax-Sogedasa, Alta Films, Vértigo, Líder,
Lola Films...) aínda que existe tamén outro tipo de distribuidor, pequeno empresario, que
se coñece como “comisionista” e que opera en ámbitos territoriais máis restrinxidos (no
caso de Galicia pode ser só no seu territorio ou ampliado ó termo máis xeral de Noroeste,
que inclúe Asturias e as vilas leonesas lindeiras con Galicia), sobre a dinámica operativa dos cales xa falabamos no anterior informe. Se historicamente, Galicia acolleu numerosas sucursais e axencias das grandes marcas españolas, actualmente non existen. A
distribución no noso territorio redúcese a dous “comisionistas” (figura 4), asentados en
Vigo e con limitada capacidade operativa para promover iniciativas propias.
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Figura 4. Distribuidoras en Galicia. 2001
Vigo
BAÑOS FILMS
SUSO ZINEA S. L.
Fonte: Elaboración propia

O feito de que Galicia fose perdendo distribuidores reflicte a tendencia dos mercados
a centraliza-la oferta (a súa maioría desde Madrid). Faise notoria tamén a falta dun
empresariado autóctono emprendedor máis alá do seu carácter de comisionista, e, do
mesmo xeito que hai actualmente empresas vascas (Golem Films) ou catalanas (Lauren
Films) traballando para o ámbito territorial español, en Galicia carecemos de iniciativas
semellantes, en contra da súa tradición histórica con casos coma o do vigués Cesáreo
González con Suevia Films e o seu irmán Arturo con Regia Films, o carballiñés Ismael
González con varias marcas, e, xa nos anos oitenta, o coruñés Javier Ozores desde
Búho Films. Actualmente a situación está a niveis de carencia absoluta. O caso do
lugués Julio Fernández, propietario do Grupo Filmax, non se pode incluír por te-la oficina central en Barcelona, xestionando os seus materiais en distribución para Galicia
desde a comisionista Baños Films.
Poida que a curto prazo a distribución afronte novas convulsións á baixa, pero, sería
preciso que desde as institucións galegas se asumise a necesidade de protexe-lo cine e
todo o seu ciclo productivo, ou se estimulase e potenciase o factor da distribución (e por
suposto o da exhibición) promovendo unha empresa galega competitiva que en todo
caso nunca sería tan eficaz como o modelo privado; senón a situación irá a peor.
Xustamente no ámbito privado só temos nestes intres unha empresa autóctona: a viguesa Baños Films, coas limitacións que lle dá o seu carácter de comisionista. Sen embargo (é un dato que cómpre considerar), desde a súa limitación, e sen ningún estímulo institucional, Baños Films acolleu nos seus catálogos, con relativo éxito de xestión, o 80%
das longametraxes feitas en Galicia desde 1989, e incluso das filmadas nos exteriores
galegos en anos anteriores. O dato pode levar a considerar esta vía como solución a
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curto prazo para nos dotar dunha distribuidora que defenda o producto galego no seu
mercado natural pero tamén, e sobre todo, no mercado exterior.

A exhibición
A crise da exhibición tocou fondo en Galicia como no resto do Estado español. O feito
de se-lo país un territorio coa maioría da poboación dispersa fai que esta remonta teña
unhas características peculiares. Se hai dez anos os síntomas eran alarmantes polo continuo peche de salas, sobre todo á marxe das cidades, a nova situación de alza nas aperturas, paradoxalmente, tampouco invita ó optimismo. A euforia que está a vivir actualmente o conxunto do Estado cun crecente aumento no número de pantallas, rematou por
afectarnos con consecuencias que non sempre serán positivas.
Figura 5. A exhibición cinematográfica en Galicia. 2001.
Ano

1980

1990

2001

Salas

168

97

176

Elaboración propia. Os datos referidos a 2001 son provisorios, pois o ritmo de aperturas/peches continúa.

Malia rexistrar un espectacular crecemento de pantallas (figura 5) en relación coa
década dos noventa, e mesmo supera-las existentes nos oitenta, seguimos a ser deficitarios, co paradoxo de que algunhas capitais superan amplamente a ratio de rendibilidade, estimada en 15/17.000 habitantes por pantalla (o caso de Santiago con 20 ou Lugo
con 14, ou o máis sorprendente de todos, Vilagarcía de Arousa que de 2 pantallas pasou
a 9 no 2001), mentres outras aínda non chegan a ela (Vigo, actualmente con 20).
Nas vilas, a solución tampouco é óptima, pois son poucas as que se moven nese
censo mínimo de 15/17.000 hab., e que sen embargo teñen unha pantalla (a gran maioría), dúas (Cangas, Caldas de Reis, A Estrada, Tui), ou tres (Monforte, Santa Uxía,
Ponteareas), xunto a outras con poboacións entre 10.000/15.000 habitantes que seguen
sen salas comerciais (O Barco de Valdeorras, Ordes, As Pontes...). O caso de Viveiro é
espectacular, con catro pantallas que o sitúan moi por debaixo da súa rendibilidade.
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Desta ollada de urxencia despréndese que o mapa exhibidor galego ten pendente unha
reestructuración en función das súas peculiaridades xeográficas e demográficas (Figura
6).
Figura 6. Municipios e poboacións con cine en Galicia
Total municipios: 314
Total poboación: 2.742.622
Municipios con cine: 24
Poboación con cine: 1.269.554
% Municipios con cine: 7,6
% Poboación con cine: 46,3
Fonte: Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación,
AIMC. Cineinforme Marzo 2001.

Feita esta aclaración, temos, sen embargo, que continúan as aperturas pero que
tamén se producen peches. Nestes momentos, xa se traballa nun complexo de 15 salas
en Narón, na comarca ferrolá, e os rumores sitúan Vigo e A Coruña nos proxectos de
expansión de varias empresas españolas. Tamén está previsto abrir salas en Carballo
ou Noia. A estes hai que engadirlles outros rumores que vinculan unha coñecida empresa de alimentación coa apertura de multisalas onde estableza os seus hipermercados,
aínda que se trate de vilas. En todo caso, parece confirmado o interese da exhibición
foránea por dinamiza-lo parque galego, pero mágoa que non se potencie o sector autóctono para garantir unha infraestructura mínima que asegure no futuro a chegada do cine
galego ó seu público natural. En canto a peches, haberá que salienta-lo progresivo desmantelamento da histórica empresa Hermanos Fraga, que creara o pioneiro carballiñés
Isaac Fraga, e que, de se-lo líder absoluto da exhibición galega nos anos corenta e cincuenta, pasou a estar a piques de desaparecer ó longo de 2001. Xunto coa venda do seu
buque insignia, o histórico Teatro-Cine Fraga de Vigo para construír un centro cultural, e
os peches do Avenida (Ferrol), Losada e Xesteira (Ourense), fálase da inminente clausura do Gónviz e do Victoria, ámbolos dous en Pontevedra. Grandes locais que subsistían sen a penas incorpora-las innovacións técnicas necesarias para garanti-la súa com-
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petitividade fronte ó modelo dos multicines. Deste xeito o liderado actual da exhibición
galega pertence a Vigo Cines con 46 pantallas no mes de marzo deste ano, aínda que
teñen previsto outras incorporacións con novas empresas que se asociarán ó seu circuíto.
Sen embargo, o sector da exhibición está sufrindo unha importante crise a nivel internacional debido a un desenvolvemento incontrolado e non planificado que amosa os
seus primeiros síntomas nos Estados Unidos. Historicamente, das 25.000 pantallas que
tiña en 1993, evolucionou a, aproximadamente, 39.000 no 2.001. Sen embargo, o ano
pasado xa pecharon 2.000 e as empresas Loews e AMC anuncian a clausura, para os
próximos anos, doutras 1.200. Se aplicamos aquilo tan real de que cando a economía
norteamericana tose, os demais países enferman, a onda expansiva desta tendencia á
baixa non tardará en chegar a Europa. Anótese o dato de que na cidade dos Ánxeles,
separados por menos de 40 metros, hai dous megaplex de 30 e 25 pantallas respectivamente... Xa en Madrid, e sobre todo na súa periferia pola existencia de grandes complexos, xorden as primeiras voces de alarma pola inflación que se está a producir, e todo
apunta a que en Galicia non tardará en vivirse unha situación semellante. Sen embargo,
a alternativa de abrir salas nas vilas pode deixar de ser unha aventura económica se hai
unha aposta dedicida por pequenas empresas que finalmente se asocien nun circuíto
forte e poderoso que poida presionar economicamente ás distribuidoras e mesmo manter unha actitude máis decidida e valente cara ó producto galego.
En todo caso, distribución e exhibición son pezas fundamentais para a normalización
cinematográfica dun país. Mágoa que en Galicia aínda non exista unha conciencia real
do problema e finalmente se estea permitindo que as multinacionais, coa súa aposta pola
globalización cultural, se apoderen de ámbolos dous sectores.
Difusión
A difusión non responde a un modelo concreto de actuación e dispérsase en varias
frontes, xeralmente autónomas e sen coordinación, malia traballar na finalidade común
de promover e divulga-lo audiovisual galego. Desde a Administración, o Centro Galego
das Artes da Imaxe (CGAI), que depende da Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo, cede a súa pantalla e os seus servicios na Coruña, para a presentación de toda a producción que se realiza no país, á parte dos asesoramentos corres-

111

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

pondentes. O CGAI tamén colabora cos festivais, mostras e semanas de cine que anualmente se celebran en Galicia, aínda que nunha tendencia estancada ou ben á baixa. O
Festival de Cine Independente de Ourense, de carácter competitivo, é actualmente o
mellor dotado economicamente, cun orzamento superior ós 40 millóns de pesetas, seguido da mostra compostelá Cineuropa, de prestixio crecente e ben asentada como escaparate para a producción anual, sobre todo europea. A Semana Internacional de Cine de
Autor de Lugo, moito máis modesta, tanto en contidos como en obxectivos, completaría
un abano que, sen embargo, agarda a promoción do gran Festival, con transcendencia
no exterior, que Galicia necesita. O resto de manifestacións culturais arredor do cine ou
teñen un carácter monográfico ou carecen de repercusión máis alá do marco xeográfico
no que se desenvolven. A Semana Internacional de Cine Submarino de Vigo, a cargo do
Club Subacuático Bahía de Vigo, ou o Certame Audiovisual Casino de Vilagarcía, precisarían de maiores investimentos e dunha maior profesionalización dos seus responsables, mentres as veteranas Xornadas de Cine e Vídeo en Galicia, XOCIVIGA, do
Carballiño están claramente á baixa por asfixia económica e por indefinición de obxectivos. O resto de semanas, mostras e ciclos proceden dos cineclubs (figura 7), como a
veterana Semana de Cine de Vilagarcía ou a máis irregular do Barco de Valdeorras.
Figura 7. Cineclubs en Galicia. 2001
A Coruña
-

Lugo

Ourense

Pontevedra

3

4

6

Fonte: CGAI.

Tamén a TVG apoia a difusión coa emisión dos productos propios, nos que participa
economicamente coa merca de dereitos de emisión, e a súa colocación diante da rede
de televisións FORTA á que pertence, aínda que teñen pendente o apoio á curtametraxe, un formato que non dá atopado un oco regular nas súas grellas. Por último, AGAPI
mantén activas as súas promocións cunha “home site” aberta a tódolos países e coa súa
presencia nos mercados máis importantes, como é o caso do Mercado Iberoamericano
de la Industria Audiovisual, MIDIA, e outros. Anotar, por último, a desaparición de revistas como Sempre Cine e Candilexas, cumpríndose os nosos agoiros máis pesimistas
adiantados no último informe.
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A xeito de balance, o sector cinematográfico en Galicia é unha obra aínda por rematar na súa estructura global. De pouco vale que a producción avance e que a exhibición
se desenvolva cuantitativamente sen peso da presencia autóctona se a distribución está
en serio risco de desaparición e a difusión carece dun proxecto global e coordinado.
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INTERNET

E OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICOS

XOSÉ LÓPEZ GARCÍA
MANUEL GAGO MARIÑO
J O S É P E R E I R A FA R I Ñ A
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
C O N S E L L O D A C U LT U R A G A L E G A

A sociedade da información implica un cambio nas relacións
entre as distintas comunidades. A celeridade das comunicacións
e conceptos como o pensamento único ou o multiculturalismo
provocan que falemos dun cambio que afecta a tódolos habitantes do globo. É por iso que resulta necesario analizar polo miúdo
unha serie de marcadores referenciais que son os que determinan o status dunha comunidade fronte ó ideal da sociedade da
información. Basicamente, estes marcadores, están referidos
tanto á recepción de contidos como da emisión, polo que cómpre
analiza-las infraestructuras, os terminais de recepción, os perfís
dos usuarios e, por suposto, o grao de penetración de Internet e
dos seus servicios dentro da comunidade.
Modalidades de acceso á rede e cotas de penetración de
Internet
Sen dúbida, un dos marcadores fundamentais para coñecelo grao de adaptación dunha comunidade ós carreiros da sociedade da información é o do acceso á información en liña.
Independentemente do terminal, ben sexa un teléfono, un
ordenador persoal ou un televisor, é fundamental avalia-la
capacidade de conexión ós servicios da sociedade da información. Pero cando falamos de conexión non nos estamos a referir exclusivamente á recepción de contidos. Conexión implica
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recepción e emisión, e non esquezamos que a capacidade de producción e de emisión
son fundamentais para poder establece-las diferencias entre comunidades máis ou
menos orientadas cara ó novo modelo social. Neste senso, un dato para a reflexión é o
que apunta Netvalue1 no seu informe de decembro de 2001. Nel dise que só un 21% dos
fogares españois están conectados a Internet, o que supón 2.701.000 fogares en toda
España. Outro dos estudios de referencia, o de EGM2, fala do concepto de penetración
do medio na poboación. Os datos confirman os xa expostos de Netvalue, xa que falan
dunha penetración en España do 20,4%, namentres que se atendemos ós datos específicos de Galicia observamos que a penetración é do 14,6%, a antepenúltima do estado, seguida soamente de Estremadura e Castela-A Mancha. Aínda así, é importante
analiza-la evolución dos últimos anos, onde Galicia vai escalando pouco a pouco postos
neste ranking.
Porcentaxe de penetración de Internet en Galicia
Ano 1999

Ano 2000

Ano 2001

4,4%

8,2%

14,6%

Fonte: EGM 2001

A tecnoloxía permite varios modelos de conectividade que varían fundamentalmente
pola capacidade de transmisión de datos.
Polo tanto, estamos a falar do xa tradicional par de cobre, que non é máis que a
conexión tradicional telefónica que posúe a maior parte dos fogares en España e por
suposto en Galicia (un 95,5% segundo EGM)3, e que é o soporte básico para un dos
modelos de acceso que revolucionou o mercado e os servicios das telecomunicacións
no ano 2001: a ADSL. Tanto é así que en menos de seis meses, case o 7% dos fogares
españois (89.000 fogares) teñen xa acceso a través da ADSL a Internet. O salto queda
patente nos datos de EGM.
[1] http://es.netvalue.com
[2] Marco General de los
medios en España 2002.
http://www.aimc.es.
[3] Marco General de los
medios en España 2002.
http://www.aimc.es.
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% Fogares con ADSL en febreiro 2001

%Fogares con ADSL en xuño do 2001

2,3%

6,8%

Fonte: EGM, 2001 (referida ó total do Estado)

A segunda das fórmulas de conexión máis importante é o cable. En Galicia opera
desde o ano 1999 R, antigamente Grupo Gallego de Cable, que é a empresa responsable de da-lo servicio de cable para Galicia. Segundo os datos do último balance da
empresa, esta conta xa con case 31.000 clientes en toda Galicia4. Segundo as informacións da propia empresa, isto supón un incremento do 443% respecto ó ano 2000. A meirande parte destas conexións son de particulares (74%) pero tamén é salientable o
número de empresas que dispoñen dos servicios de R. A iso é preciso engadirlle que R
está en condicións de darlle servicio a preto de 171.000 fogares en toda Galicia, o que
supón unha variable que imprescindiblemente debe ser tida en conta en futuros informes. Sen embargo, só un 25% dos abonados a R teñen contratado o servicio de acceso a Internet a través do cable. O maior número dos que contrataron a banda ancha para
conectarse á rede son particulares (arredor dos 4.500) aínda que o número de empresas é tamén moi salientable, preto das 3.500.
Existen outros modelos de acceso pero que escasamente son explotados pola
poboación en Galicia. Falamos das conexións a través da rede eléctrica, de conexións
sen fíos, das conexións a través de satélite e das que se realizan a través dos móbiles.
Modalidades de terminais
Sen dúbida, o xeito no que se presenta Internet na casa é fundamental para analizar
tamén o grao de implicación da comunidade galega na sociedade da información.
Grosso modo e se atendemos ó número de receptores, na actualidade hai dous grandes
tipos de terminais: o ordenador persoal e o televisor. Hoxe por hoxe, en Galicia e en
[4] http://porlared.com/cinered
España, o maior número de conexións fanse a través do orde(Información
publicada
o
nador; os últimos datos de EGM, referidos ó terceiro trimestre de
12/02/02)
2001 dino ben claro: o 98,5% dos fogares españois conéctase a
[5] As porcentaxes non suman o
100% porque existen usuarios
través do ordenador, fronte ó 1,7% que se conecta a través do
que se conectan de distintos xeitelevisor5, unha cifra ínfima. A priori, podería parecer paradoxal,
tos.
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xa que o parque de televisores en España é moi superior ó de ordenadores persoais
(99,6% dos fogares con TV fronte ó 33,3% con ordenador)6. Non embargante, ata o de
agora, o acceso a través do televisor non garante os mesmos servicios que o PC, especialmente os relacionados co almacenamento de datos. Ata o de agora, entrar en
Internet a través do televisor só garante o acceso á World Wide Web e, escasamente e
en malas condicións, a un dos servicios máis demandados polos usuarios da rede: o
correo electrónico.
Na actualidade existe un modelo distinto de conexión. AOL ofrece por 18 € ó mes un
terminal que só serve para conectarse a Internet. Dun xeito máis ou menos sinxelo e sen
te-los coñecementos necesarios para o uso dun ordenador, os usuarios poden acceder
á rede a través da liña telefónica convencional, isto é, a 56 kbs. Sen embargo, os problemas de almacenamento establécense como un hándicap importante para o éxito do
producto.
Perfís dos navegantes
Como xa ben sendo tristemente habitual desde as orixes dos informes científicos
sobre Internet e as súas implicacións, sempre que se tenta estudiar un marcador de
situación na sociedade da información é necesario atender varias fontes, que en moitas
ocasións dan datos contradictorios, en gran medida por non estar uniformados os criterios metodolóxicos de análise. Galicia non pode ser menos. Na actualidade existen dous
grupos de datos sobre os accesos a Internet en Galicia no que a perfís de usuarios se
refire. Temos por unha parte os do Estudio General de Medios (EGM), que nun dos seus
epígrafes se refire a Galicia e realiza as súas investigacións a través de case 44.000
entrevistas persoais en toda España. Pola outra está EGANET (Empresas Galegas de
Internet), que realizou un estudio xunto co proxecto Pegaso, creado pola
Mancomunidade e a Zona Franca de Vigo7 no mes de xuño de 2001 a través de cuestionarios web. Os datos son contradictorios nalgunhas ocasións, aínda que existen elementos que teñen unha mesma interpretación. Deste xeito sae un perfil máis ou menos
común do internauta galego: un varón entre 25 e 35 anos, cun nivel de estudios medioalto e cun poder adquisitivo tamén medio alto.
[6] Segundo os datos de EGM
do ano 2001.
[7] http://www.eganet.org
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Lugares de acceso
Sen embargo, a principal diferencia entre os dous resultados está no lugar de acceso.
Segundo EGM, o lugar habitual de acceso a Internet no Estado español é o fogar, cunha
clara diferencia sobre o segundo dos lugares de conexión máis utilizados: o traballo.
Estamos falando dunha diferencia do 26% (57,4% no fogar e 31,7% no traballo). Isto
mesmo confírmao Netvalue8 no seu informe de decembro, onde di que o 55,6% das conexións en España se fan desde o fogar fronte ó 25,4% que se fan desde o traballo.
A interpretación deste dato é moi salientable. O usuario galego entende o acceso a
Internet como algo fundamental no fogar, o que apunta cara a unha situación moi favorable de acceso á sociedade da información.
Non embargante, a enquisa de EGANET e o proxecto Pegaso, achegan datos ben
diferentes. Esta enquisa di que o 60% das conexións á rede en Galicia se fan desde o traballo, fronte ó 30% que se fan desde o fogar. Como se observa, a proporción é completamente á inversa, o que fai suxerir unha interpretación diferente: os usuarios galegos
entenden Internet só como unha ferramenta de traballo e non como un elemento necesario para a vida cotiá. Esta mesma interpretación pódese facer noutras comunidades autónomas de España. Por exemplo, o informe “Estadísticas de la Sociedad de la Información.
Cataluña 2000”9 afirma que hai dous anos o 53,3% dos internautas cataláns se conectaba desde o traballo, mentres que o 44,4% o facía desde a casa. Aínda así, os propios analistas deste documento auguraban unha rápida inversión das porcentaxes, xa que aumentaban dun xeito moi importante os usuarios que se conectaban desde o fogar.
Lugares de acceso a Internet
Fonte
Fogar
Traballo
Outros

Galicia
EGANET
30%
60%
10,00%

[8] http://www.netvalue.com
[9] Informe elaborado pola Secretaría
para la Sociedad de la Información
2000 e publicado en outubro de 2000.

Cataluña
SSIC
44,4%
53,3%
2,30%

España
NETVALUE
55,6%
25,4%
19,00%

España
EGM
57,4%
31,7%
10,90%

Nota: É importante salientar que as metodoloxías utilizadas polas distintas fontes non son similares. Sen embargo, son os únicos datos que se refiren explicitamente a Galicia e Cataluña.
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Utilización dos servicios da rede
Polo tanto, e seguindo a reflexión anterior, é necesario analizar agora a utilización
dos servicios que se fai de Internet. Segundo EGM, o servicio máis utilizado polos internautas en España é a World Wide Web (un 90,6%) seguida do correo electrónico (un
75,7%). Esta mesma tendencia é a que apunta a segunda das referencias que estamos
tendo en conta.
Outros datos a nivel estatal avalan a importancia crecente do correo electrónico.
Segundo o último informe de decembro do ano 2001 da consultora Jupiter MMXI10, a penetración do correo-e en España achégase ó 40%, namentres que outra das consultoras de
referencia, Netvalue, fala de datos de penetración do 48%. Se atendemos agora ós datos
internacionais, observamos como o grao de penetración é moito maior. A revista electrónica
Nua Publish11 asegura que o 84% dos usuarios utiliza con frecuencia o correo electrónico.
Uso do correo electrónico
España
Fonte
% uso do correo-e

Mundo

EGM

Jupiter

Netvalue

Nua

75,7 %

40%

48%

84%

Fonte: EGM, Jupiter, Netvalue e Nua Publish

Pero un dos marcadores fundamentais para ve-la evolución de Internet é avalia-las
compras que se fan a través da rede. Neste sentido, os datos son aínda máis contradictorios. A enquisa de EGANET afirma que un 50% dos usuarios mercaron algo na rede.
Pois ben, este dato non ten ningún tipo de referencia nos estudios de EGM, o que fai
pensar que é un servicio que non é tan utilizado. Se atendemos á comparación estatística observamos que no ano 2000 en Cataluña o 10,8% dos usuarios de Internet fixeron
algunha compra en Internet, polo que de seren certas as apreciacións de EGANET estaríamos moi por diante no uso do comercio electrónico, incluso por diante doutras comunidades de Europa.
Sen embargo, se observámo-los datos da compra a través da [10] Datos estatísticos publicarede en Europa ou mesmo en España, observamos que a ten- dos en http://www.aui.es
[11] http://www.nua.ie
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dencia de EGANET é, sen dúbida, extremadamente positiva. Segundo o último informe
de eMarketer12 só un 10% da poboación europea comprou algunha vez por Internet e,
segundo Nielsen Netratings, un 28% dos internautas españois realizaron compras no terceiro trimestre de 2001.
Logo, tamén é importante outro tipo de servicios como por exemplo os IRC e os grupos de discusión, o que tamén nos indica o aproveitamento, cada vez máis importante, dos
mecanismos de feedback comunicativo, sen dúbida unha das grandes innovacións de
Internet nas relacións entre as persoas. EGM fala de que un 30% dos usuarios utilizan
charlas (chats) e un 7% utilizan grupos de discusión.
Os medios galegos en Internet
Van alá seis anos dende o nacemento do primeiro xornal en galego na rede, elcorreogallego.es. Hoxe en día tódolos xornais galegos con edición impresa teñen a súa versión dixital, así como a radio e televisión autonómicas. Internet vive, así mesmo, unha
interesante presencia de medios nacidos exclusivamente na rede, nalgúns casos mesmo
xerados a partir de empresas que non tiñan vinculación co xornalismo. Dende o primeiro, Vieiros (1996), ata as últimas incorporacións, todovigo.com, acontrafio.com, galiciaestrella.com e politicadigital.net, pasando por medios corporativos creados por institucións públicas.
A) Medios de comunicación parellos
Entendemos por medios de comunicación con versión dixital aquelas cabeceiras de
Internet creadas a partir doutro medio en calquera outro soporte (prensa, radio ou televisión) e que toman unha gran parte dos contidos da infraestructura humana e técnica
da redacción do soporte orixinal.
Os medios de comunicación parellos son os que representan o maior volume de
cobertura informativa e de audiencia en Galicia. Tódolos xornais galegos teñen unha edición dixital e os medios audiovisuais de cobertura exclusivamente autonómica (a Radio
Galega e a Televisión de Galicia) tamén dispoñen dela. Na actualidade, existen grandes
diferencias dentro desta tipoloxía.
[12] Publicado en www.baquia.com
O equipo das edicións electrónicas galegas ten a súa redacción
o 17/12/01.
integrada ou a pouca distancia da redacción en papel. Na maior
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parte dos casos, os grandes grupos de comunicación non crearon unha empresa específica para os servicios de Internet do mesmo xeito que a mediados dos 90 fundaron productoras audiovisuais. Tan só o Grupo Voz apostou por este modelo, creando Canal Voz
como división especializada na xestión das edicións dixitais dos medios do grupo, e iniciando experiencias de venda de servicios de creación de webs para clientes externos.
¿U-las redaccións?
Os medios electrónicos parellos nútrense maiormente da matriz en papel, aproveitando os recursos e as sinerxías da redacción impresa. Os pesos fortes da información
en Internet continúan a se-los contidos e as noticias da edición diaria do periódico impreso, aínda que no último ano varios medios potenciaron a presencia da edición dixital
fomentando a actualización constante da información contida na edición dixital. Ademais,
os medios comezaron a potenciar durante o ano 2000 e 2001 a creación de contidos
específicos para as súas edicións electrónicas que xiraron arredor de dous eixes:
A) Edicións electrónicas
a) A apertura de novos espacios de información de lecer . As edicións
dixitais crearon canles especiais de música, espectáculos en xeral, libros
e deportes, que non teñen equivalente na edición en papel. Ademais,
formularon estratexias de captación de audiencia a través do sorteo de
entradas a concertos. Os medios tamén fixeron pequenas incursións no
comercio electrónico: accederon a novos mercados e fórmulas de venda
que ata o momento non empregaran, como por exemplo, a venda de
entradas de cinema, ou os concursos nos que o gañador obtén lotes de
discos. A finalidade é clara: capta-la nova audiencia que accede a
Internet, prestándolles máis atención ós seus supostos temas de
interese. No caso do comercio electrónico, o normal é que o medio
estableza unha alianza cunha empresa especializada neste tipo de
mercado, que é quen realiza a xestión e programación do sitio.
Exemplos disto son a tenda de entradas de cinema de La Voz de Galicia
ou os canais de espectáculos de El Correo Gallego. Novo mercado é
tamén a presencia de información inmobiliaria nalgúns destes medios.
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Como fenómeno curioso está que moitos dos medios ligan e teñen un
espacio destacado en portada para webcams galegas. Nalgúns casos
ligan coas webcams da CRTVG e noutros (Diario de Pontevedra)
instalaron a súa propia na cidade. A causa está, se cadra, no interese
que teñen para os galegos que residen fóra do país.
b) A posta na rede de bases de contidos de actualidade non estricta. Os
medios de comunicación colocaron en Internet outros productos do seu
grupo ou publicacións que terían un prezo custoso ou unha
distribución difícil. O caso máis claro de reaproveitamento de recursos
é El Correo Gallego coas súas bases de datos 5.000 empresas
(información de contacto e datos básicos empresariais de Galicia e
Norte de Portugal), Axenda da Comunicación (información de
contacto de empresas e institucións) e 315 concellos (datos básicos sobre
os municipios galegos). La Voz de Galicia fixo o mesmo con
lanzamentos editoriais que reeditou en PDF.
B) Medios de comunicación específicos
Entendemos por medios de comunicación específicos aqueles que foron creados
exclusivamente para a rede. Os baixos custos técnicos de creación e de mantemento e os
nulos custos de distribución fixeron que estes medios proliferasen en Internet. Existe un
fenómeno clave: os medios son creados por empresas, colectivos e entidades institucionais alleas ó mercado da información. A efectos de diferenciación, distinguiremos entre os
medios “comerciais”, que teñen unha finalidade de rendibilidade económica e os medios
“públicos”.
Os medios de comunicación específicos responden a un perfil de menor financiamento e non poden aproveita-la producción informativa das edicións dos medios de comunicación parellos; ademais non teñen canles de promoción paralelas, o cal dificulta o aumento
da súa audiencia. Polo tanto, nos últimos tempos o seu modelo de información pasa pola
busca dunha definición de seu que os diferencie dos medios de comunicación parellos.
Existen nestes momentos varias estratexias nos medios “comerciais”:
a) A aposta por información política que non aparece noutros medios de
comunicación: ben en forma dun tratamento máis crítico das fontes
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oficiais, ben a través dos chamados confidenciais, seccións específicas
destes medios nos que se dá cabida a rumores ou a información non
anunciada oficialmente (posibles cambios en postos de responsabilidade
política, por exemplo). É o caso dun dos máis veteranos diarios dixitais
de Galicia, Xornal.com ou dun medio non comercial nacido a partir dun
foro de reflexión ourensán, Acontrafio.com.
b) O lanzamento de iniciativas editoriais moi diferenciadas. É o modelo
seguido por Vieiros, un pequeno diario de información xeral que aposta
por realizar un amplo seguimento de acontecementos de relevancia,
coma no caso da última campaña electoral galega ou durante o conflicto
de Afganistán, cando aglutinou artigos de opinión, reflexión e literarios.
Durante o conflicto da Lei de Ordenación Universitaria, por exemplo,
relanzou a súa canle universitaria.
c) A definición temática. O medio créase a partir dun acoutamento dos
contidos moi marcada para busca-la especialización. É o caso da
prensa local, como Todovigo.com ou de Galicia en Xogo (un xornal
deportivo). No 2001 naceu tamén Bravú.com, un espacio de cultura
alternativa promovido a partir dunha interesante alianza das dúas
principais empresas da industria cultural en Galicia nos seus respectivos
ámbitos: Continental Producciones (audiovisual) e Edicións Xerais de
Galicia (editorial). Políticadigital.net é o último caso dun medio
“comercial” temático, centrado na información política.
d) O xeralismo. Este modelo está a ser seguido actualmente por tres
medios que inclúen información de tódolos ámbitos informativos:
galiciaestrella.com (delegación galega do madrileño La Estrella
Digital), Vieiros e Xornal.com. Neste último a información internacional
ten cada vez menos presencia en beneficio da información galega.
Os medios de comunicación “públicos” articúlanse baseándose en dous tipos de política editorial:
a) Información corporativa. Os gabinetes de comunicación institucionais
crean unha canle en Internet na que sitúan a información que é
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enviada habitualmente a través do coñecido “comunicado de prensa”.
É o caso do xornal da Xunta de Galicia, chamado Galicia Terceiro
Milenio. Posición algo diferente é a dos xornais electrónicos das
Universidades de Santiago de Compostela e Vigo, onde, xunto á
información de “comunicado”, conviven outros contidos informativos
destinados á comunidade universitaria, tales como axendas de actos,
recensións de publicacións, etc... e que non son creadas a partir da
información da propia entidade.
b) Medios públicos de información temática: son aqueles que desenvolven
a súa producción informativa fóra da información corporativa, actuando
sobre determinados sectores da esfera pública. Este é o caso de
culturagalega.org (portal divulgativo sobre a cultura galega promovido
polo Consello da Cultura Galega), xaneladacultura.com (sobre
información de Galicia e do Norte de Portugal, promovido polo Eixo
Atlántico) e a Compañía da Radio Televisión de Galicia (que inclúe,
xunto coa súa información corporativa, un amplo espectro de contidos
relacionados con Galicia, dende gastronomía ata unha base de datos
sobre concellos galegos ou unha carteleira de cinema).
Formatos e evolucións
Internet posibilita novas capacidades de expresión para os medios en Internet. O
multimedia, a interactividade e a hipertextualidade son as tres características da rede
baixo as que os medios de comunicación poden desenvolver novos xéneros de información en Internet.
Neste tempo, en xeral, non se produciu, nos medios electrónicos, unha modificación
substancial dos xéneros xornalísticos tradicionais que se aplican na rede (noticias, crónicas, reportaxes, etc...). Aínda que non cambiou a estructura particular destes xéneros,
producíronse interesantes alteracións.
En primeiro lugar, incrementouse o número de “documentos de contexto” engadidos
á noticia. Perfís, biografías, datos, cronoloxías que se reutilizan todo o tempo ó longo dun
acontecemento e que figuran en tódalas noticias vinculadas a un tema determinado é un
dos casos das evolucións do formato das noticias.
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AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
E AS COMUNICACIÓNS
DOMINGO DOCAMPO AMOEDO
UNIVERSIDADE DE VIGO

Introducción
O espallamento da rede Internet e a conseguinte chegada
da sociedade dixital ponnos, no comezo do século XXI, diante
dunha realidade espléndida, froito dun desenvolvemento tecnolóxico extraordinario debido ó abaratamento progresivo dos
compoñentes electrónicos. Os avances na transmisión por fibra
óptica, unidos á eficiencia espectral das novas técnicas de
compresión e modulación, e ó mellor aproveitamento dos
cables telefónicos e das redes celulares para o envío de datos
a altas velocidades, conforman unha sociedade rede á que
cada ano se incorporan máis usuarios que cada poucos meses
duplican o consumo total de información.
As consecuencias profundas do asentamento da sociedade
da información están hoxe entre lusco e fusco. Moitos dos que
deron en falar da nova economía afirmaron, nunha equivocada
comparación, que os avances nas tecnoloxías da información e
as comunicacións (TIC) comezan unha nova revolución industrial do mesmo calado que a que tivo lugar no século XIX, a
segunda revolución industrial, que veu da man dunha concorrencia temporal de diversos inventos, entre os que destacaron a
electricidade e o motor de combustión interna.
Esta apurada, e probablemente inadecuada, asimilación por
algúns da situación actual cunha nova revolución industrial, xa
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levou ó eminente economista Robert Gordon (Gordon: 2000, p. 50), a contrafío da opinión
xeral, a chama-la atención verbo da crenza infundada de que a economía mundial está sufrindo unha transformación radical que liquida a caída da productividade do período 1972-95, ó
tempo que reduce a inflación e o déficit orzamentario, e ata acaba cos ciclos económicos.
No verán de 2001, logo das diversas sacudidas bolsistas que socavaron o berce da
nova economía, aparecen xa nos xornais reportaxes con titulares tales como “O que queda
da nova economía”. A realidade é que despois da burbulla esvaeceron moitos dos empregos máis volátiles do sector das TIC; os índices bolsistas relativos ós valores tecnolóxicos,
e moi en particular ós das empresas que especulan coa tecnoloxía, están baixo mínimos;
varios miles de empresas puntocom víronse obrigadas a pechar, e, o que é moito máis significativo, os datos da productividade dos Estados Unidos de América retornaron ós valores do ano 93.
Así pois, encaramos o ano 2002 cun panorama internacional escurecido pola crise
de crecemento que sacode o sector das TIC, logo duns curtos anos de expectativas ilimitadas, que van deixando no camiño os restos das compañías de febles alicerces tecnolóxicos.
Non obstante, en Galicia, que segue a ocupar unha posición periférica tamén na
sociedade da información, esta sensación pesimista é practicamente descoñecida, xa
que tampouco se puido aproveitar da outra cara da moeda, cando todo o que se movía
en Internet daba perdas contables mais captaba capitais a eito.
Galicia e a sociedade da información
A finais do ano 2000 unha manchea de expertos elaboraba un estudio da realidade
do país baixo o título Galicia 2010. No informe do relatorio “Galicia na Sociedade do
Coñecemento” (Galicia 2001: 2000, p. 564), constátase “...un importante atraso nos hábitos, usos e consumos propios da sociedade dixital respecto doutras áreas do noso contorno”. Os datos máis recentes de penetración da sociedade da información medida en
número de usuarios de Internet, reflectidos na enquisa do Estudio General de Medios,
avalan o xuízo do relatorio: Galicia presenta un perfil de crecemento por debaixo de tódalas demais comunidades autónomas, agás Castela-A Mancha.
Nunha valoración máis ampla do proceso de implantación da sociedade da información, a Fundación Retevisión-Auna (Retevisión: 2001, p. 240) clasifica as comunidades
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autónomas de acordo cun indicador que suma ponderadamente puntuacións no capital
humano e tecnolóxico, e no grao de desenvolvemento das TIC na Administración
Pública. Detrás das comunidades avanzadas, Galicia aparece clasificada na última posición das comunidades consideradas en proceso, por diante de seis comunidades cualificadas como emerxentes.
Galicia e a sociedade do coñecemento
Carecemos aínda de medicións específicas do tránsito da sociedade da información á
do coñecemento, aquela na que se activa o coñecemento compartido dando lugar a novas
formas de xestión do capital humano e a unha nova cultura empresarial. Dos primeiros
estudios referidos á penetración das ferramentas de xestión do coñecemento en Galicia
(como un índice de asentamento da sociedade do coñecemento, a diferencia dos estudios
verbo do acceso que se refiren á sociedade da información) dedúcese que (Figueiras:
2000, p. 24) “... no caso de Galicia, unha visión máis cualitativa que cuantitativa parece indicar que non só a implantación da Xestión do Coñecemento é curta en relación ás dispoñibilidades de capacidade de cómputo e de comunicación, senón que a súa necesidade
tarda en sentirse”.
A conclusión é que Galicia se atopa aínda nunha fase incipiente da sociedade do
coñecemento, polo que se pode crear unha situación potencialmente perigosa, na que
un insuficiente aproveitamento das posibilidades da emerxente sociedade do coñecemento podería condenar a Galicia a non ocupar un espacio relevante na futura sociedade globalizada.
As redes de transporte
A rede de transporte en Galicia está practicamente dixitalizada. As diversas redes de telecomunicación da Xunta de Galicia están explotadas e xestionadas por unha sociedade pública, Retegal. Pódese destaca-la Rede de Difusión de Radio e TV que presta servicio á TVG
e á Radio Galega conseguindo unha cobertura case total, e Recetga, Rede de Ciencia e
Tecnoloxía de Galicia, que combina radioenlaces dixitais de diversas tecnoloxías e fibra óptica. Precisa dun pulo no próximo futuro co fin de incorporarse ós estándares de calidade do
que se vén chamando Internet II. Os planos da propia Recetga prevén incrementos de
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anchos de banda consonte con ese obxectivo. Por outra parte, no que atinxe ás redes privadas, en Galicia está despregada a infraestructura de rede de tódolos operadores de fixos e
móbiles, cunha cobertura completa nos servicios fixos por parte de Telefónica e virtualmente
completa por parte dos tres operadores de servicios móbiles. Unha das características máis
salientables da rede de servicios fixos en Galicia é o esforzo levado a cabo na década pasada para darlles cobertura ós servicios no rural, o que pode considerarse un feito de relevo
dadas as dificultades que presenta o espallamento das unidades de poboación. Non embargante, Telefónica optou por un sistema de acceso celular que deixa fóra da Rede a tódolos
cidadáns ós que aparentemente saca do seu illamento, dado que non permite a transmisión
de datos. Cómpre por tanto desenvolver un proxecto para substituír por outros con futuro os
enlaces de telefonía rural.
O capital humano
A sociedade do coñecemento manifesta unha crecente necesidade de absorción de
novas tecnoloxías e tecnoloxías emerxentes, directamente nos axentes activos nas telecomunicacións, no cómputo e na electrónica de consumo e, paulatinamente, en tódolos
sectores económicos. O asentamento da sociedade da información vai requirir unha elevadísima cantidade de novos empregos relacionados coas TIC. En Europa, calcúlase
que no ano 2002 o número de empregados en departamentos dentro das empresas relacionadas coas TIC vai subir de 9 a 12,3 millóns. A demanda de postos de traballo sen
cubrir calcúlase nun 12%, ou un total de 1,6 millóns de postos de traballo (Docampo:
2000b, p. 8). A lectura positiva deste fenómeno é que hai unha excelente oportunidade
se se sabe tirar partido desta situación, promovendo con axilidade a formación e reciclaxe de capital humano nas TIC, especialmente nun país como Galicia, que conta cunha
posición inmellorable dada a forte implantación de estudios relacionados con estas tecnoloxías nas súas universidades.
A industria de telecomunicacións en Galicia
A industria relacionada coas TIC, malia contar xa na década dos 80 cunha empresa,
Televés S. A., de forte proxección en España e capacidade exportadora, aínda é moi
feble en Galicia e representa unha porcentaxe moi pequena da súa capacidade industrial. A pouca industria existente, ademais, está concentrada nun estreito subsector tec130
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nolóxico, cando as posibilidades de diversificación empresarial nunca foron tan elevadas. Por outra banda, nos últimos quince anos adoptáronse decisións de posta en marcha de instrumentos relacionados coas TIC que non parecen obedecer a un plan coherente: posta en marcha da E.T.S. de Enxeñeiros de Telecomunicación en Vigo, do
Parque Tecnolóxico de Galicia en Ourense, de CESATEL na Coruña, do CIS en Ferrol,
e da feira máis importante das telecomunicacións en Galicia en Silleda. Como xa apuntei nun traballo anterior (Docampo: 2000a, p. 201), agás que esta política responda a
unha concepción futurista de Galicia como unha grande e espallada urbe, esta forma de
proceder afástase radicalmente da experiencia existente noutros países. Danse as condicións para que se aposte en serio pola industria galega no deseño e despregamento
das redes, e ó mesmo tempo desenvólvese a tecnoloxía. As TIC precisan dunha industria que desenvolva as ferramentas de rede e de usuario; unha industria que ten necesidades concretas para defini-la calidade dos seus productos: laboratorios de homologación e centros tecnolóxicos en conexión cos centros docentes e investigadores. Servicios
que son de gran importancia para a industria local poden ser ofertados á Rexión Norte
de Portugal, e servir ó mesmo tempo de reclamo á industria internacional. Só así se
poderá asentar un sector industrial sólido nas tecnoloxías da información, aproveitando
os centros educativos superiores de Galicia. O enorme potencial de titulados superiores
en Telecomunicación, Electrónica, Automática, Informática, Matemáticas e Física, entre
outras especialidades ligadas ás TIC, formados nas aulas das universidades galegas,
permite concibir sólidas esperanzas de futuro.
As iniciativas da administración
Desde a administración, as iniciativas obedecen ata agora máis a impulsos sen coordinación que a un plan estratéxico de implantación da sociedade da información. É
salientable a actuación da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da
Xunta de Galicia, que mantén a Autoestrada Galega da Información como rede autonómica da información (Xunta de Galicia: 2001, p. 436-451). Desde o punto de vista dos
sectores productivos das TIC, esta Consellería estimula con éxito a creación de contidos
audiovisuais.
Por outra parte, hai que lembrar que o único esforzo sistemático de recompilación de
datos e propostas estratéxicas sobre as TIC na pasada década foi o acometido no Libro
Branco das Telecomunicacións de Galicia (Telefónica: 1994). O Libro contén os datos,
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actualizados o ano 1994, das infraestructuras de Galicia en materia de telecomunicacións. Está, como é lóxico, absolutamente desfasado, debido fundamentalmente a que
carece de interese dado que xira arredor do operador único Telefónica, polo que, no contexto liberalizado, non presta atención á telefonía móbil, e non revela ningunha capacidade de anticipación diante do fenómeno de Internet.
A finais de 2001 a Xunta vén de publicar un novo Libro Branco, outra volta da man
de Telefónica. Malia titularse o Libro Branco das Telecomunicacións en Galicia
(Telefónica: 2001a), non hai referencias específicas a Galicia. Constitúe unha recompilación de estudios sectoriais (economía, educación, infraestructuras, sanidade, medio
natural, administración), aplicables a calquera comunidade autónoma, que espallan o
traballo efectuado por Telefónica (Telefónica: 2001b) sobre a sociedade da información.
Están centradas nas experiencias de Telefónica en España e na marcha das tecnoloxías no contexto globalizado. Poderían tomarse como materiais de partida para elaborar
unha reflexión propia en, desde e para Galicia, aínda que teñen o lastre de reflecti-la
posición dun operador dominante.
Galicia e as TIC
Se formamos un xuízo global, temos que recoñecer que Galicia se atopa nunha posición pouco vantaxosa no que atinxe ó desenvolvemento da sociedade da información no
contexto español. Malia haber algúns indicadores bos, hai bastantes nos que Galicia
ocupa as últimas posicións en España. Os aspectos positivos máis importantes son a
oferta adecuada de estudios superiores relacionados coas TIC, a dixitalización da Rede
Telefónica preto do 100%, e a ratio entre o mercado das TIC e o PIB. Entre os aspectos
negativos hai que salienta-la penúltima posición en número de teléfonos por fogar, a última no número de PCs por fogar, a penúltima no número de liñas de teléfono por habitante, o escasísimo número de fogares con cable, e o máis importante, o penúltimo posto
no número de usuarios de Internet. O usuario galego de Internet perfílase como un cidadán novo, educado, residente en cidades ou zonas residenciais; un sector social emerxente e activo que accede a Internet fundamentalmente no posto de traballo (Galicia
2010: 2000, páx. 565). A maior ou menor axilidade na elevación dos índices de penetración da rede Internet vai vir dada pola capacidade de achegar usuarios en idade escolar, que son os que están a produci-los cambios máis significativos nos fogares, a xulgar
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polas cifras de venda de computadores persoais, que aínda manteñen o monopolio entre
os dispositivos de acceso a Internet.
Brown e Duguid (Brown: 2000, p. 123) salientan que a realización do valor social da
información e as súas implicacións na economía, na cultura e na vida das persoas, constitúe probablemente o aspecto menos rigorosamente estudiado de tódolos que se relacionan coas novas tecnoloxías. A posta en valor da información e da tecnoloxía precisa da
creación dun contexto social que permita e facilite o acomodo ás novidades tecnolóxicas.
A velocidade de proceso, incrementada anualmente á ratio prevista na Lei de Moore,
non modifica substancialmente as nosas capacidades de absorción de información, ou
do seu manexo, como foi recollido na frase “o que Intel dá quítao Microsoft”. Savater e
Castells expresaban esta idea en senllas entrevistas no ano 2001, “A suposición de que
o racional é estar ben informado é un dos problemas da nosa época, na que se dá por
feito que o dispor de acceso á información vai desenvolve-la razón”, “Non se trata de
saber usar internet (é máis doado ca un teléfono móbil), senón de saber qué información
se procura, cómo dar con ela e qué facer con ela”.
Cómpre realizar un esforzo intelectual de proposicións parellas ó empregado na investigación científico-técnica, co fin de anticiparse ós cambios que estas tecnoloxías van producir, de explica-los fenómenos sociais e culturais que levan emparellados, de crea-los contextos sociais e empresariais que faciliten o espallamento da tecnoloxía e a súa influencia
real e positiva na mellora das condicións de vida (Docampo: 2001). Ese esforzo de reflexión
recibiu en Galicia un pulo no ano 2000 cos traballos relacionados co proxecto de investigación Galicia 2010, continuado neste ano 2001 no seminario organizado en Vigo sobre
Galicia e a Sociedade do Coñecemento (Arias: 2001), baixo o patrocinio do Consello da
Cultura Galega.
Política estratéxica
Parece, xa que logo, que se dá o nivel de reflexión preciso para acometer unha iniciativa que plasme o papel da Administración Pública como motor do uso das TIC, e como
promotora da sociedade do coñecemento na industria existente. Tamén debería incidir no
apoio á industria do sector, coa creación de centros tecnolóxicos que presten os servicios
que aquela demanda, e posibilita-la creación de novas industrias e proxectos de clara
influencia económica e interese para garanti-lo crecemento sostido de Galicia.

133

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

A escaseza de datos relativos a Galicia e ás TIC aconsella a elaboración dunha
memoria anual do grao de desenvolvemento da sociedade da información en Galicia,
incluíndo unha análise do estado da tecnoloxía, dos investimentos públicos e privados
en infraestructuras TIC do ano analizado, dos plans de investimento dispoñibles para
anos posteriores, e dun conxunto de indicadores que permitan facer comparacións con
outras comunidades autónomas e con outros países da Unión Europea.
Dende o punto de vista institucional, parece claro que Galicia está obrigada a modernizar continuamente a súa infraestructura, utilizando en cada momento as posibilidades
que ofreza a tecnoloxía. Nese sentido, dado que ata agora si se ten producido esa
modernización nas redes de comunicacións de alta capacidade que dependen do goberno de Galicia, non podemos dicir outra cousa que non sexa afondar no camiño andado,
e non perde-la posición estratéxica da que gozamos a día de hoxe, facendo os investimentos precisos de mantemento e mellora das redes a medida que se vaian necesitando.
As características de dispersión social de Galicia obrigan a unha análise en profundidade dos procesos de modernización das redes de comunicación, comezando por dar
solución canto antes ó problema da telefonía celular da maior parte do rural galego, co
fin de incorporalo en plenitude á sociedade da información. Hai tecnoloxías e empresas
galegas que poderían contribuír a resolver ese problema. A penetración efectiva da rede
Internet nos fogares galegos precisa dun plan mobilizador no que se involucren, por unha
banda, as administracións e as diversas instancias educativas a tódolos niveis do ensino, e pola outra, as empresas capaces de fornecer tecnoloxías e servicios (información,
benestar, coidados, seguridade...) nas redes de fogar.
Parece, pois, chegado o momento de actuar desde o goberno, que en épocas de
cambio profundo pode e debe desenvolver un papel decisivo. Mais non deben os gobernos actuar á marxe da sociedade, cun plan ideal ó que esta deba afacerse, senón en
parcería cos axentes industriais, empresariais e sociais, co obxectivo de amplia-lo número de experiencias con éxito (políticas verticais), de suaviza-los custos e inseguridades
asociadas á necesaria modernización (políticas horizontais) e de anima-la cidadanía a
incorporarse ó cambio (políticas de mobilización e dinamización) (OECD: 2000, p. 146).
As tecnoloxías da información teñen o potencial de nivela-lo campo de xogo para
Galicia e para os galegos. A diferencia do que sucedía no pasado, as ferramentas da
economía globalizada chegan aquí ó mesmo tempo que ós demais países e co mesmo
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custo. Non hai que esquecer que o fundamento da sociedade do coñecemento non está
na información mesma, que xa non é un valor de seu, senón na capacidade para asimilala, integrala e utilizala. A clave para participar nun mundo cada vez máis alicerzado na
tecnoloxía reside máis na habilidade para integrar e usa-las novas tecnoloxías que na
capacidade para producir ou mesmo mercar tecnoloxía. Na era dixital hai, xa que logo,
que asumir e cumpri-lo compromiso de amplia-lo acceso ás computadoras e a Internet a
toda a poboación no menor tempo posible. Non hai iniciativa máis importante para o país.
Supera-la fenda dixital é o reto meirande para Galicia.
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TELEVISIÓN

DE PEQUENA ESCALA

MARCELO ANTONIO MARTÍNEZ HERMIDA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

No breve e acertado informe editado polo Consello da
Cultura Galega sobre a Televisión Local o pasado ano os autores sinalaban unha certa expansión empresarial neste eido
dos medios da pequena escala, amais do crecemento progresivo do seu capital tecnolóxico. Dun xeito descritivo, Aneiros e
Pereira debuxaban unha malla de relacións sustentada nunha
forte localización das emisoras, na asociación e colaboracións
esporádicas entre elas e as súas conexións coa industria da
distribución allea. Referían, asemade, aspectos concretos da
innovación e uso tecnolóxico e subliñaban o asentamento
social que adquiriran as televisións da pequena escala en
Galicia.
Neste intre hai unhas trinta experiencias de televisión e uns
cantos proxectos percorrendo o ar e o cable en Galicia.
Atopámonos, pese ás incertezas e inquedanzas, nun momento
en alza. Momento tanto ou máis importante que o que xurdiu
antes e despois do da aprobación das Leis da Televisión Local
e do Cable, no ano 1995. Sen embargo, agora non é unha
acción político-lexislativa a que está a mudar este espacio,
senón a incorporación real ó local de empresas apoiadas por
fortes capitais e importantes socios de fóra e dentro de Galicia.
Velaí que se produce a agregación do ámbito local ó sistema de comunicación que opera no territorio galego, seguindo o
vieiro da prensa e a radio local. Na fin de século só podiamos
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falar de certos indicios de apropiación ou de defensa territorial do espacio local por parte
de medios da mediana escala do sistema (que operan a nivel rexional ou “provincial”).
Hoxe, as alianzas efectivas das familias da prensa cos medios estatais, a amplificación
do negocio das emisoras de radio e televisión españolas en Galicia, a introducción no
país de grupos internacionais de comunicación e a aparición do capital alleo á comunicación estimulan e fanse realidade no ámbito local da televisión en Galicia.
No proxecto da Base de Datos da Televisión Local Europea, deseño previo que financia a Xunta de Galicia e realiza o Grupo de Investigación “Programación RTV” do
Departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, tivémo-la
oportunidade de desenvolver, nunha primeira fase, unha serie de conceptos e indicativos para o estudio comparativo dos modelos de televisión a pequena escala, á parte do
deseño dun dispositivo para xerar un mercado europeo de contidos locais, de formación,
servicios e investigación (STEAD), sustentado nas novas tecnoloxías da comunicación e
co apoio de centros de investigación, mercados de contidos, compañías de tecnoloxía e
asociacións de productores e televisións locais europeas.
A falta dunha segunda fase do proxecto, de sistematización e exposición dos datos, cabería facer unha recensión, visto que coinciden e enmarcan a actualidade do tema, dalgún dos
seus primeiros resultados respecto da redefinición da televisión local, do seu principal valor e
estratexia –a proximidade– e doutras claves e contextos para explica-lo fenómeno das emisoras de televisión da pequena escala en Galicia.
Unha redefinición topolóxica
Malia a múltiple denominación que en Europa acadan estas pequenas televisións,
pola variedade e riqueza dos seus modelos, en Galicia podemos concretar un mapa
composto case exclusivamente polas televisións comerciais. Incluso aquelas emisoras
que xurdiron a finais dos oitenta como servicio público, as televisións municipais, complementan os escasos orzamentos dos concellos cun labor de financiamento comercial.
As municipais, co paso do tempo convertidas en voceiros políticos dos gobernos locais
e faltas dunha urxente democratización, adquiriron os hábitos do discurso e da programación baseada nos anunciantes, con resultados variables segundo se percibe nas contas das oito experiencias que se manteñen no país: Cerceda, Ponteareas, As Pontes,
Tui, Quiroga, Arnoia, Teo e Ames, algunhas delas fornecidas publicitariamente polas
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sinerxías coas radios que posúen e outras en réximes de concesión pública a empresas
privadas subvencionadas.
O modelo dominante en Galicia define a titularidade privada e a xestión comercial
das emisoras, cunha difusión por ondas como sistema case común na actualidade e
cunha visión unidireccional do acceso e da participación cidadá no medio. Observan, en
xeral, dous comportamentos, xa pouco definidos no pasado, como o ámbito de cobertura e a función comunicativa que cumpren. Precisamente é nestas dúas características
onde están a muda-los criterios.
Tradicionalmente, dende os oitenta, as televisións locais galegas tiveron un marcado
carácter vilego, fracasando os intentos de asentamento nas áreas urbanas grandes onde
a oferta doutros medios, a complexidade da axenda institucional e social, e o repartimento publicitario atallaban as súas oportunidades. Dende a vila, as emisoras podían
controlar facilmente a xeografía natural da comarca, sobre o plano do sistema de comunicación xeográfica tradicional en Galicia. Agora a loita por un espacio está nas cidades
grandes, onde á parte da oferta e a complexidade temática, batallan con outras televisións locais, se cadra con maiores investimentos e apoios dos medios grandes xa instalados neses núcleos dende hai tempo.
Esta loita nas cidades xera unha redefinición na xeografía das televisión locais galegas. Os problemas de definición das emisoras instaladas nas urbes ou en espacios de
influencia destas viñan determinados pola incerteza da súa función comunicativa: ter en
conta ou non a idiosincrasia da comunidade na que operan. As novas emisoras urbanas,
asociadas a grupos económicos fortes, evidencian xa unha función comunicativa concreta: non teñen en conta a idiosincrasia da comunidade e constrúense coa sinerxía dos
outros medios dos grupos. Dispóñense a xeito de rede multiespacial ó longo do territorio
galego con fiestras definidas, cosmopolitas e locais. Xa que logo, a interrelación localcosmos non é posible, pérdese nun tratamento separado e de edicionalización do local.
A nova estratexia de aproximación de nichos locais concíbese dentro do que se vén
denominando “televisión de proximidade”, termo nado en Francia para designar daquela as desconexións urbanas da canle pública nacional France 3. Certamente, este novo
tipo de televisións existentes en Galicia presenta unha visión nova doutro dos conceptos
básicos no ámbito local: a proximidade.
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Desenfoque e desequilibrios: da proximidade e das precariedades
A evolución da proximidade como concepto, dende unha característica da calidade
da mensaxe informativa ata unha tendencia estratéxica de fondo para as empresas
mediáticas, veu subliñada pola necesidade de crecemento e diversificación das grandes
da comunicación; noutros casos veulles poñer selo de identidade ás prácticas mediáticas das pequenas e medianas, de ámbito local ou comarcal. No mesmo senso, os exercicios de defensa e amplificación do territorio dos medios do país, que xa veñen de lonxe
nos propios e noutros soportes, ratifican tamén a proximidade como nova estratexia.
Nas últimas décadas, da man do desregulamento e da descentralización territorial e
de poderes, da revolución tecnolóxica como eixo transversal e do pensamento de que a
mundalización –xa que logo, a localización– estructúrase só a partir do mercado sen ter
en conta a acción dos estados, intensificouse o exercicio de estratexias de proximidade.
En moitos dos casos, a proximidade botou pola borda a necesidade da comunicación
alternativa, actuou coma un placebo fronte á participación cidadá organizada nos medios
e aprazou o acceso democrático da comunidade real ó medio. A comunicación alternativa, que naceu nos setenta europeos, remitiu nos países mediterráneos ante a clonación de modelos de programación e producción; a participación cidadá organizada
mudou pola representación xeneralizada dunhas xerarquías institucionais e sociais e
substituíu a comunidade por públicos de teléfono e estudio de gravación; o acceso detívose nas axendas e peneiras de interese das empresas mediáticas.
Dende a praxe das televisións locais galegas, subscritas ó discurso do modelo
comercial, a proximidade actúa como substitutivo. É un discurso de imaxe. O verniz do
“local” evidénciase na súa polimórfica realidade, pero concéntrase nun discurso dependente que obvia coñecementos diferenciais. O equilibrio localismo-cosmopolitismo é fundamental na representación mediática dunha comunidade, na creación da súa identidade e nas ligazóns con outras comunidades. Pero, é evidente, as televisión locais non
xeran un valor positivo intrínseco en si mesmas. Tanto ese equilibrio, como ese discurso
dependen da adopción dunhas certas decisións empresariais.
Un dos problemas básicos de chegar a unha proximidade certa é a precariedade que
amosan tanto as pequenas empresas locais e comarcais, como as estratexias que dispoñen para tal fin as emisoras sustentadas por grandes empresas que agora actúan
neste ámbito. Precariedade tecnolóxica, precariedade nos recursos humanos, precarie-
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dade nos contidos e nas posibilidades dun deseño da programación, precariedade organizativa e empresarial na pequena escala. Nas emisoras dos grandes grupos, desbotando quizais nalgúns casos a precariedade tecnolóxica e a limitada adopción de innovacións, na actualidade habería que sumarlle ás outras eivas un maior acento na observable precariedade para recoñecer nos seus servicios ó cidadán e ás comunidades
locais para as que emiten.
Á importancia que adquire logo a credibilidade desa proximidade, da súa representación, habería que engadirlle a proximidade física e comprobable. Non só do edificio da
emisora, dun reemisor ou dalgún executivo comercial ou dun redactor. A proximidade
física comporta, amais dunha programación equilibrada, un estatuto ético co contorno e
a cultura, coa lingua –cada vez máis marxinada–, cos devanceiros, cos problemas da
comunidade que deturpan o posible futuro, e co máis importante, que é crear unha
comunidade activa que mesmo faga súa a televisión.
Estes propósitos non están na axenda de decisións das grandes empresas e tampouco se advirten, en xeral, no plano e nas tarefas cotiás das pequenas que viron a súa
oportunidade de negocio nos anos noventa e que lograron manterse ou asentarse. Certo
é que o mercado localizado non é unha resposta espontánea ás demandas culturais.
A “comunidade de interese” e a concentración
Unha das maiores precariedades visibles é a capacidade de investimento no ámbito
local. As pequenas emisoras galegas comerciais mantivéronse a partir dun capital escaso
e sen capacidade de resposta cara ós riscos da actividade. Nacen desagregados do sistema de comunicación implantado sobre o gran territorio e desenvólvense xerando relacións locais e de bisbarra, tratando de financiarse a través da publicidade local e dos favores administrativos, dirixindo as súas horas de emisión locais ás axendas comerciais e institucionais, facilitando logo o control sobre a comunidade tanto no voto, como no consumo.
Crean o que denominamos “comunidades de interese”, alianzas cunha vontade racional e
instrumental no seo da comunidade que exercen os medios para fins determinados.
Substancialmente, tentan congregar ó seu redor os recursos de valor dispoñibles
para manterse, primeiro, e para acadar un status como interlocutor válido, perante a
comunidade, os anunciantes, a administración –estes últimos a súa verdadeira comunidade–, segundo.
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As novas televisións locais de cidade teñen o terreo achandado. Simple diversificación da acción dos grupos de comunicación e de capital establecidos, aproveitan dende
un sistema de comunicación onde se atopan xa instalados as oportunidades das ausencias e as sinerxías dos operativos que manteñen noutros soportes. Sen embargo, estes
novos medios, polo de agora, non dispuxeron de capital de investimento para a creación
de novas emisoras, con novas contratacións. É previsible que coa súa estratexia de radicación nas cidades galegas, e ante as negativas dalgunhas televisións locais existentes
á venda ou á ampliación do seu capital, teñan que facer gastos de instalación e tecnoloxía propios. A dinámica, non embargante, é a de aforrar custos, participar capitais e
obter posición no mercado local.
Esta concentración do capital e dos recursos, coa creación dunha malla de localizacións no mapa galego e estatal, incide na negociación dos contidos e das novas relacións políticas que no eido local poidan deseña-los grandes grupos, tanto no nivel publicitario, como no administrativo e institucional.
Neste intre, a estratexia das emisoras novas respecto da publicidade é a de mantelos nichos locais que detiñan as televisións absorbidas, engadi-la que proporcionan
tamén os outros soportes do grupo e introducir campañas de ámbito nacional e internacional no mercado local. É dicir, integra-la publicidade local, non nos fluxos do mercado
publicitario xeral, senón na carteira de clientes susceptibles de explotación.
No caso das novas relacións coa administración, a existente ata o de agora deslocalízase. Se na “comunidade de interese” que propuñan as emisoras locais con capitais locais,
a administración local podía dispoñer dun voceiro barato e amigable, o novo contrato pasa
por establecer un diálogo ou non coas forzas políticas a nivel do país, onde se perden inevitablemente moitos dos intereses locais e, tamén, capacidade de voto e de presencia.
Fronte ás armas legais actuais, como a de que en cada cidade poida haber unha emisora por ondas de carácter público e outra privada, os grandes grupos poden dispoñer
de tal ambivalencia chegando ó acordo político ou intensificando o seu poder a través do
capital e da presencia do grupo noutros soportes, eliminando ou absorbendo competidores con escasos recursos. Asemade, a probabilidade, vista a relación dos capitais destes grupos cos xerados ó redor do cable xa disposto nas cidades, permitirían a duplicación das canles por ondas locais ós paquetes televisivos deste soporte, situación que xa
eses operadores tentaron coas pequenas emisoras locais hai uns anos. A capacidade
de acumulación de efectivos por parte destas novas televisións de cidade asociadas a
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grupos sobordan as pequenas iniciativas que poden emprende-los poderes económico
e administrativo locais.
Neste sentido, a equiparación de Galicia, no desenvolvemento dos medios de comunicación locais, como espacio semellante a outras rexións europeas é un feito. Os procesos de concentración que houbo no local francés e do Reino Unido, por exemplo, se
non son similares advirten a mesma redifinición. Non se trata só de que, a curto ou medio
prazo, o marco lexislativo estatal mude para negociar nunha mellor situación, unha vez
que as leis actuais foron superadas case no mesmo momento de entrar en vigor. Trátase
de recompoñe-lo mapa local retallando a concentración, fornecendo tamén os equilibrios
económicos e sociais para resitua-lo papel das administracións achegadas neste xeito
de comunicación, advertíndolles do seu deber de compoñer un espacio democrático e
realmente comunitario, desenvolvendo unha política europea de mínimos e axudas no
que as pequenas empresas poidan configurar unha malla de producción e distribución
de contidos, recoñecer outros modelos de actuación e integrarse, sen perdas do seu
valor, no sistema de comunicación e audiovisual propio. Por tanto, a recomposición dese
novo marco, relativizando un excesivo afán proteccionista, debería facerse dende unha
triple intervención: autonómica, estatal e europea.
Actualidade da televisión local galega: impacto e construcción de expectativas
A entrada dos grandes grupos como PRISA, a través de Pretesa, ou as tentativas de
Antena 3 e da COPE, como medios recoñecibles no mercado estatal, no ámbito local da
televisión galega produciu un impacto nas pequenas empresas, que aínda trataban de
recicla-las primeiras absorcións e estratexias propiciadas pola aparición das empresas
familiares da prensa galega no sector.
A estratexia de Pretesa, coa formación de Utega (cincocentos millóns de capital
social), foi recompoñe-lo contrato existente na radio coas súas asociadas da SER, aproveitando a oferta de venda de Ferrol Canal 29 e a disposición da Televisión de
Compostela a entrar na súa rede, na que tamén entrou Televisión de Pontevedra e, en
breve, Vigo e A Coruña, estas dúas de nova creación. Ó mesmo tempo, Utega permite
a entrada de capitais alleos, ata o de agora, ó ámbito comunicativo local.
A pretensión de Localia (a rede), que conta na actualidade con cincuenta e sete emisoras de televisión local no estado, non se detén no corredor atlántico galego, onde se
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atopan os principais núcleos de poboación. Emisoras de Lugo e Ourense tamén iniciaron conversas para unirse ó novo grupo de televisións de cidade.
Coa perda de adquisición de Ferrol, Antena 3 e a COPE, que tamén optaron á súa
compra, desenvolveron accións no ámbito da televisión local. A COPE tiña un proxecto
de captación de licencias a nivel estado que vén dende anos atrás (abriu mira de axuste
en Santiago de Compostela), e Antena 3 interésase por emisoras que poidan asociarse ó
seu proxecto introducindo unha tecnoloxía de distribución audiovisual de contidos,
Sidicom, e intercambiando información. Outros movementos, que alimentan a confusión,
concrétanse no interese dunha rede de contidos populares (tarot, consultorios...) de nivel
estatal polo mercado galego, similar á rede TVL, con sede en Madrid e que desenvolveu
unha infraestructura a través do satélite e do 906, na que participan moitas das pequenas
emisoras para financia-la súa difusión continua e enche-las horas de producción allea.
Xunto a estas iniciativas, a correlación de forzas no mapa local fala de relacións de
intercambios e produccións conxuntas de programas, nunha rede substanciada por Tele
Coruña, Tele Lugo e Tele Miño que non se dá asentado e que ía ser unha rede rexional.
A nova Tele Coruña, filial de Telemando Internacional (agrupación de televisións sudamericanas) e difusora dos contidos de Beverly Hills Entertainment de Miami, ou Tele
Vigo, propiedade de Tranvías de Vigo, van ter que competir coas novas emisoras de
Localia, logo de rexeita-la súa proposta. A competencia nas grandes cidades, xa existente en Ourense, Ferrol e na área brigantina, amplifícase desta maneira.
Esta paisaxe que se debuxa agora constrúe novas expectativas para as pequenas
empresas, que no camiño atlántico ou en bisbarras galegas como Deza, Arousa, O
Morrazo, O Ribeiro, Monforte ou Chantada, por exemplo, debaten ou agardan a súa
incorporación á rede das televisións de cidade. Esta situación, formulada con anterioridade dende o cable, é similar á producida noutros territorios do estado e de Europa,
onde os grandes grupos con maiores capitais absorben con facilidade aqueles que mantiveron ou se asentaron na oportunidade de se-los pioneiros. A división entre televisións
de cidade e televisións de comarca ou país estimula o concepto de televisión de proximidade e integra, como televisións de pequena escala, estas emisoras no sistema de
comunicación estatal. Tamén enfronta dous modelos de televisión, cidade e comarca,
coas súas conseguintes discriminacións.
Tralo nacemento da asociación ASGATEL, que vai perdendo emisoras segundo
estas redes se asentan no territorio, as pequenas empresas non exerceron ante a admi-
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nistración e o mercado publicitario unha estratexia de “lobbying” que puidese defendelos seus intereses comúns. As disensións no seo da asociación entre as pequenas
empresas asentadas e as televisións de grupos da prensa familiar (que poden diluírse
agora na participación local destes grandes grupos) demasiado comprometidas ámbalas
dúas con diferentes niveis político financeiros, a fixación por atende-la continuidade da
emisión denantes que os intereses externos (o que indica a febleza do seu asentamento), o non establecemento de acordos básicos co sector audiovisual galego para prover,
a prezos posibles, contidos posibles ou non converterse en televisións productoras, a
silente e progresiva relación entre productoras españolas e distribuidoras estatais para
enche-la grella das emisoras locais de vellas series e programas de éxito das xeralistas
ou a complementariedade das locais ás programacións xeralistas e autonómica veñen
defini-lo estado actual das pequenas empresas e o seu peso real no sistema. Dende a
asociación ou dende os municipios, as pequenas empresas que permanezan en pé logo
da batalla deben construír novas expectativas e defini-la súa función comunicativa no
mapa galego das televisións locais. Malia tódolos problemas xerados, obsérvase que a
penetración dos grandes grupos no ámbito local espertou o lento proceso de asentamento da televisión.
A repercusión do actual proceso de mudanza iniciado aínda non se resolverá en
breve. A nova onda xurdida coma tempestade no ámbito local da televisión, denantes na
prensa e na radio (o que suxire unha visión de defensa ou protección máis alá dos soportes), comeza a inquieta-los poderes políticos actuais que ven como perden peso no
repartimento local. As solucións ás novas situacións, xa referidas ó longo do informe,
pasan, a curto ou medio prazo, por unha revisión fonda do marco legal e por unha definición das empresas do país na decisión de se queren ou non pertencer a un sistema de
comunicación propiamente galego, que poida decidir tamén a súa posición no estatal e
internacional.
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DEREITO Á INFORMACIÓN E ÉTICA
XORNALÍSTICA . G RANDES TENDENCIAS
MANUEL FERNÁNDEZ AREAL
UNIVERSIDADE DE VIGO

É evidente que, e non soamente na nosa autonomía, a arela
dunha información máis veraz, máis obxectiva, máis ceiba e
máis directa entre os que traballan profesionalmente no eido da
comunicación e os que, ata non hai moito, eran meros receptores e hoxe en día xa participan activamente no proceso sociolóxico comunicativo, de xeito que os programas interactivos da
radio e a televisión son moeda corrente de curso legal, maniféstase tanto dende o público como –e isto é o máis importante– dende a mesma profesión.
Arestora xa non se pode falar de xornalistas, sen máis,
como de profesionais exclusivos da información, cando se fala
deses traballadores cunha tarefa específica, por dúas razóns. A
primeira, porque, pola influencia dos enxeñeiros e dos que a si
mesmos se chaman comunicólogos, cando se fan referencias á
sociedade da información non soamente se ten en conta a
información, senón tamén calquera dos outros dous modos
comunicativos non meramente informativos, como son a propaganda e a publicidade. Por sociedade da información entendemos hoxe esta na que vivimos, que se caracteriza por unha
facilidade, non coñecida ata o de agora, para comunicar e
comunicarse, malia as dificultades e controis dos estados totalitarios que aínda existen no mundo. A segunda, porque a profesionalidade, o traballo de xornalista, hoxe –coma sempre–
está aberta a persoas que, sen titulación específica, teñen habi-

149

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

lidades para facer de informadores, editorialistas, entrevistadores etc., e o mesmo
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, de recente creación, admite no seu seo
xente que pode amosa unha certificación de levar traballando no xornalismo un certo
tempo, sexan cales sexan os seus estudios, se é que os teñen.
Nos últimos tempos, a longa marcha cara a un xornalismo máis axustado ós principios éticos, ou, por mellor expresalo, cara a unha información –que é a base e a cerna do xornalismo– máis axustada á realidade, e ó mesmo tempo máis respectuosa coa intimidade dos cidadáns, ofrece signos claros de mellora, acenos que denotan un aprecio maior polo comportamento eticamente correcto dos profesionais.
Dende que apareceron os primeiros códigos éticos da profesión, libros de estilo nos
que se recollen normas de actuación profesional obrigatorias para os membros das
correspondentes asociacións, elencos de preceptos deontolóxicos, etc., o problema fundamental foi sempre a aplicación práctica dos principios, ou, mellor, as posibilidades de
reclamación sobre a base deses principios e as posibilidades de sancións para os que
non os cumpren.
Un dos feitos máis salientables, por iso, dos últimos tempos na nosa comunidade,
polo que respecta ó traballo nos medios de comunicación social e moi concretamente
nos xornais, é a creación por parte de La Voz de Galicia do que chamamos valedor do
lector e que o xornal coruñés quixo chamar "Amigo do lector". Arturo Lezcano, un profesional de toda a vida no diario coruñés, asumiu a tarefa de escoita-las protestas e as
suxestións dos lectores de La Voz de Galicia. O diario mesmo titulou a noticia da creación do valedor, aínda que lle chame Amigo, dun xeito ben significativo: "Una apuesta
por la ética".
No número do domingo 29 de abril de 2001, La Voz de Galicia, co gallo do anuncio da súa creación, engade tamén o Estatuto do novo posto na redacción, pois de feito
trátase, quéirase ou non, dun cargo na redacción, aínda que se vai procurar que sexa o
máis independente posible.
Un dereito do cidadán
O xornalista portugués e profesor de Xornalismo nas Universidades de Coimbra,
Nova de Lisboa e Lusófona, Mario Mesquita, advirte claramente, trala súa experiencia
coma primeiro "provedor dos leitores" en Portugal, e concretamente no Diario de Noticias
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de Lisboa, que a figura arestora implantada entre nós, en Galicia, é nin máis nin menos que
"uma forma de regulaçao interna à propia empresa jornalística e muito personalizada"1.
Botarlle unha ollada ó Estatuto elaborado e "promulgado" polo xornal La Voz de Galicia,
semellante ós ata o de agora vixentes en España –en 1985 naceu o valedor de El Pais e
en 1993 o do diario catalán La Vanguardia– resulta significativo, pois, se no artigo primeiro queda claro o cometido, as súas funcións –defender e preserva-los dereitos dos lectores e procura-lo bo nome do xornal–, no quinto di que a dirección de La Voz deberá ser
informada primeiro sobre da apertura de calquera indagación, e no once, que os membros
da redacción non poderán ser forzados a declarar publicamente contra si mesmos e terán
sempre o dereito de revisar e matiza-las súas declaracións antes da publicación nas páxinas do diario. Incluso no artigo doce afírmase que as investigacións levadas a cabo polo
"Amigo do lector", non teñen por qué orixinar sancións, fóra dos casos ou circunstancias
previstas para o exercicio da potestade sancionadora por parte dos "órganos competentes
da empresa". Especial importancia ten o artigo 13: "Cando un membro da redacción considere gravemente prexudicado o seu prestixio profesional polas apreciacións vertidas polo
"Amigo do lector", poderá solicitar amparo do Comité de Redacción, que fará de mediador,
e se non se chega a un acordo, dirimirá o conflicto o Director".
É Mesquita quen define mellor as funcións e a capacidade de actuación desta figura do Valedor no caso dos medios de comunicación: "O provedor actua sempre a posteriori e os seus poderes circurnscrevem-se à possibilidade de 'dar voz' às vozes dos leitores, criticar o diário nas suas próprias páginas e formular recomendações e
sugestões... O provedor será, na melhor das hipóteses, um intermediário, que poderá
contribuir a reduzir o isolamento dos leitores perante o seu jornal"2.
Pola súa conta, o "Amigo do lector", xa en funcións, do xornal La Voz de Galicia,
Arturo Lezcano, un xornalista con moitos anos na casa, con moita experiencia e cunha
traxectoria profesional exemplar ben coñecida, afirmaba, no artigo asinado para presenta-lo cargo e presentarse el mesmo como tal diante dos lectores do xornal, que o diario
se compracía de se-lo primeiro xornal galego e o terceiro en España en incorpora-la figura do valedor, ou amigo, e engadía que o "Amigo do lector" se propuña "por enriba de
[1] Mesquita, Mario: O jornalismo
todo, facer de canle de coñecemento entre aqueles que len o
em análise. A coluna do provedor
xornal cada día e os que traballan… coa mellor vontade para
dos leitores. Coimbra: Minerva,
1998; p. 29.
satisface-lo interese xeral sobre os feitos, especialmente os máis
[2] Op. cit., p. 23.
achegados, os da nosa Galicia".
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Desde aquela, cada domingo, o xornal La Voz de Galicia dedícalle, segundo os
casos, máis ou menos unha páxina á nova sección, dirixida polo "Amigo do lector", un
dos redactores xefes do xornal, e ben se pode dicir que non foi ata o domingo vintecatro de xuño, día de San Xoán, cando os lectores viñeron ó rego. Quérese dicir –e así o
recoñece o "Amigo do lector"– que ata entón as cuestións formuladas facían máis ben
referencia a temas de administración da empresa –distribución, por exemplo– que a
cuestións directamente dependentes do traballo da redacción, que é precisamente a
competencia do valedor ou "Amigo do lector". Arturo Lezcano fai referencia, nese día de
San Xoán, a que cada vez son menos as protestas e suxestións por accións ou omisións
alleas ó xornal, ou "para ser máis exactos á Redacción".
O domingo 24 de xuño, pola contra, Arturo Lezcano pode comenta-las cartas chegadas sobre a folga xeral galega convocada por dous sindicatos –UXT e maila CIGA– e
non polo sindicato Comisións Obreiras. Láianse algúns sindicalistas da "parcialidade" ou
falta de obxectividade do xornal neste tema e o "Amigo do lector" reflicte a resposta do
xefe da área de Galicia da redacción do diario, quen relata as medidas adoptadas para
poder darlle ó lector unha información obxectiva e o máis completa posible.
Tamén se recibiron cartas sobre a incorporación ó novo exército profesional español, e concretamente en instalacións militares en Galicia, de fillos de emigrantes galegos que veñen da
Arxentina, mesmo unha carta dirixida desde este país á correspondente de La Voz en Madrid.
Á procura da verdade
Desde o punto de vista xurídico, hai que dicir que, na nosa Galicia, no eido da comunicación en xeral, pois non hai que cinguirse necesariamente ó xornalismo, senón que
hai que ter unha visión máis de hoxe e falar dos tres modos comunicativos –o xornalismo, caracterizado pola información, a publicidade e maila propaganda– imos a mellor. A
lexislación da Xunta, por exemplo diante do fenómeno audiovisual, dálle pulo ó sector. O
que non fixo aínda a Xunta é levar ata as últimas consecuencias a creación do Consello
audiovisual, para que non quede en reunión de amigos de cando en vez; e o que xa se
fai máis que urxente é a creación da figura da alta autoridade –ou como se lle queira chamar– audiovisual, con capacidade para intervir no proceso de creación de emisoras de
radio e televisión e con potestade sancionadora nos casos de incumprimento tanto da
normativa vixente na materia como das normas de contido ético, de se-lo caso. No eido
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particular dos medios escritos, a fórmula empregada por El Correo Gallego de Santiago
de darlle ó lector, xunto coa súa cabeceira, El Mundo de Madrid serve para resolve-los
problemas, se é que se puideran suscitar, de influencias ou condicionamentos excesivos
que proveñan dos órganos políticos de poder na nosa autonomía, pois un xornal madrileño non consentirá servidumes políticas localistas que poidan afectarlle ó seu prestixio.
A creación do Colexio de Xornalistas de Galicia, tan agardado durante anos e aínda
sen moita actividade na práctica, é, en principio, un paso adiante cara a unha autorregulación profesional que non se dá conseguido e que si acadaron xa os publicitarios españois, que levan a dianteira coa súa Asociación de Autocontrol e o seu Xurado de Ética,
que vén producindo unha interesantísima xurisprudencia, en termos xerais, acertada3.
A verdade é que os publicitarios españois endexamais tiveron dúbidas –ou, alomenos, non as fixeron públicas– de quen é e quen non é publicitario, profesional deste xeito
da comunicación, mais, o que si fixeron, e moi ben feito, foi asociarse e crear un Xurado
de Ética que chega mesmo a retirar unha campaña publicitaria de calquera membro da
Asociación, o que moitas veces supón perdas económicas considerables. Isto quere dicir
que a ética, neste caso concreto da Comunicación, a publicitaria, está por enriba dos cartos, con proveito para todos.
No caso da comunicación informativa, e concretamente cando se trata de regula-la
profesión de xornalista, non hai xeito de pórse de acordo. Se as asociacións da prensa
e os colexios de xornalistas teñen criterios diversos e moi variados sobre quen é e quen
non é profesional, dende un punto de vista xudicial non hai dúbidas. Para os tribunais
españois, seguindo a doutrina fixada polo Constitucional, xornalista é "quen profesionalmente serve a un medio de comunicación social"; e aquí cabe todo, polo que non aclara nada, aínda que a continuación perfeccione a súa definición afirmando: "e fai da busca
e difusión da información a súa profesión específica" (STC 6/81). Poida que aclare un
pouco o que os maxistrados do Constitucional pensan da profesión de xornalista e dos
medios de comunicación, o que afirman na súa Sentencia 286/93, cando din que os
medios de comunicación son "intermediarios entre a noticia e a xeneralidade dos cidadáns".
[3] Pódese ver neste senso o
libro de Ramos, Fernando;
Fernández Souto, Ana Belén e
Valderrama, Mónica: Los límites
de la Publicidad. Pontevedra:
Deputación de Pontevedra, 2000.
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Comunicadores competentes e xustos
O tema ten unha certa importancia no eido xurídico, pois os tribunais de xustiza, á
hora de recoñece-lo secreto profesional, tema de difícil regulación e recoñecemento,
aínda pendente entre nós –enunciado no artigo 20 da Constitución española–, deberán
ter en conta se a invocación do dereito a non revela-las fontes é feito por un profesional
ou por alguén que se di profesional, pero non é recoñecido como tal pola profesión. E
aquí habería que dicir que o que a Constitución protexe é o dereito dos profesionais a
conta-los feitos, a presentalos dun xeito veraz, non, como di o fiscal do Supremo
Fernando Herrero-Tejedor, "a análise, o xuízo ou a valoración deses feitos, e tampouco
a posibilidade de formular conxecturas ou elucubracións explicativas a partir duns feitos
determinados", seguindo a doutrina do Tribunal Supremo4.
Arestora, en Galicia, non está claro se a profesionalidade xornalística se confire pola
inscrición, trala correspondente admisión, no Colexio de Xornalistas, ou nas Asociacións
da Prensa que aínda existen –A Coruña, Vigo, Lugo, etc– ou polo mero exercicio da profesión ou dun oficio equivalente nos medios.
Mentres tanto, a Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago e a Facultade
de Ciencias Sociais da Universidade de Vigo, coa licenciatura en Publicidade e
Relacións Públicas, no campus de Pontevedra, veñen acreditando a competencia, en
principio, dos novos licenciados en materias directamente relacionadas coas profesións
comunicativas, pero teñen dificultades para o seu ingreso nas Asociacións de
Xornalistas existentes. E paréceme de xustiza recoñecer que a aparición e o traballo das
dúas facultades galegas está a contribuír, entre nós, á mellora tanto da calidade técnica
coma da calidade ética dos novos profesionais.
A estas iniciativas académicas, haberá que engadírlle-lo novo mestrado en Dirección
de Comunicación e Protocolo da Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra, que
mantén o seu propósito de formar profesionais "polivalentes" que teñan coñecementos e
formación dabondo para traballar tanto no eido restrictivo da información coma nos
outros que forman parte da comunicación. Entre as materias [4] Herrero-Tejedor, Fernando:
desenvolvidas polo cadro de profesores deste mestrado, integra- "La crónica de tribunales en los
do por catedráticos e titulares de diversas universidades do esta- medios". En Derecho penal
para profesionales de la infordo español, diplomáticos, expertos en materia de protocolo, etc., mación. Madrid: Eurolexhai que salientar todo o que fai referencia ós estudios sobre publi- Editorial Caracas, 1995; p. 208.
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cidade ilegal, redacción de mensaxes veraces, códigos de conducta profesionais, etc.
Unha boa contribución para satisface-las arelas dos profesionais e do pobo galego de
mellora-la calidade técnica e a credibilidade dos medios, que depende primeiro que nada
da calidade técnica, humana e moral dos que neles traballan.
Paga a pena, pois, dicir que as tendencias, as grandes tendencias dende o punto de
vista do dereito á información –que é un dereito do cidadán e non exclusivamente dos
profesionais da comunicación; para estes é un deber– e da ética xornalística están claras e que os medios para que cheguen a bo porto están máis claros aínda, por parte dos
profesionais que, de vagar, camiñan cara a unha regulación dos diversos cometidos ou
seccións da moderna comunicación e acadaron xa certos cumios éticos, como poden sela creación da figura do "Amigo do lector" nun xornal de difusión ampla en toda Galicia,
os traballos levados a cabo polo Colexio Profesional de Xornalistas na procura dunhas
normas que non dan visto a luz, a protección da Xunta de Galicia nestes traballos, o que
amosa o seu interese pola mellora da calidade técnica e ética dos nosos medios, etc.
Para estes efectos, cómpre lembrar que, como di Marc Carrillo, a liberdade de comunicación –el fala da liberdade de prensa– "non se define pola liberdade de crear unha
empresa xornalística; a liberdade de prensa é unha faceta da liberdade de expresión (art.
20.1 a), na que o dereito á información (art. 2º.1 d ), como dereito que está vinculado a
ela pero dotado tamén de autonomía propia, se constitúe na dobre dimensión de dereito público subxectivo e de institución dotada dun valor obxectivo"5.
Isto que afirma Marc Carrillo ó comenta-lo artigo 20 da nosa Constitución, a situación
xurdida en España pola aplicación dos seus preceptos e a lexislación para o seu desenvolvemento non é, pola contra, unha defensa das empresas públicas de comunicación,
senón a advertencia da primacía que o dereito á comunicación –pois xa non se pode
seguir falando só da información, que é unha parte, importante, pero unha parte, dun
dereito moito máis amplo– ten no noso réxime democrático. Na cerna do tema, cando se
fala e se escribe sobre o comportamento do profesional como quen máis usa, digamos,
do dereito na representación e xestión dos seus concidadáns, flota sempre a defensa da
integridade deontolóxica dunha profesión eminentemente social, no senso de que naceu
para servir á sociedade.
[5] Carrillo, Marc: O segredo proO dereito, como xa se dixo, non é dos profesionais, senón dos
fesional
dos
xornalistas.
cidadáns. Cada cidadán ten dereito a comunicar e comunicarse,
Santiago: Edicións LEA, 1992; p.
a informar e a informarse. O que sucede na práctica é que hai
104.
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que botar man de profesionais que viven precisamente dun traballo comunicativo, de
busca-los feitos de actualidade e ofrecerllos ó publico, de informar, orientar e subministrar criterios de interpretación,
Ó estudia-las tendencias da formación de profesionais hoxe, nas últimas Xornadas
sobre tendencias no xornalismo que tiveron lugar no mes de maio pasado na Escola
Galega de Administración Pública, reafirmeime na convicción de que hoxe en día é obrigado recoñecer que son "esixencias deontolóxicas" as que levan á tese de ofrecer uns
estudios, unha docencia dirixida á formación de comunicadores polivalentes, certamente
convencidos da súa obriga de seren veraces.
O vieiro da boa formación universitaria é un bo camiño para darlles forma práctica ás
arelas de mellora que denotan as tendencias que, na nosa autonomía, se manifestan no
eido da comunicación social a través duns medios máis ou menos masivos.
O punto de vista dos políticos
Co gallo da apertura das XI Xornadas de Comunicación Interdepartamental da Xunta
de Galicia, celebradas en Vilalba, a vila lucense na que naceu o presidente da Xunta,
Manuel Fraga, o presidente do Parlamento galego, Xosé María García Leira, dicía: "…se
ben é certo que os medios de comunicación social son hoxe verdadeiros creadores de
opinión, e non hai máis que pensar nas denominadas tertulias radiofónicas, debates televisivos ou outros foros de gran repercusión que os propios medios tenden a magnificar,
non é menos certo que esa opinión creada ten unha eiva moi importante de orixe, como
é a dependencia que teñen os profesionais da comunicación dos propios grupos económicos ós que pertencen, e xa se sabe que a finalidade destes non é o rigor senón os
beneficios"6.
A verdade é que, cando se trata de xulga-lo comportamento dos xornalistas e a súa
repercusión ou expresión pública nos medios nos que traballan, sexan empresas privadas ou empresas públicas, os políticos deberían deixar de lado a demagoxia e analizar,
con datos na man, ese comportamento profesional, e mesmo o das empresas para as
que os xornalistas traballan, pois, como todo o mundo, os xornalistas comen e procuran
comer do seu traballo, o cal non quere dicir que, por mor da [6] Os contidos: Un reto para a
necesidade de comer, traballen seguindo o parecer exclusivo ou comunicación. Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia,
as ideas, políticas ou non, dos empresarios para os que desen- 2001; p. 20.
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volven o seu labor. Se hai unha profesión cun sentido claro da súa necesaria independencia, esa é precisamente a de xornalista. Máis ben parece que a "eiva" á que se refire o presidente do parlamento galego correspondería a aqueles que traballan para certos organismos oficiais, dependencias da Xunta mesma, partidos políticos, etc., pois,
aínda que moitas veces fornezan información e nada máis que información, o normal é,
e para iso están, que dean mensaxes de contido propagandístico ou mesmo publicitario
e sempre ou case sempre seguindo unha ideoloxía determinada ou os preceptos dun
programa político concreto. O cal non escandaliza a ninguén, porque ese é o seu principal traballo.
Afirmar, polo contrario, que a finalidade das empresas de comunicación non é o rigor,
senón os beneficios sen máis, é nega-la realidade e ó mesmo tempo descoñece-la traxectoria da meirande parte dos xornalistas de todo o mundo, dos españois e, por suposto, e cinguíndonos ó ámbito da nosa autonomía, dos xornalistas galegos.
Se se pode falar arestora da tendencia a perfecciona-la liberdade de actuación dos
xornalistas –e por iso se pensou en crea-lo Colexio Profesional– como dunha das grandes tendencias do mundo da comunicación en Galicia é precisamente porque os xornalistas galegos saben que as presións no seu traballo non veñen ordinariamente das
empresas senón doutros centros de poder, por exemplo políticos, aínda que moitas
veces a presión se exerza sobre a empresa e non sobre o profesional.
Nesa mesma xuntanza, o director de El Correo Gallego, Xosé Manuel Rey Nóvoa,
dicía: "Os periodistas non podemos subtraernos á noticia… a actualidade e a noticia son
a nosa materia prima", ó tempo que lembraba un principio fundamental do exercicio profesional que todo xornalista coñece: "O xornalista está obrigado a eliminar da información todo dato dubidoso, ou a indicar dalgún xeito o seu carácter pouco fiable"7.
Dixen que unha grande esperanza, para dar resposta axeitada á xeneralizada tendencia de arela e busca dun maior rigor e unha liberdade non soamente formal, senón
real e práctica, está no esforzo por formar ben os futuros profesionais no seo das
Facultades que hoxe en día dispensan estudios de comunicación, en Santiago e
Pontevedra –aínda non coñecemos qué vai pasar coa licenciatura en Comunicación
audiovisual–; neste senso, poden resultar significativas as verbas que o propio profesor
Fraga Iribarne, presidente da Xunta, homenaxeado nas XII Xornadas citadas, lles dirixía
ós presentes na clausura destas, en Vilalba, a súa vila natal: "a peza fundamental, tanto
[7] Op. cit., p. 45-57.
na prensa, a radio, a televisión e internet, coma nos distintos
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gabinetes da Xunta e doutras entidades públicas e privadas, son, indubidablemente, os
profesionais"8.
Profesionais competentes e honrados. Arestora é a Universidade quen mellor pode,
se non garantir totalmente, si ofrecer posibilidades de achegamento ó ideal de xornalista ou, mellor e máis axeitado para as necesidades de hoxe, de comunicador polivalente,
que saiba facer información obxectiva e elaborar mensaxes propagandísticas e publicitarias tamén verdadeiras. É este un desexo moi xeneralizado, e por parte de todos –os
profesionais en primeiro lugar, pero tamén os políticos honrados, as empresas e a sociedade en termos xerais– o de dispor de profesionais da comunicación competentes, cun
sentido claro dos seus deberes e cunha vontade decidida de dicir sempre a verdade.
Amais de te-lo sentidiño que cómpre, trátase, se se mira ben, de darlle a cada un o seu,
ou sexa, dun caso de xustiza, como xa nos deixara para sempre definido o xurista romano Ulpiano.
Tamén no eido da comunicación é obrigado vivi-la xustiza, darlle información ó cidadán, que ten dereito a coñece-los asuntos públicos con verdade; darlle a honra debida,
e non quitarlla, a todos; respecta-la autoridade, pero tamén poñela contra as cordas
cando é corrupta, por respecto ó cidadán que paga os seus impostos para que o goberno administre ben eses cartos, etc.

[8] Op. cit., p. 178.

158

ABCDEF
GHILMÑ
OPQRST
UVXZA
BCDEFG
HILMÑO
PQRSTU

F

G

A COMUNICACIÓN EN GALICIA 2002

CONDICIÓNS LABORAIS DOS XORNALISTAS
GALEGOS :
SATISFEITOS NA PRECARIEDADE

MIGUEL TÚNEZ
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Redactor de prensa diaria, cunha nómina bruta mensual
que non supera as 150.000 pesetas por realizar máis de cinco
informacións diarias durante 23 a 26 xornadas laborais de máis
de 8 horas. Este é o perfil laboral dos xornalistas galegos
segundo se desprende da enquisa realizada entre máis de 300
profesionais feita pública polo Consello da Cultura Galega e o
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. As medias que
definen este perfil esconden, sen embargo, un panorama laboral no que se observan dous grupos ben diferenciados: un
colectivo, o máis amplo, con estabilidade laboral e nóminas que
maioritariamente se sitúan entre as 150.000 e as 250.000 pesetas, e outro, menor cuantitativamente, que agrupa un considerable número de xornalistas que están a traballar sen contrato,
con vinculacións laborais moi inestables (ETT ou contratos
artísticos ou en prácticas, por exemplo) e con nóminas que nalgúns casos nin sequera chegan ó salario mínimo (o 2 % asegura que gaña menos de 50.000 pesetas brutas ó mes)1. Os
dous grupos coinciden en sinalar, sen embargo, que a súa
maior preocupación ó avalia-la situación laboral dos xornalistas
en Galicia defínese cunha soa palabra: precariedade. A mesma
palabra pola que se decantan maiorita[1] Podería sumárselle parte do
riamente os xornalistas vascos e cata14% que asegura gañar entre
50.001 e 100.000 pesetas brutas
láns. Todos din, tamén, que están satisó mes.
feitos coa súa profesión.
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Do censo de informadores elaborado no 99 dende a Facultade de Ciencias da
Información despréndese que de cada dez xornalistas galegos, catro traballan en prensa
(43,3%), dous, en televisión (20,3%), dous, en radio (18%), un, en gabinetes de prensa
(9,67%) e un, en axencias (6,3%) ou na docencia (2,3%). Unha nova análise comparativa dos
datos que se tiran do estudio de campo que se desenvolveu a partir dese censo revela algunhas características definitorias da situación laboral en cada soporte.
Na prensa concéntrase o maior número de informadores, entre os que se dá a maior desproporción homes-mulleres. É o único soporte no que a maioría de xornalistas non están en
Santiago, senón na Coruña. Tamén é onde se observa unha maioría de periodistas que están
a traballar sen contrato (o 15,4%). Con convenios que, xeralmente, regulan unha xornada
laboral de 6 horas, 6 días á semana, as respostas dos informadores sitúan a duración da xornada entre 9 e 10 horas (36,2%)2 nunha franxa que vai dos 23 ós 26 días ó mes3. Falan maioritariamente castelán (56,4%) e só 1 de cada 3 se declara usuario habitual de Internet e do
correo electrónico4. En canto ó salario, de cada dez, 4 gañan entre 100.001 e 200.000 pesetas (46%), 2, entre 200.001 e 300.000 pesetas (23%), dous menos de 100.000 pesetas
(18%), e 1 máis de 300.000 pesetas (8%). Só o 4% di que gaña máis de 400.000 pesetas ó
mes.
Na radio é onde se advirten as maiores diferencias ó estudia-la situación laboral dos
cadros de persoal atendendo á titularidade do medio. Os índices máis favorables de salario,
horas e días traballados danse na radio pública. De tódolos entrevistados, independentemente do soporte, a maioría dos que afirma gañar menos de [2] 1 de cada 3 (30,8%) di que
100.000 pesetas traballa en emisoras de radio privadas. Incluso no traballa 8 horas ó día, e 1 de
conxunto dos xornalistas galegos, a radio é o sector no que se con- cada 10 (8,5%) que fai máis de
10.
centra a maior porcentaxe de salarios que non chegan a esa cifra: [3] Afirman traballar 22 días ou
dous de cada dez xornalistas (20%). Curiosamente, tamén é o sec- menos o 15,4% e máis de 26
tor no que se dá o maior número de respostas que recoñecen unha días, o 13,8%.
Neste caso sorprende que, a
nómina mensual que supera as 400.000 (7%). A maioría dos cadros [4]
pesar das posibilidades de
de persoal está formado por traballadores fixos (70,4%) e só dous Internet como fonte e como
de cada cen recoñecen estar sen contrato. Máis da metade afirma soporte, dous de cada dez
afirmen que nunca
traballar 22 ou menos días ó mes. Nas horas diarias hai de novo (19,2%)
navegan na rede e que sexan
unha fragmentación derivada da titularidade do soporte: o 29,6% di máis os que aseguran que
que traballa 8 ó día e o 40,7% eleva o tempo a 9-10 horas diarias. nunca usan o correo electrónico
No uso dos novos soportes é onde se dá outra das contradiccións (32,3%) que os que din que o
utilizan a diario (30,6%).
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do sector, inmerso nunha nova transformación tecnolóxica cara á dixitalización do sinal: 6 de
cada dez xornalistas (63,0%) afirman que nunca usan Internet e sete de cada dez (70,4%),
que nunca empregan o correo electrónico.
En televisión é menos acusada a diferencia entre medios públicos e privados porque TVG
e TVE-G concentran a maioría de traballadores do sector. Os resultados ofrecen a particularidade de que se trata dun soporte con alta inestabilidade laboral pero no que se dá unha
menor carga de traballo, tanto nas horas diarias como nos días ó mes ou nas noticias que se
elaboran cada xornada. Dos entrevistados, só 4 de cada dez (42,6%) teñen contrato fixo e
un 5% traballa sen contrato ningún. 8 ou menos de 8 horas ó día é a duración da xornada
para o 67,2% dos periodistas de televisión, cunha media mensual que non chega ós 22 días.
Falan maioritariamente galego e, igual ca na radio, non teñen incorporados Internet e o
correo-e como ferramentas habituais de traballo: o 54,1% nunca entre na rede e o 68,9%
nunca usa o correo electrónico.
Os gabinetes de comunicación son o sector que está a experimentar un maior crecemento laboral en Galicia, cun aumento en progresión xeométrica ó longo de toda a década
dos 905. Considerados como un dos eidos nos que hai máis posibilidades de emprego para
os xornalistas (xunto ós medios electrónicos e a elaboración de contidos para Internet) nos
gabinetes dáse o mellor panorama na situación laboral dos periodistas, excepto na estabilidade6: só afirma traballar con contrato fixo o 25% dos enquisados. A maioría fai xornada de
[5] É o soporte máis difícil de cen8 horas 22 días ó mes. E nos salarios, as maiores cifras concénsar. Moitas veces, trátase de
transe nos tramos máis altos. Tamén é o sector no que se recoñece
axencias de publicidade que
un maior uso de Internet e do correo electrónico, dúas ferramentas
tamén funcionan como asesorías
que o 45% usa tódolos días.
de comunicación.
[6] A imaxe de traballo regulado con
As axencias son un soporte con reducida presencia cuantitativa no
xornadas fixas e salarios altos trasconxunto dos xornalistas galegos polo que non é posible afondar
ládase ás novas xeracións de xoren exceso nos datos senón reflectir tendencias. Coa maior pornalistas. Nas prácticas que anualmente oferta a Facultade de
centaxe de entrevistados que non quixeron falar do seu salario
Ciencias da Comunicación a través
(16%), as nóminas repártense por igual entre os que gañan menos
de convenios con empresas e instide 200.000 pesetas brutas ó mes e os que gañan máis desa cantucións as primeiras prazas que
cada ano solicitan os alumnos con
tidade. Cinco de cada cen din que superan as 400.000/mes. Para
mellor expediente académico son
entender este aparente desequilibrio é necesario, como pasaba no
as dos gabinetes de comunicación
caso da radio, recorrer a analiza-los datos en función da titularidada Xunta de Galicia. Son, xunto ás
da editorial Compostela, as que
de pública ou privada do medio, sen descoida-la antigüidade dos
ofrecen unha maior remuneración.
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empregados. A gran maioría dos traballadores de axencia concéntrase en Santiago. Se
limitámo-la lectura dos resultados ós que traballan na capital de Galicia, a xornada laboral
é de 8 horas, ou menos, durante 22, ou menos, días ó mes.
Para avalia-la docencia tivéronse en conta os cadros de persoal das facultades de
Ciencias da Comunicación (Santiago) e Ciencias Sociais (Pontevedra). Trátase de
cadros de persoal de recente creación que sufriron transformacións nos dous anos transcorridos dende a elaboración do censo ata hoxe. A principios do 2000 eran fixos tres de
cada dez profesores de ámbalas facultades e só a metade dos cadros de persoal se
dedicaban á docencia en xornada completa7. A maioría dos profesores (42,9%) recoñecía traballar 20 días ó mes en xornadas de 8 horas ou menos (57,2%). É o colectivo no
que, con diferencia, se dá un maior uso do galego (86,7%) como lingua habitual e unha
maior utilización diaria de Internet (42,9%) e do correo electrónico (57,1%). Nas franxas
salariais a metade sitúase por debaixo das 100.000 pesetas (os contratados para 2, 4 ou
6 horas semanais de docencia) e a outra metade entre 100.000 e 300.000 pesetas.

[7] Parte do persoal dos departamentos está contratado só a tempo
parcial, nas distintas modalidades
que permite a lei, para dispensar
docencia e titorías un número
determinado de horas á semana. O
salario vai en proporción co tempo
semanal que figure no contrato.
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PERFÍS

XERAL

PRENSA

RADIO

TV

Sexo

Home

Home

Home

Muller

Santiago
Castelán (63,0%)
Fixo (70,4%)

Santiago
Galego (57,4%)
Temporal (52,5%)

7,3

2,9

Traballa en
Santiago
A Coruña
Fala
Castelán (50,3%) Castelán (55,4%)
Contrato
Fixo (58%)
Fixo (68,5%)
Noticias/día

5,5

5,6

Horas/día
8,4
9 a 10 (36,3%)
Días/mes 23 a 26 (58,7%) 23 a 26 (70,8%)
Salario bruto 100.001
100.000
a 150.000
a 200.000
(21%)
(46%)
Ptas. brutas/
hora
Satisfacción
Usa Internet

Usa correo-e

Situación
política*

9 a 10 (40,7%)
Menos de 8 (36,1%)
Menos de 23 (51,9%) Menos de 23 (82%)
100.000
200.000
a 200.000
a 300.000
(39%)
(30%)

1.170

906

996

1.730

6,7
Ás veces

6,6
Ás veces
(42,3%)

6,8
Nunca
(63,0%)

6,3
Nunca
(54,1%)

Nunca
(44,7%)

Ás veces
(37,7%)

Nunca
(70,4%)

Nunca
(68,9%)

3,92

4,02

4,24

3,75

Cadro n.º 1. Fonte: Túñez, M. / López, X. (2000). Elaboración propia.
* Nunha escala de 1 a 10. Datos do ano 96.
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AXENCIAS E
DOCENCIA
GABINETES
G: Muller
Home
A: Home
Santiago
Santiago
Castelán (68,4%)
Galego (85,7%)
G: Temporal (75%)
Temporal (71,4%)
A: Fixo (77%)
G: 4,4
--A: 10,8
8 (41,7%)
Menos de 8 (42,9%)
Menos de 23 (68,8%)
20 (42,9%)
200.000
100.000
a 300.000
a 200.000
(G: 41%;
(43%)
A: 32 %)
A: 1.328
1.730
G: 1.377
7,2
7,6
G: Sempre
Sempre
(45%)
(42,9%)
A: Ás veces
(42%)
G: Sempre
Sempre
(45%)
(57,1%)
A: Ás veces
(42%)
-----

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SALARIO/
SOPORTE,
en %

Menos de
100.000
ptas.

De 100.001
a
200.000 ptas.

De 200.001
a
300.000 ptas.

De 300.001
a
400.000 ptas.

Máis de
400.000
ptas.

Non contesta

PRENSA
RADIO
TV
GABINETE
AXENCIA
DOCENCIA

18
20
11
4
16
43

46
39
28
24
16
29

23
28
30
41
32
29

8
5
21
21
16
--

4
7
5
3
5
--

1
1
5
7
16
--

Cadro n.º 2. Fonte: Túñez, M. / López, X.: 2000. Elaboración propia.
* Datos de salario bruto.

Internet como soporte informativo non ofrece variacións substanciais neste panorama laboral. Como sector, o xornalismo electrónico está aínda desestructurado, con
redaccións pequenas e compostas maioritariamente por mozos licenciados en xornalismo. Os cadros de persoal estanse a configurar co mesmo perfil que define a situación
laboral xeral da profesión en Galicia, aínda que sexan de recente constitución: maioría
de homes, 22 días de traballo ó mes en xornadas de 8 horas, obrigados a realizar horas
extras que non sempre se pagan e cun salario que, maioritariamente, está entre as
100.001 e as 150.000 pesetas ó mes8.
A situación descrita para Galicia é similar á que se dá nos estudios feitos en
Cataluña, Euskadi e, recentemente, na investigación do CIS para o conxunto do Estado,
como se reflicte no seguinte cadro9:

[8] Avance de datos da investigación que se está a desenvolver actualmente para ser incorporada ós informes da Sección
de Comunicación do Consello
da Cultura Galega.
[9] Estes datos van ser actualizados nunha publicación do
CPXG que verá a luz en datas
próximas.
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PERFÍS
Sexo
Idade
Nivel de
estudios
Soporte
Salario
Horas que
traballa
cada día
Días que
traballa
ó mes
Autodefinición
política *

GALICIA

EUSKADI

ESPAÑA

Home (57,7%)

Home
Home (63%)
Home (66%)
26
a
35
anos
Menor de 30
33 anos
34 anos
(36.3%)
Ldo. Ciencias da Ldo. Ciencias da Ldo. Ciencias da Ldo. Ciencias da
Información
Información
Información
Información
(65,7%)
(69,2%)
(77%)
(75,1%)
Prensa
Prensa diaria
Prensa
Non consta
150.000a
200.000 ptas.
netas ó mes

Menos de
200.000 ptas.
(50%)

(menos de 100.000 se é
colaborador)

(Un 33% cobra entre 200.000
e 300.000)

8 a 10

Non consta
o dato

8 a10

Non consta

Non consta

Non consta

0 64,3% non
contesta

100.001 a
150.000 ptas.
brutas ó mes
(21%)

(2,5 a 5 millóns = 14,7%
5 a 14 millóns = 11%
menos 2,5 millóns = 10%)

8,4
23 a 26
(58,7%)

3,92
2,74
Esquerda ou
Esquerdas
(1 esquerda, 10 (1 esquerda e 7 centro esquerda (41,3%) e centrodereita)
dereita)
(67,7%)
esquerda (31,3%)

Principal
problema que Precariedade **
ve na
profesión
Fonte

CATALUÑA

Precariedade
(9,7%)

Colexio de
Consello da
Xornalistas de
Cultura Galega,
Cataluña,
2000
Informe setembro 2000

* Tuñez: 1996
** Horarios excesivos ou pouco flexibles.
Cadro n.º 3. Elaboración propia.
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Precariedade
(58,4%)

Non consta

UPV
(Cantalapiedra,
Coca e
Bezunartea:
2000)

Centro de
Investigacións
Sociolóxicas,
2000
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Cuestión de xénero
Cada vez son máis e máis preparadas, pero as mulleres seguen a manifestar que gañan
menos. O equilibrio homes/mulleres nas redaccións está nunha proporción de 6 a 4. Os datos
do censo do 99 indicaban que o 42,33% dos cadros de persoal das redaccións de Galicia eran
mulleres. A renovación xeracional dos medios galegos, parella á transformación tecnolóxica
iniciada a finais dos 80, e as primeiras promocións de licenciados en Xornalismo pola
Universidade de Santiago10 estanse a traducir nun cambio de tendencia cando se avalía a profesión desde unha perspectiva de xénero. Tomando como referencia os datos de colexiatura
no CPXG a finais de 2001 reafírmase o cambio xeracional que experimentaron os medios
galegos xa que se advirte que o maior número de profesionais está nas franxas de idade dos
menores de 30 anos (22,75%) e na dos que teñen de 31 a 35 anos11 (21,9%). Confírmase en
Galicia que o xornalismo é unha profesión exercida pola xuventude cunha desaparición de profesionais a medida que se incrementan os tramos de idade12. E é así ata o punto de que case
a metade dos periodistas galegos colexiados ten menos de 35 anos.

IDADE

%

Menos de 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
Máis de 65

22,75
21,90
19,83
16,52
8,97
4,81
3,58
0,66
0,94

Cadro n.º 4. Fonte: Censo do CPXG. Elaboración propia.
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[10] Nas aulas da facultade de
Ciencias da Información (e en
xeral da Universidade) hai maioría de alumnas tódolos anos,
con promocións nas que chegaron a ser case un 90% dos licenciados. No curso 2001-2002, a
próxima promoción que estará
na rúa, hai un home por cada
tres mulleres.
[11] A colexiatura de tódolos que
remataron nos últimos anos
Xornalismo e están a exercer en
Galicia faría aumenta-lo sentido
desa tendencia.
[12] A idade media en España é
de 34 anos; en Gran Bretaña e
Alemaña, 38; Francia, 40. Datos
ofrecidos por Canel, Rodríguez
e Sánchez: 2000, páxina 9.
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Na desagregación dos datos de colexiación en Galicia por xéneros nos tramos de
idade obsérvase perfectamente o aumento constante de mulleres nas redaccións. No
tramo de 25 a 30 son maioría. No segmento máis novo (menores de 25) hai dúas mulleres por cada home. Nos tramos superiores, a presencia vai diminuíndo a medida que
avanza a idade ata o punto de que, por exemplo, de cada cinco colexiados dos que levan
máis anos no xornalismo, catro son homes.
IDADE

HOMES

MULLERES

Menos de 26 anos

34,28

65,71

26 a 30 anos

40,77

59,22

31 a 35 anos

56,89

43,10

36 a 40 anos

68,09

31,90

41 a 45 anos

80,57

19,42

Cadro n.º 5. Fonte: Censo do CPXG. Elaboración propia.

As novas incorporacións corresponden máis a mulleres e, maioritariamente, con
estudios superiores en Xornalismo. Sen embargo, a transformación da pirámide de idades das redaccións non leva emparellada unha renovación dos cadros de toma de decisións. Os postos máis altos das pirámides xerárquicas dos medios seguen a estar ocupados por homes case na súa totalidade, agás casos contados coma en El Progreso,
Atlas Galicia, a Radio Galega (onde os xefes de informativos e programas e boa parte
dos editores de informativos son mulleres) ou Vieiros, por buscar exemplos en diferentes soportes.
Non hai ningunha razón obxectiva que permita explica-las diferencias de salarios.
Sen embargo, tanto nas enquisas que se fan entre xornalistas como nas que se desenvolven entre alumnos da USC que fixeron prácticas as respostas das mulleres acaban
por reflectir que a final de mes reciben menos retribución cós homes, ata o punto de que
son maioría nas franxas máis baixas e minoría nas máis altas.
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SALARIO
BRUTO
MENSUAL

Menos
de
100.000 ptas.

De 100.001
a
200.000 ptas.

De 200.001
a
300.000 ptas.

Máis
de
300.000 ptas.

9%
24%

35%
39%

31%
23%

22%
8%

16%
+ 15%

37%
+ 2%

28%
- 8%

16%
- 14%

Homes
Mulleres
Media
Profesión
Muller/home

Cadro n.º 6. Fonte: Túñez, M. / López, X.: 2000. Elaboración propia.

45
39

40
35
35

37
31
28

30
24

25

23

22

HOMES
MULLERES

20

16

16

15
10

9

8

5
0
Menos 100.000

100.001/200.000 200.001/300.000

Salarios brutos por tramos
Táboa n.º 1. Fonte: Túñez, M. / López, X.: 2000. Elaboración propia.
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As condicións laborais non regulamentadas por convenio son as que ofrecen un
maior número de obxeccións dos xornalistas. Autocontrol dos contidos, presións ou indicacións de como orientar ou titular unha información, a selección dos acontecementos
que se transmiten á audiencia e dos que se silencian, a xerarquización dos temarios e a
elección de protagonistas informativos son baremos difíciles de medir.
Tódolos estudios realizados con xornalistas, independentemente do ámbito territorial
no que se desenvolvan, insisten en referenciar que se dá un enmascaramento da situación
[13] Falando da existencia de presións, o estudio sobre os
persoal ou do que realmente acontece no medio no
xornalistas vascos conclúe que “é un deses problemas que
que traballa o entrevistado. As respostas dos enquios periodistas aprecian en xeral, na profesión, pero norsados tenden a axustarse máis ó que se espera que
malmente perciben noutras empresas, noutros medios,
faga que ó que realmente fai13. As presións, os silennoutros xornalistas” (Cantalapiedra, Coca, Bezunartea:
2000, páxina 348).
ciamentos e o autocontrol existen pero rara vez se
[14] Túñez: 1996, páxina 81, cadro 6.3.
recoñece que se dean no medio no que traballa o
[15] Os xornalistas electrónicos son o grupo no que se
entrevistado. Sirva de exemplo que o 62,3% dos
desenvolveu a enquisa máis recente, aínda inédita, sobre
actitudes profesionais. As respostas conseguidas van na
xornalistas galegos asegura que sempre ou habiliña sinalada: un de cada tres recoñece que no último mes
tualmente contrasta as conferencias de prensa noufixo autocontrol sobre os contidos que elaborou. A pesar de
tras fontes14. O repaso dos temarios bota por terra a
todo, afirman que nunha escala de 1 a 10 a súa indepenhonestidade das respostas xa que a maioría das
dencia é 8. Notable alto que supera a media que dan á
independencia da empresa na que eles traballan (7) e que
informacións orixinadas nunha rolda de prensa son
case triplica a independencia que lles ven ós medios galemonofónicas: non hai presencia de antagonistas ós
gos en xeral (3). O mesmo ocorre ó falar de como reflicten
promotores e, á vez, protagonistas do evento15.
os medios a realidade galega: a maioría sinala que no que
Os grupos de discusión permiten reforzar esta
eles traballan se reflicte “ben ou moi ben” pero aseguran
que o conxunto de medios faino “regular”. A enquisa está
análise cuantitativa aínda que obrigan a novas
promovida polo Consello da Cultura Galega, o Colexio
comprobacións para testar se son conclusións atriProfesional de Xornalistas de Galicia, a Facultade de
buíbles ó conxunto da profesión16. En xeral, das
Ciencias da Comunicación e a Consellería de Relacións
Laborais e realizada polo Grupo de Investigación en
entrevistas colectivas e individuais despréndese
Psicoloxía Comercial da Facultade de Psicoloxía da
que os periodistas cren que a profesión está conUniversidade de Santiago.
dicionada por unha precariedade salarial e por
[16] No momento de elaborar este texto estase a desenunha precariedade contractual que “converten os
volver unha nova investigación sobre as condicións laborais, promovida polo CPXG, na que se afonda sobre estes
xornalistas nunha especie de xoguete en mans do
aspectos.
redactor xefe que pode manipulalos en función de
[17] “¿Pode alguén traballar por menos de 50.000 ptas.
obxectivos particulares e coartárlle-la súa indepennunha radio? ¿Iso é periodismo?” “¿Cómo se vai negar
alguén que non ten praza fixa?”. (Declaración recollida nos
dencia e autonomía profesional”17.
grupos de discusión).
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En xeral, advírtese que unha parte da profesión cre que a promoción interna non se
debe tanto á valía profesional como a levarse ben cos responsables da dirección polo
que amosarse crítico pode ser un atranco18. Por iso algúns apos- [18] “Se discutes vas de mosca
tan por acepta-las directrices editoriais que impón o medio sen cojonera e se dis que si a todo quedas de puta madre e medras”. (Dos
cuestionalas.
grupos de discusión).
En canto ós criterios que se usan para selecciona-los conti- “Non é un problema de querer faceé un problema de poder facelo”.
dos, a tendencia xeral é sinala-lo tempo ou o espacio. Ó afon- lo,
(Dos grupos de discusión).
dar, aflora que se fai con criterios definidos a través da estructu- [19] “De arriba cara a abaixo; o lóxira xerárquica vertical (“impostos de arriba a baixo”) sen diálogo co é que se teña que consultar pero
a perde-las formas profesioou negociación en sentido contrario19. Tamén se pon de mani- estanse
nais”. (Dos grupos de discusión).
festo que existe autolimitación do periodista, aínda que se man- [20] “...hai algúns que non fai falla
tén a dinámica de dicir que iso lles pasa a outros compañeiros que os censuren (...) hai tanto afán
agradar e quedar ben co poder
ou que ocorre noutros medios nos que “non é necesario censu- por
que se pasan...”. (Dos grupos de disra-los xornalistas porque eles mesmos saben o que teñen que cusión).
facer para non ser chamados á orde”20, o que leva a atribuírlles [21] “Este tipo de xefes son políticos.
Cada vez máis. Comisarios políticos
ós xefes unha visión oficialista da realidade21.
e non lles interesa a realidade”. (Dos
Tanto nos grupos de discusión coma nas entrevistas perso- grupos de discusión).
ais realizadas para afondar na avaliación cualitativa dos datos [22] Sinalan que se manteñen as
obrigas dos xornalistas pero redúconseguidos nos traballos de campo, os xornalistas coinciden cense os beneficios conseguidos
en destacar que a mellora da situación laboral da profesión está nas negociacións sindicais dos concondicionada pola regulamentación de formas de contratación venios como días de vacacións,
atención sanitaria ou recoñecemenque, ó seu ver, provocan “formas legais de precarización”. to de vinculación laboral coa empreRefírense a contratos por empresas de traballo temporal22 ou sa. (Dos grupos de discusión).
con figuras que permiten a rescisión case automática e, princi- [23] Ós estudiantes en prácticas
súmanselle-los licenciados que son
palmente, ós estudiantes de Xornalismo que se incorporan ás contratados como xornalistas en
prácticas. No estudio constatáronse
redaccións para facer prácticas.
de periodistas que levan
Non se cuestiona ós aspirantes a xornalistas senón que se casos
anos vinculados á súa empresa
denuncia a presencia de bolseiros como unha forma utilizada cun contrato en prácticas a pesar
polas empresas para garantir que se mantén o ciclo productivo de ocuparse diariamente dalgúns
temas máis destacados polo
sen ter que recorrer a novas e máis custosas contratacións, dos
xornal e outros que aceptaron a
sobre todo nas épocas do ano nas que boa parte do cadro de renovación do seu contrato de
persoal colle vacacións, como son o nadal e, sobre todo, o redactores como redactores en
prácticas para garantir así a súa
verán23.
continuidade laboral.
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Dos datos facilitados polo Decanato da Facultade de Ciencias da Comunicación24 despréndese que a demanda das empresas supera o número de alumnos que deciden exercita-lo xornalismo a través desta vía. No ano 2000, por
[24] Os plans de estudio da Licenciatura en Xornalismo
exemplo, quedou baleira unha de cada dez prazas
permiten que se recoñezan as prácticas en medios
como unha parte da formación académica do alumno.
ofertadas (9,63%). No 2001, houbo máis solicitudes
En Galicia, a Facultade de Ciencias da Comunicación
desatendidas que alumnos que se incorporaran e a
da USC canaliza esa posibilidade a través do que denomina prácticas reguladas, é dicir, concertadas a través
porcentaxe de prazas baleiras subiu ata o 52,1%
dun convenio no que se regulan as condicións nas que
debido, en boa medida, a que tamén se multiplicou a
se vai desenvolve-lo traballo: duración da estadía no
oferta das empresas, principalmente do Grupo Voz.
medio, número máximo de horas semanais, salario, etc.
Actualmente hai máis de 20 medios que teñen subscriPero non tódolos que chegan en prácticas proceden
to convenio coa Facultade: A Nosa Terra, Agencia Efe,
desta vía. Catro de cada cinco alumnos (82,04%)
Antena 3 Tv, Atlántico Diario, Atlas Galicia, Axencia
fixeron prácticas ó longo da carreira25. Deles só algo
Galega de Noticias, Cadena Cope, Cadena Ser, Diario
16 (papel e electrónica), Diario As, Diario de Ferrol,
máis da metade (62,5%) accedeu a elas a través
Diario de Pontevedra, Deporte campeón, El Correo
das convocatorias que realizan a Facultade e os
Gallego, El Ideal Gallego, El Progreso, EMUGA
medios cos que ten convenio asinado; o 35,93%
(Emisoras Municipais de Galicia), Europa Press, Faro
de Vigo, Filmagal, La Opinión, La Región, La Voz de
afirma que as conseguiu persoalmente. O 1,56%
Galicia (papel e electrónica), Localia Tv, O Comarcal, O
restante conseguiunas a través do Consello Social
Correo Galego, Radio Galega, Radio Noroeste, Radio
da USC.
Voz/Onda Cero, Televisión de Galicia, Tv Ferrol,
Xornal.com, e a Xunta de Galicia (Gabinetes de
As prácticas desenvolvéronse maioritariamente
Comunicación). Algúns asinaron, ademais, acordos co
por un tempo de 3 meses (no verán) no que o
Consello Social da USC que lles permiten ofertar práctialumno recibiu como compensación unha media
cas sen remuneración. Esta segunda iniciativa non ten
a penas incidencia debido, entre outras cousas, a que
de 35.120,37 pesetas ó mes, en bruto, que se trana oferta de prácticas da Facultade non sempre se
ducen nun salario neto medio de 34.884,21 pesecobren tódalas prazas que ofrecen as empresas.
tas mensuais. A cifra das medias de salario bruto
[25] Os datos tíranse dunha enquisa propia entre os
alumnos que están a cursa-lo último ano da carreira de
ascende a 50.075 pesetas/mes26 nas prácticas
Xornalismo na USC. Ó tratarse dun universo moi reduconvocadas a través dos convenios medios-faculcido optouse por entrevistalo na súa totalidade. A mostra de respostas válidas foi dun 97,5% dos matriculados
tade e quédase en 12.200 pesetas nos que acceque habitualmente asisten ás aulas.
deron a elas por libre27.
[26] Máis o recoñecemento en créditos a razón do
equivalente a unha materia optativa por cada 30
horas traballadas en prácticas.
[27] Destaca o caso de RNE no que se concentra o
maior número de alumnos enquisados (30,43%) que
accederon por libre ás prácticas, maioritariamente
mulleres, e dos que aseguran que non recibiron ningún salario.
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SALARIO BRUTO
Media Global
Convocadas pola facultade
Conseguidas por libre

PESETAS/MES
35.120,37
50.075
12.200

Táboa n.º 7. Elaboración propia.

Na enquisa solicitábaselles tamén ós estudiantes a súa impresión sobre se a súa estancia
no medio tivera como obxectivo aprender, substituír algún outro xornalista ausente ou de vacacións ou ben ámbalas dúas posibilidades. Os resultados manifestan unha clara división entre
as dúas posibilidades: 2 de cada dez (18,75%) din que foi un período de aprendizaxe e outros
dous aseguran que foi unha forma de cubrir unha vacante. O resto decántase por responder
que se deron as dúas cousas á vez.
AS PRÁCTICAS FORON PARA
Aprendizaxe
Substitución
Ambos
Non contesta
Táboa n.º 8. Elaboración propia.
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%
18,75
18,75
59,37
3,12
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ESTRATEXIAS

DE MERCADOTECNIA NA
COMERCIALIZACIÓN DA PRENSA DIARIA :
GRANDES TENDENCIAS
VA L E N T Í N A L E J A N D R O M A R T Í N E Z
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

A aplicación de estratexias e técnicas de comercialización
ás publicacións periódicas galegas concentrouse, na última
década do pasado século, case podería dicirse que con pertinaz exclusividade, na promoción de vendas.
Da mesma forma que nos anos sesenta as empresas xornalísticas radicadas en Galicia descubriron na segmentación xeográfica do mercado, a través da creación de edicións locais, unha
das claves para amplia-la área de influencia das súas respectivas
cabeceiras e daquela incrementa-las súas escuálidas difusións,
mediados os oitenta viron na promoción de vendas, empregada
con grande éxito pola prensa norteamericana e inglesa, un instrumento de mercadotecnia axeitado para lograr rápidos e importantes aumentos da venda de exemplares, e con isto da difusión.
Os xogos promovidos polos xornais, nos cales os comprado[1] Os xogos como medio para con- res/lectores non só atopaban un entreteseguir aumentos das vendas de mento senón tamén a posibilidade de
exemplares non é algo recente, pois
obter importantes premios, actuaron
ten o seu antecedente en España
no xornal La Europa, que en 1881 como potentes locomotoras da difusión
baseaba a súa estratexia comercial (Martínez, 1999: 165). O atractivo da
en ofrecerlles ós seus lectores a
posibilidade de acadar importantes información cedeulle o seu lugar preemipremios coa adquisición de exem- nente ó plus que os respectivos xornais
plares desta cabeceira; por cada ofrecían, con cada un dos seus exemplaexemplar outorgaba un número
diferente e combinaba o xogo coa res, en forma de “bingo de papel”, “rasca
Lotería Nacional (Martínez, 1999a).
e gana” ou calquera outra forma de xogo1.
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Ó comezo dos anos noventa, os xogos convertéranse en algo cotián2 dentro da oferta dos xornais. Os editores, de acordo co vello aforismo segundo o cal o lector de prensa non nace senón
que se fai (Iglesias, 2001, 175), non contaban cun instrumento de [2] En 1990, os xogos como ferramende promoción de vendas eran empremercadotecnia máis eficiente que a promoción de vendas para per- ta
gados non só por La Voz de Galicia
suadi-lo comprador potencial dos beneficios do seu producto xor- senón tamén por El Ideal Gallego (sordun coche), El Correo Gallego (sornalístico, e, en definitiva, estimula-la demanda de exemplares; ade- teo
teo dunha viaxe ás Canarias), El
mais, a promoción servía da mesma forma para mante-la fidelida- Progreso (“así es Lugo”), e Atlántico
(Bono Atlántico).
de dos compradores/lectores xa conquistados e tamén para evita- Diario
[3] A aposta de La Voz de Galicia polos
la súa captación por parte da competencia, tanto directa como de xogos como productos promocionais foi
moi relevante. Se se analizan as súas
productos informativos substitutivos (Santesmases, 1993, 531).
cifras de difusión dende 1990 a 1993,
Os xogos foron o “disparo de saída” para unha desenfreada período no que tiveron maior incidencia,
constatarse que os resultados
carreira dos xornais galegos para conseguir aumenta-la súa difu- pode
directos non foron proporcionais ó invessión. Sen embargo, pronto xurdiu un importante inconveniente: a timento efectuado. Nestes catro anos o
investiu, só en premios, cento trinsaturación. Problema ó que se lle debían engadi-los importantes diario
ta e dous millóns de pesetas. En 1993,
investimentos que habería que efectuar en cada unha das promo- se se ten en conta a suma da venda ó
e a subscrición ordinaria, por
cións, e a paulatina reducción de resultados3. Isto provocou que, a número
seren estes dous conceptos de difusión
finais da primeira metade dos noventa, os xogos lles cedesen o sobre os que en realidade inciden as
de forma directa, o aumenpaso ós productos complementarios, unha nova forma de promo- promocións
to foi de só 768 exemplares, con
ción de vendas que, aínda que require do mesmo xeito de signifi- 19.400.000 pesetas en premios, de xeito
para sumar un novo exemplar
cativos investimentos, permite unha maior diferenciación e unha que
debeu gastar en premios 25.260 pesetas (Martínez, 1999a)
máis fácil captación de patrocinadores.
[4] La Voz de Galicia recoñecía, no seu
Agora ben, o fenómeno da promoción de vendas non é algo informe
correspondente ó exercicio de
exclusivo dos diarios galegos, pois, se se analiza a evolución da 1993, que “junto con las mejoras en el
producto y en la distribución, los producdifusión dos xornais españois durante a primeira metade da déca- tos editoriales complementarios cada
da dos noventa, obsérvase case como unha constante o feito de vez mayores, contribuyeron decisivaa situar a dicho diario como el
que a venda de exemplares só aumenta por enriba da media mente
periódico que aglutina al 50% de las
naquelas cabeceiras que levaron a cabo unha campaña promocio- ventas de toda la prensa gallega” e
que fora debido tamén ó
nal. En Galicia, as propias empresas xornalísticas recoñeceron, nos engadía
aumento da fidelidade dos lectores. En
informes das súas contas anuais, a positiva incidencia que a pro- liña semellante, respecto dos efectos da
a través de productos commoción de vendas tivo no aumento das súas respectivas difusións4. promoción
plementarios,
expresábase
o
Inicialmente, os productos complementarios foron de Conselleiro de Administración de
Compostela, S.A., empresa edicorte editorial, mediante a forma de fascículos para coleccio- Editorial
tora de El Correo Gallego, nos informes
nar, libros, álbums, gravados, etcétera. Posteriormente, como das súas contas anuais correspondentes ós exercicios 1992 e 1993.
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consecuencia tamén da saturación, xurdiron os vídeos, casetes, medallas conmemorativas, xogos de mesa, vaixelas, servicios de mesa, cristalerías, e toda caste de productos
que servisen para capta-lo interese do potencial comprador/lector máis alá da propia e
natural oferta informativa.
Foi na segunda metade da década dos noventa cando a promoción de vendas arraigou de tal xeito nas empresas xornalísticas galegas que é difícil atopar un xornal que nos
últimos seis anos non levase a cabo ningunha acción de mercadotecnia deste tipo. É
máis, a tónica xeral foi que as promocións se sucedesen unhas ás outras e incluso se
solapasen. Neste senso, Faro de Vigo foi o primeiro xornal galego en comezar, en 1996,
unha estratexia de promocións que consistiu en cubrir practicamente tódolos días da
semana coa entrega de productos complementarios, case todos coleccionables e gratuítos.
O comprador/lector de xornais, como consecuencia das estratexias de promoción de
vendas levadas a cabo polas empresas xornalísticas, introduciu nos últimos anos un
novo valor á hora de establece-lo seu criterio sobre o xornal que lle interesa adquirir. No
hábito de compra xa non ten un peso único, e en ocasións nin sequera estimable, a liña
editorial da publicación ou os seus contidos. O xornal xa non fala por si mesmo. É a promoción correspondente a que provoca a adquisición dunha cabeceira determinada. Así,
as exclusivas, a información diferenciada, o rigor informativo, a reputación, parece que
cederon terreo fronte ás promocións (Martínez, 1999a).
O uso continuado da promoción de vendas, case que como único instrumento de
mercadotecnia, por parte das empresas periodísticas galegas deu lugar á aparición e
consolidación de efectos perniciosos tales como: a) risco de que o xornal chegue a ser
máis valorado en virtude dos agasallos que pola súa calidade intrínseca; b) que o acto
de compra chegue a deixar de ser representativo da sincera adhesión persoal ó diario
considerado en si mesmo, e ás ideas configuradoras da empresa que o edita; c) fácil
conquista de popularidade transitoria para o xornal, pois cando a promoción chegue ó
seu punto culminante os positivos efectos da promoción poden empezar a decaer con
maior velocidade (Nieto e Iglesias, 1993, 241). Ademais, ben puidera engadirse a percepción de dereito adquirido que pode chegar a te-lo comprador/lector de xornais con
promocións, ó consideralas como unha obriga máis da respectiva empresa editora. É
dicir, que a oferta non se reduza só ó exemplar ordinario do xornal. Así, cando un diario
remata unha promoción sen enlazala con outra, o comprador/lector pode considerar que
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lle dan un producto incompleto ó asumir xornal (exemplar) e promoción nun mesmo acto
de compra (Martínez, 1999 a).
Así, as empresas editoras galegas entraron neste novo século prisioneiras, cativas
dun instrumento de mercadotecnia concibido para ser empregado en situacións puntuais. A análise da evolución da difusión nos últimos anos leva á conclusión de que as
promocións de vendas a penas elevan xa a difusión (cadro 1), ou fano en porcentaxes
pouco significativas, salvo concretas excepcións, e a captación e fidelización de novos
compradores/lectores é case inexistente. Polo tanto, as promocións só serven para
mante-las cotas de difusión alcanzadas na derradeira metade dos anos noventa. Polo
tanto, sería altamente probable que, de desapareceren as promocións de vendas das
estratexias de mercadotecnia das empresas xornalísticas, a difusión da prensa galega
afundiríase e Galicia caería do Índice 100 de Difusión establecido pola UNESCO para
poder considerar un país desenvolvido culturalmente.
Cadro 1
1999

2000

N.º promocións
Venda ó número
Subscricións normais

61
1.649.157
471.244

64
1.627.404
487.660

Total

2.126.401

2.115.064

Datos agregados para os diarios La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, El
Progreso, La Región e Atlántico Diario. Elaboración propia a partir de datos da OJD.

Pódese observar como, a pesar do aumento no número de promocións, a venda do
número de xornais caeu no ano 2000, e aínda que as subscricións normais aumentaron
nese ano, non o fixeron o suficiente como para palia-la caída da venda do número, co
que a suma de ámbolos conceptos reflicte un retroceso na difusión para os seis xornais
considerados no cadro 1.
Nos vindeiros anos, os editores das cabeceiras galegas deberán facer fronte, en
canto ó emprego da promoción de vendas, a dúas circunstancias adversas. Por un lado,
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á importante saturación do mercado e ó incremento da oferta para o potencial comprador; e polo outro, á cada vez máis crecente dificultade de diminuí-los elevados custos
das promocións mediante patrocinios ou publicidades, non só porque esta fronte tamén
estea saturada senón polo efecto da crise publicitaria que, dende finais do pasado século, afecta á prensa diaria e que lonxe de poder ser considerada como meramente conxuntural debe considerarse claramente estructural. Deste xeito, a fonte deste tipo de
patrocinios ou auspicios publicitarios quedarase, practicamente en exclusiva, nas administracións públicas, ó cal deberá engadírselle o problema que nace da necesidade de
transparencia e igualdade na contratación pública deste tipo de accións publicitarias,
pois de non facerse así podería caerse na vulneración da vixente Lei de defensa da competencia, ó propiciarse que unha cabeceira determinada puidese manter ou incrementala súa difusión, respecto dos seus competidores, gracias a unha promoción de vendas
patrocinada con cargo a orzamentos públicos.
Facer previsións é unha arte ou disciplina que entraña gran dificultade e é directamente contraria ó máis elemental principio científico. Non obstante, non parece ser moi
aventurado apuntar que a tendencia para os próximos anos na mercadotecnia e comercialización dos medios de comunicación impresos en Galicia, a teor da experiencia dos
últimos quince anos, vai se-lo que sinxelamente podería denominarse como “máis do
mesmo”, aínda que con certos matices non froito das estratexias dos departamentos de
mercadotecnia das respectivas empresas xornalísticas senón consecuencia das circunstancias e do día a día.
Aínda que a promoción de vendas seguirá a ser, cando menos durante a primeira
metade desta década, o principal instrumento de mercadotecnia aplicado, nas súas
estratexias, polos xornais galegos, no 2001 comezou a albiscarse a necesidade de recorrer de novo á segmentación do mercado, dado que este, lonxe de crecer, parece estar
estancado ou incluso abocado a unha certa reducción como consecuencia dos efectos
negativos da inversión da pirámide demográfica, da acción competitiva do resto dos
medios de comunicación social e do carácter substitutivo dos seus productos informativos (Moragas, 2001, 125). Cun mercado ameazado de recesión, unha competencia
intensa e un producto xornalístico cada vez menos diferenciado, a segmentación demográfica será necesaria para acadar ou conquistar novas cotas de mercado e sempre,
claro está, por conta da competencia. Neste senso, La Voz de Galicia, igual que no seu
día fixo coa segmentación xeográfica, converteuse nun referente obrigado no estudio
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desta técnica de mercadotecnia aplicada á comercialización da prensa diaria, sendo a
primeira cabeceira galega en tratar de captar novos compradores/lectores mediante a
identificación de determinados segmentos de mercado en función de diferentes variables, como, entre outras, sexo, idade e ciclo de vida, e ós que tenta chegar e conquistar
mediante a edición de suplementos editoriais específicos.
A reestructuración da distribución das publicacións periódicas en Galicia, co fin de
acadar unha máis eficiente comercialización dos exemplares editados polos xornais
galegos, é outra tendencia que se perfila para os vindeiros anos, a consecuencia tamén
da necesidade e das dificultades de supervivencia que dende as crises de 1995 sofren
un número importante de empresas xornalísticas galegas, sostidas artificialmente polos
orzamentos das administracións públicas. As distribuidoras galegas, igual que sucedeu
nas principais comunidades autónomas, deberán afrontar, nos vindeiros anos, un importante proceso de concentración e modernización. Un proceso no cal será inevitable a
participación directa dos principais grupos editoriais españois e da maioría das empresas xornalísticas galegas. Do mesmo xeito, a consecuencia dos movementos asociativos potenciados nos catro últimos anos, os vendedores de publicacións periódicas
adquirirán unha maior profesionalización, e o seu peso no canal de distribución será
maior, pois, tal como se observa nas actas de control da Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD) a subscrición ordinaria tende a descender a favor da venda ó número, é
dicir, dos exemplares que se comercializan a través dos puntos de venda. Isto propiciará tamén un maior desenvolvemento de merchandising.
A modo de conclusión, pode sinalarse que as grandes tendencias na mercadotecnia
e as publicación diarias en Galicia concretaranse en:
a) A continuidade da promoción de vendas como principal instrumento de mercadotecnia, non tanto para gañar cota de mercado ou relanza-las vendas de exemplares en
determinados intres senón para evitar a caída da difusión.
b) A segmentación demográfica do mercado da prensa diaria en Galicia.
c) A reestructuración da distribución de publicacións periódicas na comunidade autónoma galega.
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A

DIRECCIÓN DE ARTE NA PRENSA

ERIC CASAIS
X O R N A L I S TA

A dirección de arte en prensa
Coa introducción no mundo do xornalismo dos métodos de
xestión corporativa de productos –propios das empresas comerciais que venden “mercadorías”– chegou ás cabeceiras dos xornais unha nova forma de entende-la súa función dentro do
campo de forzas –cada vez máis estreito– da concorrencia no
mercado. Dende sempre, o xornal foi concibido dende unha óptica que acentuaba o seu papel de servicio social, e os empresarios da prensa tiveron un carácter particularmente vinculado á
idea de xornal que se carrexou dende a Ilustración, unha idea
político-romántica, por dicilo dalgún xeito. Eran empresarios con
ambicións políticas ou xornalistas con vocación socializante.
Algúns militaban nas ringleiras da información pura e dura, incluso con visos de cientificidade, e outros escoraban pola beira da
interpretación dos feitos, poñendo ou quitando pesas sobre a
balanza da opinión.
Desde hai algún tempo a imaxe dos xornais sufriu un cambio radical. A partir do ano 1990, por poñer unha data máis ou
menos redonda, o deseño entrou nas redaccións con aires
novos e caeron das primeiras os sumarios ríxidos de información escrita que caracterizaron a prensa seria durante a súa
historia. A mancha do xornal, co seu nome, que foi o signo distintivo e a marca de identidade ó longo de toda a “época ideo-

185

SECCIÓN DE COMUNICACIÓN

lóxica” (na que o “contido” ocupaba principalmente o espacio) deixou de se-la única alegría tipográfica que se permitían os adustos medios rigorosos sobre as súas portadas.
A fotografía, que dende os anos sesenta xa acadara un status xornalístico relevante
na paxinación dos principais medios, conseguiu entón preponderancia sobre o texto nas
noticias de sumario.
O periódico, como producto de consumo, quería ofrecer unha imaxe seductora para
que o cliente o mercase no quiosco, pois é alí onde competirá man a man coas outras
cabeceiras; ou iso foi o que pensaron os técnicos de mercadotecnia que entraron nos
medios traídos polos novos aires que sopraban. Chegaban tempos de renovación
empresarial nun momento no que comezou a reformularse por completo a estructura da
industria editorial. Así, se para que un perfume gustase se fixera tanto ou máis importante o envase que contén o líquido cá súa fragrancia, aplicándolle esa mesma regra
mercadolóxica ó producto periodístico resultaría que o formato no que se presenta a
información debería coidarse tanto como o que se nos conta. Este troco de formulación,
que tivo que loitar contra as posicións da intelectualidade purista e evolucionou cara a
unha comercialidade descarada, ocorreu nun momento en que os medios xornalísticos
necesitaron atraer público debido ó descenso de lectores causado pola crecente competencia da televisión e un cambio sociolóxico nos hábitos da xente, que, debido ás
transformacións do mercado laboral, deixou de dispoñer do sosego necesario para a lectura razoada dos xornais. Tamén a desideoloxización da sociedade obrigou a que o xornalismo facilmente dixerible pasase a se-la norma.
A dualidade entre medios gráficos, asimilados cun xornalismo sensacionalista popular –mera distracción visual–, e a prensa escrita en bloque, que fornece combustible para
o intelecto, foi achegando estes dous extremos, de tal xeito que os editores responsables teñen moi en conta agora o tratamento gráfico na xerarquía das noticias e coidan
especialmente a súa posta en páxina, cunha presentación digna, moitas veces, dalgún
reputado chef de alta cociña francesa. O caramelo, para producir gula, debe ter un envoltorio bonito.
Sexa como for, tanto o xornalismo sensacionalista como o xornalismo informacional
usan técnicas de mercadotecnia para seren vendidos como “cousa”. Obviamente, cada
xornal sabe cal é o seu mercado específico e perfila o deseño sen renunciar a unha identidade. Se o xornalismo máis politizado ou máis intelectual se caracterizou anteriormente polos desenvolvementos longos das análises deberá segui-los pasos que lle determi-
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nou a súa audiencia. Respecto disto, ocorreu con El País algo significativo. O Consello
de Redacción, chegado o momento, dubidou longamente sobre apostar por modernizarse cunha presentación diaria en cuatricolor, antes de redefinir un xornal no que se conserva o concepto orixinal de branco e negro para as fotografías de diario, e incorpora
unha edición moito máis voluminosa e coloreada para o domingo, día no que a xente dispón de tempo para relaxarse con contidos máis diversos e despreocupados. A seriedade e o rigor da información van asociadas a ese negro sobre branco da escritura e a foto
como apoio. O carácter festivo e alegre da cor e os xogos tipográficos están nos suplementos e no exemplar dominical. Optaron por unha solución intermedia entre a moda
colorista e alixeirada que varreu como un sopro a aparencia das portadas de moitísimos
xornais no mundo e os sinais de identidade que marcaron o traballo dun medio no que
o periodismo chegou a facer escola en España.
A figura do director de arte, importada das axencias de publicidade, pasou a formar
capítulo da nómina redaccional. O macintosh, aparello especialmente conceptuado para
o deseño gráfico, ocupou o asento contiguo, por dicilo dalgún xeito, do redactor de mesa,
e a sección de maquetación acadou unha relevancia que non tivera antes da chegada
masiva dos ordenadores ó traballo en prensa. As novas ferramentas eran os programas
informáticos de tratamento gráfico que “formateaban” o texto elaborado polo xornalista
para a súa presentación visual. Foi así como o xornalismo e a publicidade confundiron
as súas técnicas ata chegarmos ó momento que vivimos, onde a información xa se conceptualiza como un producto de consumo, porque agora os medios non lles venden noticias ós seus lectores, senón que entraron nun negocio máis rendible que consiste en
venderlles audiencias (en parámetros EGM) ós seus publicitantes1.
O traballo do director de arte dun xornal non adoitou ser continuo nun principio. Máis
ben, houbo unha serie de profesionais e compañías que chegaron proporcionando os criterios para o redeseño das cabeceiras co fin de conseguir xornais máis “lexibles”, de
redacción menos “pesada” e presentación máis “atractiva”, todo isto sobre a base da
recombinación de elementos tipográficos, o incremento do tamaño en títulos e unha
aposta definitiva pola fotografía en cor, sobre todo nas portadas. Cada “autor” tiña a súa
firma, e houbo verdadeiros “creadores” que compuxeron obras de arte sobre o papel[1] Cfr. Pintos, Juan Luis:
periódico.
“Prólogo”. En Casais, E. e outros:
Roger Vallès, director de arte de Diario 16 na etapa que conduTelevisión e Sociedade. Santiago de
ciu á transformación do xornal, logo de que o Grupo Voz de
Compostela: Lea, 1999.
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Galicia se fixese co control da cabeceira, fixo un traballo de talante anovador na busca
dun público novo e progresista. Lembremos que o diario madrileño perdera boa parte
dos seus seguidores cando o equipo encabezado polo xornalista Pedro José Ramírez
abandonou a Redacción debido a diverxencias cos propietarios, despois de ter feito alí
un xornalismo que resultara crucial nos últimos tempos da Transición. Elevara daquela o
periódico a unha cota alta de prestixio profesional.
Vallès cortou de raíz con calquera gloria pasada para crear un deseño moi rechamante, que abre sempre en foto-impacto sobre marco azul, e presenta unha noticia principal despregada a cinco columnas nun tipo de letra groso. Sinxeleza, contundencia e
inmediatez. Tódolos ingredientes da receita “publicística”, pódese dicir. As páxinas interiores van lixeiras: unha foto a tres ou a catro columnas e a tercio ou media páxina que
delimita o texto en caixa vertical de cinco, non sempre xustificado á dereita, con certa
liberdade de marxinación e onde, sobre todo, se aprecia o espacio limpo e ordenado,
que deixa “aire” arriba e á marxe. O resultado é unha publicación pulcra e directa que se
foi enriquecendo con novas achegas como o suplemento Mestizaje, realizado en papel
de moi boa calidade e onde prima aínda máis o elemento fotográfico e a creatividade nas
tipografías. O deseño do xornal foi realmente efectivo para capta-lo “target” que se conceptuara dende a dirección do diario. As firmas contratadas acentuaron o carácter liberal da publicación, e chegaron incluso ás veces ó “campo de batalla”. Pan fresco para a
xuventude inqueda e boa elección mercadolóxica, na procura da oportunidade de mercado que seguramente existía entre os catro grandes diarios madrileños (incluído o diario deportivo Marca que tamén chega a ser de lectura militante): Abc, El País, El Mundo
e Marca.
A toda cor
A cor apareceu nos xornais hai algo máis de tres décadas, pero é a mediados dos
anos oitenta cando a prensa seria empeza a tomala en consideración, gracias, en primeiro lugar, á introducción nos diarios de rotativas que permiten imprimi-la publicidade e
as fotografías en cuadricromía. De tódolos xeitos, a adopción da cor tivo que loitar primeiro contra a idea que asociaba o seu uso cunha certa prensa de carácter frívolo.
Agora, a maioría dos periódicos establecidos está a adoptar ou adoptou a cor como elemento de deseño, utilizándoa das maneiras máis sofisticadas.
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Esta foi a aposta que acometeu The New York Times cando en setembro de 1996
expandiu o uso da cor –que ata entón empregara ocasionalmente nas seccións do
domingo– para a cabeceira e a publicidade. A dirección do xornal planeaba o cambio
dende había dez anos, pero só cando comezaron a imprimir na nova rotativa de College
Point, en Queens, puideron levar a cabo a actualización da súa imaxe coa incorporación
da cor, mantendo sempre o pulo de conseguir un equilibrio entre o uso da cor e a seriedade dos contidos. Como dicía o informe anual interno de 1996 “a cor pode ser un
poderoso complemento para ilustra-las materias complexas e os datos, pero o deseño
en cor deberá reflectir sempre o gusto e a moderación que definen as noticias que
saen nas páxinas do Times”2.
A aposta por abrir a toda cor resultou ser un éxito, logo da inicial cautela coa que se
levou adiante o cambio. “O redeseño amosa que incluso o Times non é inmune ás presións do mercado. O xornal afronta a necesidade de mante-los seus lectores actuais e
de atraer outros novos, e agarda que o novo look lle axude a conseguilo”, escribía unha
analista da Universidade de North Carolina en 1997, despois de ve-lo resultado de “tiralo gris do New York Times”3.
Coma outros moitos periódicos no país, o Times viu cae-lo seu número de lectores
nos anos 90. De acordo co Audit Boureau of Circulations, o xornal tiña motivos para preocuparse. A súa circulación na fin de semana baixou entre un catro e un seis por cento
durante os últimos anos, en parte, debido ó aumento do prezo que se estableceu en
1996, pero tamén porque o Times ten fortes competidores locais. Para frear este descenso paulatino de lectores, que polo demais foi unha tendencia que afectou a moitos
outros países do mundo, a redacción tivo que adaptarse ós tempos cunha posta ó día
urxida pola alarmante perda de seguidores.
Os cambios non tardaron, e xunto coa aparición da cor nas portadas e nos anuncios,
a redacción decidiu que a sección de deportes saíse en separata a diario, a maiores dos
[2] Cit. en “Taking the gray out of
suplementos especiais de domingo e luns. As novas de cultura
The New York Times”, Mary
e de entretemento, que son as que máis espacio ocupan, foron
Dalrymple, The UNC Journalist,
engadidas ás edicións de luns a xoves e sumadas a dúas novas
Winter 1997; Universidade de
seccións dedicadas ó lecer– “Arts & Leisure” os domingos e
North Carolina, Chapel Hill, N.C.,
“Weekend” os xoves–. A maioría das seccións reformulouse e
1997.
[3] Art. “Taking the gray out ...”;
cambióuselle o nome, incluído o recoñecido Living (Vivir), publiíbid.
cado os mércores, que agora se chama Dining In, Dining Out, e
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tamén a sección de Home (Fogar), dos xoves, que agora se chama House & Home. A
sección de fin de semana dos xoves foi ampliada en dúas partes independentes, unha
que aborda a actualidade do cinema, o teatro, a música clásica, o ballet e a música pop,
e a outra enfocada ó lecer e ás actividades de espallamento.
Todos estes trocos convérteno nun xornal máis ameno para a vista e moi preocupado en proporcionarlles unha utilidade práctica ós seus lectores coa inclusión de servicios
a través dos cales se poidan achar claves variadas para responder á demanda de tempo
de lecer que esixe a vida moderna. Pero tamén reorganizan o seu espacio co fin de facer
unha presentación máis atractiva para o reclamo da publicidade que entra nas maquetas. Os anunciantes son os clientes principais dos xornais. As axencias e as centrais de
publicidade xa impuxeron o seu estilo de impacto e inmediatez nas publicacións máis
prestixiosas, superando as reticencias que asociaban durante moito tempo a cor e o
deseño vangardista coa superficialidade.
A primeiros de 2000 comezouse a reformulación editorial da publicación de referencia para os mercados bolsistas e para os intereses económicos do mundo. O Wall Street
Journal, de carácter sobrio e analítico, como corresponde ó seu status de abandeirado
da prensa do sector, afrontaba un ambicioso proxecto de restyling. Para os editores o
principal problema era como usa-lo espacio respectando a imaxe corporativa.
A cor contribuíu ó crecemento do xornal, que, durante a primeira metade do ano,
medrou un 35,6% por mor, sobre todo, dun aumento do 43,4% na entrada de publicidade
xeral. Ó principio, a incorporación da cor como elemento gráfico foi exclusivamente para os
módulos de publicidade, en casos puntuais a partir de 1991 e en tódolos anuncios dende
1995. A resposta dos anunciantes non se fixo agardar. En 1997, a cor apareceu regularmente en novas seccións especiais e ó seguinte ano lanzouse o suplemento Weekend
Journal, con uso libre de cor e fotos.
Recentemente, as portadas das seccións Marketplace e Money & Investing presentan un escaparate de cores. Algo semellante é o que queren para o xornal completo no
futuro inmediato, logo de mercaren unha rotativa de 230 millóns de dólares que comezará a funcionar no 2002. A empresa propietaria –Dow Jones & Co. Inc.– pretende
amplia-lo xornal a 96 páxinas cada día, triplicando de 8 a 24 o número de planas a toda
cor para recibir novos contratos de publicidade de grandes firmas, que son as únicas que
están en condicións de acceder ás fiestras da principal cabeceira económica do mundo.
“Para nós, o deseño é un medio importante pero non unha finalidade en si”, declarou a
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Editor&Publisher –unha revista especializada do mundo editorial americano– Richard
Tofel, representante corporativo do WSJ, quen engadía no mesmo lugar: “Nós cremos
que unha das claves do éxito do Journal é a súa elegancia, e penso que o periódico
seguirá contando con esa mesma distinción”4.
O Boston Globe, outro dos diarios máis importantes de Estados Unidos –que pertence á mesma editora do New York Times– fixo durante o ano 2000 a súa propia posta ó
día en materia plástica. “Tentamos colle-lo mellor do pasado e construír sobre iso un xornal para os lectores do século XXI”, comentaba na páxina de servicios de Internet da corporación o seu publisher Richard H. Gilman. “Usaremos menos lenzo e menos tinta, e
dese xeito reducirémo-los custos e seremos máis respectuosos co ambiente. Tamén
queremos atraer lectores cun tamaño de papel máis manexable, un deseño máis atractivo e máis tratamento gráfico. Pretendemos ofrecer un producto mellor coa calidade editorial que os lectores están acostumados a recibir do Globe dende hai moitos anos”,
engadía no mesmo sitio5.
O redeseño contempla a presentación máis facilmente intelixible das noticias, a actualización das tipografías e dos elementos gráficos, unha mellor organización dos contidos, e unha
optimización do manexo para os lectores, que dispoñen dun tempo de lectura de periódico
cada vez máis apertado.
O redeseño é o último esforzo nunha liña de melloras e programas novos que o
Globe acometeu para atrae-lo interese do público, incrementa-lo valor engadido para
anunciantes e lectores e aumenta-la súa circulación. Unha batalla que a maioría dos
xornais do país, dende Washington DC ata Os Ánxeles, emprendeu a través da reducción do talle do papel e coa aposta progresiva por unha presentación na que se manexan os elementos de deseño gráfico como armas para a captación de audiencia nos
seus dous polos comerciais: o da venda de exemplares e o do alugueiro de espacio
para anuncios.
[4] “Wall Street Journal set for
more colorful future”, Lucia
Moses, Editor&Publisher, 10 de
Outubro 2000.
[5] “The Boston Globe will geta
new look in 2000”, The Boston
Globe newspaper services,
Press Releases, Boston, Mass.,
20 de decembro de 1999.

Tipos á carta
A posta ó día da imaxe dos xornais pasa, moi a miúdo, pola
personalización dun elemento imprescindible na composición do
texto como é a forma das letras (chamada profesionalmente
“fonte” ou “tipo”) que estructuran a redacción escrita e logo
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impresa no papel. Agora cada publicación require unha fonte nova e distintiva. Segundo
Tony Arefin, deseñador das revistas Bomb e I. D. Magazine, “como director de arte, un
ten dous elementos para traballar: as imaxes e os tipos. Todo o mundo quere ser recoñecido por facer algo diferente. E a fotografía non achega posibilidades reais. Steven
Meisel está fotografando coma Richard Avedon, e Avedon coma Meisel, de maneira que
o traballo cos tipos e a tipografía son as únicas aplicacións que poden conseguir que un
magacín sexa diferente”6.
A revolución chegou ó deseño de tipos da man dos novos creadores da composición
especializada sobre esas partituras chamadas alfabetos, que antes se pretendían “invisibles”. Malia que hai unha prolixa historia da caligrafía –antes e despois de que os amanuenses escribiran fermosos pictogramas con dedicación de costureira, recreando nas
copias escolásticas os textos clásicos–, foi a tecnoloxía dixital a que abriu o campo do
deseño tipográfico á experimentación. A prensa diaria, que é sempre máis conservadora cós magacíns e as revistas á hora de realizar estes cambios, tamén entrou na moda
de singulariza-lo xeito de escribirse, na necesidade de obter unha imaxe persoal identificable en cada trazo do seu estilo. O lifting na edición gráfica alcanzou ás letras que
compoñen as frases dos distintos textos nos que se detalla a información.
Con 21 anos Jonathan Hoefler –a profesión exacta do cal é digital type designer– trazou as fontes para o redeseño da famosa revista Harper’s Bazaar, dirixido por Fabien
Baron. Ese traballo reportoulles ós dous unha reputación que non fixo máis que medrar
despois. No caso de Hoefler, creador dos tipos, engadíronselle outros moitos éxitos que
un crítico resumía na revista Wired deste xeito: “¿Está vostede familiarizado con Rolling
Stone, The New York Times Magazine, Harper’s Bazaar e Sports Illustrated? Entón vostede está familiarizado co traballo de Jonathan Hoefler”; e concluía máis adiante que
“pode ser que o deseño de tipos exista nun mundo moi pequeno, pero require a mesma
clase de pensamento e inspiración que a pintura, o cine, ou a coreografía”7. Pola súa
banda, Michael Rock –deseñador que ensina na Universidade de Yale– sostén que “os
tipos representan o espírito da época tanto coma calquera outro [6] Cit. en “The Year Mozart
and Sid Vicius shared an office
aspecto do deseño”8.
in New York”, Dougas Cooper,
A invención da imprenta foi o punto de partida da edición de Wired Magazine, marzo 1993.
periódicos, e supuxo o primeiro abano de fontes dispoñibles para [7] Art. “The Year Mozart and
o estilo gráfico dos textos. Mais a propia construcción das gale- …”; ib.
radas limitaba a creatividade dos tipos ós perfís sinxelos. Isto [8] Cit. ib.
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contado a grandes trazos, porque, obviamente, as técnicas foron permitindo establecer
composicións barroquizantes. O que aquí importa, sen embargo, é que só despois da
aparición da tecnoloxía dixital proporcionada polo macintosh e os programas de deseño
–nomeadamente algúns como o Laserwriter ou o Fontographer– se conseguiu unha
liberdade de creación que permitirá facer cos traballos actuais sobre a tipografía unha
tarefa que axeita as fontes a un estilo gráfico moi concreto, para un medio moi concreto
e cunha personalidade propia e intransferible.
Non deixa de ser sintomático o feito de que as letras de Eric Gill –escultor e gravador da primeira metade do século XX, quizais o deseñador de tipos máis famoso–, e
sobre todo a chamada Gill Sans (variación do autor sobre a clásica “sans serif”) sexan
hoxe tomadas como tipo nacional en Inglaterra.
“No pasado, o deseño de tipos trataba sobre todo de face-las letras cada vez máis
perfectas; supúñase que a fonte era unha fiestra, unha armazón transparente para compoñe-lo sentido das palabras. Os tipos non eran unha cousa en si mesmos; e, desde
logo, non se agardaba que se cruzaran no camiño. Agora existe unha revolta contra esa
perfección, e especialmente contra a ilusión de perfección que os tipos amables proporcionan, na procura de entidades non tan perfectas” –dicía un artigo da revista Wired en
marzo de 1993 sobre o deseñador Barry Deck, verdadeiro enfant terrible do mundo da
tipografía: “Deck e as revistas que adoptan o seu estilo queren tipos que sexan críticos
coas mensaxes que carrexan. Trátase doutro xeito de ironía”–9.
Barry Deck é o autor das fontes das revistas Details, Raygun ou a mencionada Wired,
con deseños vangardistas que fixeron escola no mundo da tipografía e racharon co ideal
de perfección clásica e de transparencia do alfabeto. Os seus traballos teñen nomes
tales coma Template Gothic ou Caustic Biomorph –o tipo máis popular da era cibernética nos EE.UU.– e aparecen, por exemplo, na imaxe corporativa da compañía telefónica
de Bélxica ou nunha firma de tabaco de Alemaña. Como vemos, a creatividade tipográfica está intimamente ligada á publicidade e de aí pasou logo ó xornalismo, subindo das
revistas ós xornais.

[9] Wired; ib.
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Páxina web do deseñador Barry Deck

A forma e o contido
Foron as teorías do neoestructuralismo francés sobre análise de textos as que propiciaron un enfoque diferente no campo da percepción textual. Os postulados das escolas de semiótica de mediados dos anos sesenta do século XX superaron as vellas ideas
sobre os signos para establecer interpretacións pragmáticas nas que se incluían a forma
e o contexto como elementos significantes dentro do espacio do significado. Baixo a premisa de que “todo significa” as investigacións sobre comunicación agudizaron moito as
súas análises, axudadas polas achegas doutros eidos como a psicoloxía cognitiva ou a
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psicoloxía da percepción e con traballos exemplares –nomeadamente os de Rudolf
Arnheim sobre a arte–.
O deseño tamén achega comunicación. Esta é unha das premisas do xornalismo
actual, que procura tanto darlle forma e orde á posta en páxina das noticias coma fornecer
contidos. A reorganización das estructuras de traballo dentro das propias redaccións ten
moito que ver coas estratexias de estratificación dos xornais con claves gráficas firmemente definidas, de cara a optimiza-lo resultado final para o seu consumo. A lectura xa non
é un acto de recepción pasiva de sintagmas, posto que a disposición dos elementos periodísticos –textos, fotografías e infográficos– enriba do papel funciona como catalizador deíctico, apelando, en primeira instancia, ó interese no polo sensitivo, e logo no cognoscitivo.
Durante un século (aproximadamente 1870-1970) o deseño e a fotografía ocuparon
un segundo plano moi discreto –e aínda en certa prensa específica– detrás dos ases
maiores do xornal que sempre foron a información e a opinión. As investigacións máis
recentes da teoría comunicativa, sen embargo, certifican que un mellor deseño dos
periódicos incrementa o seu número de lectores.
O deseño desenvolveuse, en principio, como resposta á necesidade material de compoñe-las páxinas. Os caracteres de imprenta configurábanse en substratos de tamaños
variables, de xeito que a información aparecera cunhas certas xerarquías en canto á
orde e a importancia de contidos.
Un xornal non é un relato plano ou lineal, senón que existen regras de coordinación
e subordinación das noticias –e dos compoñentes dunha mesma noticia– ata a construcción dun plexo informacional. Estas regras, detidas normalmente polo editor ou o
redactor xefe, e estipuladas nun manual de uso –do que cada xornal se dota segundo os
seus propios enfoques–, reciben o nome de “edición”. A palabra “editar”, en clave xornalística, fai referencia ó criterio a través do cal se estructuran as noticias sobre a plana;
tamén se refire á selección dos temas, á súa prioridade e ó seu tamaño.
O oficio do editor, polo tanto, consiste en decidir sobre qué noticias se publican e qué
significado se lles dá, entendendo por iso a relevancia adquirida en función do espacio
proporcional que ocupan –unha tarefa que non é doada de facer–. O editor tamén decide cómo se presenta a información, é dicir, cáles serán os medios que se empreguen
para “comunicar” unha noticia. Ten para iso un abano de posibilidades que contempla a
combinación de textos, fotos, debuxos, tipografías, infográficos e algún outro signo periodístico que vehiculan a posta en páxina da materia informativa.
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“O deseño –como integración dos aspectos verbais e visuais nun todo coherente–
debe comezar coa misión de achegarlle sempre significado ó receptor”, escribe o teórico americano E. M. Miller (Miller, 1992) no seu estudio sobre análise comunicacional de
prensa. E Barnhust e Ellis (1991) sosteñen que a forma ou deseño das noticias modifican a percepción do seu contido. Moen (1989), pola súa banda, define a “información”
como forma máis contido10.
Foron as modernas técnicas de fotocomposición as que capacitaron ós xornais para
facer un uso libre do deseño, posibilitando un status de igualdade –polo menos no plano
teórico– entre as noticias e o xeito no que estas se presentan.
“Os medios sempre foron amorfos, cambiando cos tempos. Os editores de peche
(copy editors), para traballar con propiedade, deben face-lo mesmo”, apuntou William G.
Connolly, senior editor do New York Times, durante a reunión da American Copy Editors
Society en 1997. Facíao para explicar ante unha audiencia competente os aspectos do
seu traballo de revisión do manual de estilo do NYT –The New York Times Manual of
Style and Usage–, dedicación que lle ocupou dous anos.
O manual necesitaba actualizarse porque levaba vinte anos en vigor e unha cantidade importante das normas alí estipuladas perderan a súa funcionalidade debido ás novas
maneiras que imperan no xornalismo. Moitas entradas eran [10] Miller, E.D.: “Where is design
pouco útiles agora. Dende 1976 producíronse grandes avances leading us? It can help bring meaning to the reader”; Quill, setemtecnolóxicos que trocaron o xeito no que os individuos perciben bro, 1992, p. 24-25.
os mass-media.
Barnhurst, K. e Ellis, A.: “Effects of
O xornalista engadiu 350 novos termos referentes a tecnolo- modern and postmodern design
styles on reader perceptions of
xía ou finanzas que simplemente antes non existían, ou non news” en Clarck-Baca, J.;
existían na linguaxe periodística. Modificou, sobre todo, as nor- Beauchamp, D. e Braden, R. A.
mas para que os redactores de noite se puidesen manexar nas (eds.): Visual communication:
Bridging
across
cultures,
condicións diarias dunha gran presión informativa sobre o peche International Visual Literacy
da edición. E tivo moi en conta que os lectores de hoxe non dis- Association, Blacksburg, Val.,
poñen a penas de tempo para dixeri-lo xornal na súa totalidade, 1991.
Moen, D. R.: Seeing the newspade maneira que había que alixeira-lo texto sen menoscaba-la per, St. Martin’s Press, N.Y., 1989.
información.
[11] Cit. en “Keynote speaker
“Queremos que a persoa olle o xornal e saiba acha-lo que lle Connolly to update style manual”,
Dara deManigold, The UNC
interesa de inmediato” –concluía11, expresando unha teima que Journalist, Winter 1997, U.N.C,
ben se pode facer extensible a tódolos xornais que cambiaron a Chapel Hill, N.C., 1997.
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súa imaxe de cara a obter unha mellor “lexibilidade” e, pretendidamente, tamén unha
maior aceptación no mercado.
O libro de estilo dun xornal describe minuciosamente as características que debe tela súa edición impresa. Acouta o espacio segundo as posibilidades de maquetación que
outorga o módulo previamente definido e indica, asemade, cales son os principios de
redacción que terán as noticias publicadas.
A primeira norma rexe para o uso do espacio no eixe vertical, que se pode dividir en
sete, seis, cinco ou catro columnas. É frecuente que os diarios de formato saba –de
emprego estendido nos EE.UU.–, saian a seis e incluso a sete, e os tabloides o fagan a
cinco ou catro. Quizais non todo o xornal se defina pola mesma norma e haxa seccións
que teñan un formato diferente para resalta-la singularidade do seu tratamento con respecto ó resto do periódico.
O número de fotografías, e o seu tamaño, tamén está previamente definido.
Normalmente, as normas de edición estipulan medida e forma, así como o carácter que
deben adoptar respecto do texto que acompañan, podendo ser apoios descritivos ou protagoniza-la información.
Os textos despézanse segundo claves de lectura. Os títulos ou titulares teñen unha
función indexadora. As entradiñas funcionan como story-board, e o relato vai en texto de
redacción lineal seguindo unha orde de importancia sobre os feitos que se narran.
Arredor destes tres grandes bloques existe unha gama moi ampla de indicadores e
recursos que fragmentan, espacian, destacan, delimitan, etc., o relato informativo para
ofrecelo estructurado á atención e á lexibilidade.
Dunha maneira moi sumaria estes son os materiais cos que se atopan o deseñador
e o editor para compoñer xornais.
Xornalismo na encrucillada
O xornalismo a través de Internet non foi alleo ós cambios producidos na edición
impresa. A mediados dos anos 90 os periódicos lanzáronse á rede coa idea de fornecerlles un complemento telemático ós seus negocios de papel, o futuro dos cales pasaría pola supresión final dos periódicos de rúa.
As páxinas web dos medios adoitan presenta-los titulares en hipertexto, que é unha
cadea de ligazóns (links) que permiten acceder ó desenvolvemento da noticia. Unha
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homepage –equivalente á primeira do xornal– posúe un espacio –a pantalla– que debe
prover un sumario explícito e facilmente manexable, onde a información principal se
detalla en titulares e a secundaria vai tralas iconas pertinentes. Cunha ollada rápida e
premendo unha vez sobre a ligazón podemos consultar directamente aquilo que nos
interesa e desbota-lo que non nos atrae.
O xornalismo feito e publicado a través de Internet cambiou os modos de traballo dos
redactores e a forma na que se deseñan as noticias. A mercantilización da información
tamén supuxo un cambio na prensa tradicional ata o extremo de formular interrogantes
serios sobre a profesión. Nos EE.UU. acuñouse o selo de “infotainment” (a sobreposición
de información máis entretemento) para describi-las prácticas xornalísticas actuais.
"¿En cal destas dúas direccións deben i-los periódicos hoxe?" –preguntábase Bruce
Koon, director do Mercury Center do San Jose Mercury News (o xornal sobranceiro de
Silicon Valley)–: "¿maior profundidade de análise ou máis rapidez e novidade?".
Koon propuxo –como conferenciante da 2000 Technology Conference for
Journalism Educators auspiciada polo Freedom Forum de xornalismo e celebrada en
San Francisco, EE.UU– a súa visión das cousas nestes termos: “Os xornais con sitios
web máis sofisticados están establecendo edicións de tarde (p.m. editions). The New
York Times, The Washington Post, The Chicago Tribune e o San Jose Mercury News.
Eu chámolle a isto programar, aínda que odio a palabra porque me parece TV. Sen
embargo é a máis axeitada. Estou programando as noticias para que saian porque ó
longo do día a xente míraas. ¿Pero, é isto xornalismo?”.
“Os xornalistas necesitan recupera-la arte de obter noticias e contar historias moi
rápido coa capacidade perdida da profundidade e da amplitude. Deben facer ámbalas
cousas. Iso é pedir demasiado pero non vexo outra alternativa”, concluíu12.
Hai uns anos, Walter Lippmann alertaba de que a presente crise da democracia occidental é unha crise do xornalismo, e Michael Janeway, editor do Boston Globe e da revista Atlantic Monthly, apunta que “agora é o lapis do administrador, e non o do informador, o
que está a escribi-lo primeiro chanzo da Historia”13, porque temos [12] Cit. en “News now: Make it
un déficit democrático cando o xornalismo cae na mercadotecnia fast –and analytical”, Beverly
Kees, The Freedom Forum
e no entretemento.
Online, 28 de marzo de 2000.
Algúns analistas coidan que existe unha profunda crise de iden- [13] Cit. en “Journalism’s
Crisis”, Tracy Lee
tidade dentro do mundo do xornalismo, alí onde outros simplemen- Identity
Simmons, The Washington
te ven as disfuncións inevitables dun mercado moi cambiante.
Post, 25 de xaneiro de 2000.
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“A xente non le un magacín ó principio, óllao”: esta máxima, acuñada por Roger Black
–un dos deseñadores de prensa máis reputados hoxe en día– é suficientemente explícita sobre cales son as directrices do mundo xornalístico nun espacio de mercado no que
cada ítem debe competir cos semellantes por roubárlle-la atención a uns “consumidores”
que dispoñen de moi pouco tempo específico para a lectura.

La Voz de Galicia: a evolución dunha etiqueta vermella
No seu recente artigo publicado no Design Journal –que é a revista da Society for
News Design (SND)–, o director de arte do periódico galego, Jesús Gil, facía unha análise psico-sociolóxica da evolución da mancha da cabeceira co fin de explica-la readopción do vermello como cor corporativa. Efectivamente, durante un tempo, esta cor, que
caracterizou o xornal dende a súa orixe, foi substituída do nome do periódico polo negro,
que figura na marca dos xornais máis respectados no mundo pola súa “seriedade”, como
o Washington Post ou The New York Times. Gil amosábanos alí que o vermello é a cor
de La Voz de Galicia porque os seus lectores “ven” este xornal como vermello.
A primeira cabeceira de La Voz de Galicia, que saíu en 1882, foi configurada con
tipos exipcios, “ó estilo de moitos diarios da época”, pero logo redeseñouse en letras góticas de corte Times –como explica o deseñador no seu artigo14– adaptadas para o xornal. Durante 55 anos a cabeceira de La Voz foi negra. A partir de 1937, sen embargo, a
cor corporativa do nome do periódico foi cambiada polo vermello. Dende entón, este xornal peculiar –o único español que pode chamarse propiamente “rexional”– identificouse
coa cor vermella e converteuse nun noticiario serio atípico, porque, como sabemos, a cor
simbolizaba en xornalismo a frivolidade. Un redeseño integral en 1992 introduciu a cor
nas fotografías da primeira páxina e en páxinas interiores, mantendo a mancha vermella. Sen embargo, esta foi cambiada en 1997 por un baleirado branco sobre fondo vermello dos caracteres góticos. Un ano máis tarde, os deseñadores do xornal recuperaron
o positivado negro do antigo orixinal, remarcando agora os tipos cunha sombra. Jesús
Gil vén de recuperar, no 2001, un dos sinais de identidade do diario ó retoma-lo vermello como signo distintivo: é a marca de La Voz, sen ningunha dúbida.
[14] “Dressed up in a fine red
A cuestión nada trivial da cabeceira veu acompañada, ó longo
suit”, Jesús Gil, Design Journal,
destes anos, por outros cambios importantes. Durante a última
Fall 2001.
década, diversos experimentos e modificacións amósannos que
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La Voz de Galicia tenta adaptarse ás circunstancias que xorden da evolución das tendencias internacionais no deseño de periódicos, ó mesmo tempo que mantén unha loita interior coa súa propia identidade, coa identidade “social” que foi adquirindo a través da súa
historia pública.
Certamente, La Voz de Galicia é un diario que loita ultimamente por consolidar un
xornal moderno, de deseño acorde coas tendencias internacionais, sobre unha audiencia estable de cariz conservador. A dificultade que supón sempre abri-las páxinas a propostas arriscadas choca aínda coa raizame dun medio dirixido fundamentalmente a un
público de perfil sociocultural medio-baixo. Un periódico caracterizado pola presentación
das noticias en paquetes enmarcados e cunha selección de titulares que se estructura
arredor da existencia dunha noticia dominante nidiamente definida na maqueta.
A proba/erro foi a constante ata a data, nun movemento de apertura e de reconsideración
de espacios e de estratexias gráficas, plásticas, xornalísticas e conceptuais. Dous puntos
merecen especial relevo. A sección de “Opinión”, considerada unha especie de caixón de
xastre onde collía calquera cousa sen demasiada orde, foi organizada e planificada. Novas
seccións fixas, periódicas e localizadas –localizadas temporal e espacialmente no devir continuo do periódico e o seu lector–; coberturas temáticas, profundas e comprometidas e escritores de ideas –non meros xornalistas–, conseguiron que este capítulo do xornal superase as
súas eivas. O outro punto atinxe á “Cultura”. Unha sección que pareceu que ía desaparecer
a mediados dos 90 logo de reducir de catro páxinas a unha a súa contribución media diaria.
A Cultura pareceu desaparecer, pero non só neste xornal, senón que se lle prestou
menos atención paulatinamente, conforme remataba o século cunha euforia financeira
nunca antes vista. Durante o fulgor da fin de século, a “Economía” –o pensamento económico e as noticias económicas–, estendeuse por case tódalas páxinas dos xornais de
información xeralista nun proceso sintomático a nivel mundial.
Agardamos novas despois de que os “Sucesos” pasaron tristemente a ocupar portadas.
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VERBO DA COMUNICACIÓN. A PRODUCCIÓN
BIBLIOGRÁFICA 2000-2001
ANTÍA LÓPEZ
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A producción bibliográfica en Galicia, no que á área da
comunicación se refire, experimentou un notable enriquecemento no bienio 2000-2001, tanto polo volume de títulos como
polas temáticas que neles se abordan.
Lonxe de analizar todas e cada unha das publicacións deste
bienio, propómonos efectuar un superficial percorrido por aqueles títulos que espertaron en maior medida o noso interese, de
aí que non sexa preciso matizar que o nesgo que orienta esta
selección bibliográfica delinea o perfil de certo suxeito que
enfronta dunha maneira determinada, por un espacio cultural
dado, e por un espacio de saber definido, esa área de coñecemento que definimos como “comunicación”.
Sen máis prolegómenos, iniciaremos, pois, o noso prometido percorrido pola literatura de ensaio, dedicándolle unha especial atención a aquelas obras que, a partir de seminarios, xornadas e congresos, fructifican en volumes colectivos nos que
se deposita a diversidade de innovacións intrínsecas á actividade académica. É o caso da obra conxunta Comunicación e
cultura en tempos de redefinición, coordinada por Xosé López
García e Xosé A. Neira Cruz, editada en 2000 polo Consello da
Cultura Galega, a cal recolle as actas das xornadas homónimas
celebradas en Santiago de Compostela, onde os relatores invitados afrontaron a productiva intersección entre os conceptos
de “comunicación” e “cultura” –valorizados na nosa contempo-
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raneidade–, a través dunha abordaxe rigorosa e multidisciplinar dende ámbitos de coñecemento a priori tan dispares como as políticas de comunicación, a socioloxía, a lingüística e a literatura, e sobre temáticas de actualidade como os movementos centrífugos da
globalización –e o seu movemento centrípeto antagónico, a localización–, a construcción
da identidade cultural, as culturas minoritarias, etc...
Manuel Fernández Areal e Alberto Pena Rodríguez son, así mesmo, coordinadores
de La publicidad en la radio, editada en 2000 pola Deputación Provincial de Pontevedra.
O volume, dedicado integramente á publicación das actas das “VI Xornadas de
Comunicación Social”, constitúe un sólido achegamento ó panorama da comunicación
publicitaria no medio radiofónico a través de tres liñas de investigación: a taxonomización dos formatos publicitarios, a análise da linguaxe publicitaria e os diversos contextos
e niveis de inserción publicitaria no medio radiofónico. La publicidad en la radio –que
conta coas achegas de reputados profesionais e especialistas universitarios– comparece, así mesmo, como unha suxestiva prospectiva cara ó futuro, sobre todo no concernente ás potencialidades dos usos telemáticos no medio radiofónico.
Areal e Pena son tamén coordinadores de A comunicación social transfronteriza,
dedicada ó “II Seminario Europeo de Comunicación Social”. Editadas pola Deputación de
Pontevedra en 2000, as actas do devandito seminario materializan o tradicional vínculo
entre as universidades galega e portuguesa, ademais de comparecer como un espacio
de reflexión sobre a temática que anima o Seminario dende perspectivas ético-xurídicas,
históricas, de análise empresarial, de estudio de rutinas profesionais, etc...
O antedito vínculo universitario galaico-portugués anima de igual xeito a publicación
Galicia e Portugal, a comunicación euro-rexional no século XXI, editada pola Xunta de
Galicia, que recolle as actas do congreso homónimo celebrado en Santiago de Compostela.
Unha nova era para a comunicación, tamén editada pola Xunta de Galicia en 2000,
recolle o “VI Ciclo de Conferencias do Club Internacional de Prensa de Galicia”. Javier
González Ferrari, Lorenzo Díaz, Antonio Jiménez, José L. Gago, Carlos Soria e
Fernando Ónega, desenvolven en ton crítico –e a miúdo irónico– temas de interese a
propósito da información na televisión pública, o modelo radiofónico español, a radio dixital, as programacións de carácter relixioso, a innovación na empresa xornalística ou a
revolución mediática diante desa nova era da comunicación definida polo novo milenio.
Pero se lles dedicamos unha especial atención ás obras que fructifican en volumes
colectivos a partir de seminarios, xornadas e congresos, como depositarias da diversi-
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dade e innovación da actividade académica, non podiamos deixar de salientar por idénticos motivos aqueloutras obras que, a partir de teses de doutoramento e memorias de
licenciatura, fructifican en obras como Arte e publicidade: os anuncios ilustrados en “Vida
Gallega” (1909–1938). O traballo de Marta García Filgueira –publicado por Edicións do
Castro en 2001– constitúe unha exhaustiva análise da ilustración publicitaria –circunscrita a certa publicación e período concretos– no que se evidencia a complexa relación
existente entre arte e sociedade de consumo. A autora constata ademais como, debido
ó carácter foráneo da meirande parte das empresas anunciantes, unha moderna iconografía urbana se introduciu no día a día dunha Galicia allea, en certo modo, ó progreso
industrial. Por outra parte, as ilustracións obxecto de análise comparecen como espello
da cultura de certa época, e ó mesmo tempo como mostra da influencia de movementos
artísticos, por exemplo, o art-noveau ou o art-dèco.
Tampouco podiamos deixar de falar daquelas obras que nos fan partícipes do intenso labor de grupos estables de investigación no ámbito universitario galego.
Referímonos a dous libros publicados en 2000 por Lea, na súa colección “Textos Media”:
O novo xornalismo electrónico e A prensa do terceiro milenio. No primeiro título, Xosé
López, Manuel Gago e José Pereira presentan un manual que analiza a evolución e os
usos dos novos medios tecnolóxicos que se sumaron recentemente ós de soporte impreso e de radiodifusión tradicionais. En tal contexto sitúase o denominado “xornalismo
electrónico”, que é abordado no libro en tres movementos sucesivos e complementarios:
un balance actual da implantación do xornalismo electrónico no contexto da comunicación masiva; unha análise dos elementos que, dende un punto de vista formal –deseño,
maquetación, etc…–, integran un xornal electrónico e, por último, unha taxonomía dos
xéneros xornalísticos en Internet. Pola súa parte, A prensa do terceiro milenio comparece, igualmente, como producto das investigacións desenvolvidas polo grupo de medios
impresos e electrónicos do Departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade
de Santiago de Compostela, dirixido por Xosé López. O obxecto nuclear da investigación
é determina-la evolución dos xornais de información xeral editados en Galicia nos últimos anos. Para isto, tras contextualiza-lo panorama xeral da prensa mundial, acométense sucesivamente as cuestións nodais do ámbito da prensa diaria en Galicia, entre
outras, a súa evolución temática e de tratamento dos contidos informativos, as súas
transformacións formais, o emprego que nela se fai da lingua galega… Para finalizar,
destacaremos dúas das conclusións máis relevantes deste estudio: en primeiro lugar, a
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revalorización da prensa local fronte a fenómenos temáticos ou empresariais inequivocamente globais –para mellor explicar esta intricada amálgama, utilízase o neoloxismo
“globalización”– e, en segundo lugar, a reducción dos contidos de carácter político dende
a década dos 70, coincidindo co período da transición política española.
Como última recomendación desta parte, permítasenos citar aquí un texto do cal
quen escribe é coautora, A imaxe sonora da radio en España. Significación e especularidade no texto programático, publicado na colección “Textos Media” da editorial Lea en
2001. En colaboración con alumnos da V promoción da Facultade de Ciencias da
Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, no marco da disciplina
Linguaxe Radiofónica, os profesores Xosé Ramón Pousa Estévez e Antía López Gómez
tentan desenvolver un pormenorizado estudio da imaxe radiofónica –no que se analizan
todos e cada un dos elementos que configuran a imaxe sonora–, tomando como mostra
as programacións actuais das cadeas COPE, Onda Cero, Radio 1, Radio Galega e SER.
O libro clausúrase con entrevistas minuciosas, realizadas polos propios alumnos, ós responsables da imaxe sonora das cadeas obxecto de análise.
Na sección sempre comprometida do xornalismo de opinión, recomendámo-la lectura dun
libro que, ademais de polo consolidado prestixio do seu autor, vén avalado por un significativo
galardón: a segunda edición do Premio “Roberto Blanco Torres” de xornalismo de opinión.
Referímonos a Un escritor nos xornais. Artigos periodísticos, do escritor Xosé Luís Méndez
Ferrín: unha interesante recompilación, editada en 2001 polo Servicio de Publicacións e
Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, das súas colaboracións
en dúas seccións do diario Faro de Vigo –tituladas “Os camiños da vida” e “Segunda feira”–
ó longo de 2000. Así mesmo, recomendarémo-la lectura da obra galardoada na primeira edición do Premio “Roberto Blanco Torres” de xornalismo de opinión, Beatus qui legit, de Xesús
Alonso Montero. Como no traballo anteriormente descrito, a obra –editada en 2000 polo
Servicio de Publicacións da USC– recolle as colaboracións de Alonso Montero nunha sección
semanal homónima de La Voz de Galicia, no período comprendido entre 1998 e 1999; entre
outros temas, o autor dedícalle un denodado empeño á restitución da memoria do escritor e
xornalista Roberto Blanco Torres (1891-1936), asasinado en Entrimo (Ourense) nos albores
da Guerra Civil española.
Non podían faltar na nosa selección bibliográfica –por mor da súa utilidade na sempre
necesaria actualización de datos cualitativos e cuantitativos sobre o sector da comunicación
en Galicia– tres informes encargados –e editados en 2000– polo Consello da Cultura
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Galega a docentes e profesionais de relevancia do sector: obras que facilitan tanto a consulta áxil como o afondamento en determinados aspectos das industrias culturais en Galicia.
Así, en Observatorio do Audiovisual Galego. Catálogo de produccións audiovisuais
1997-1998, coordinado por Margarita Ledo Andión, sesenta e dúas produccións audiovisuais galegas –vintesete delas sintomaticamente adscribibles ó xénero documental televisivo– son descritas en fichas técnicas que detallan datos acerca da súa producción,
distribución, duración, formato, soporte, sinopse, etc… En canto a Condicións laborais e
actitudes profesionais nos medios de comunicación, coordinado por Miguel Túñez López
e Xosé López García, este traballo constitúe, así mesmo, un importante esforzo por analiza-la situación actual dos medios de comunicación en Galicia en aspectos tan diversos
como a complexa situación laboral dos seus profesionais, o grao de implantación da lingua galega nos discursos mediáticos e a adaptación empresarial –e sobre todo profesional– ó emprego das novas tecnoloxías da información e a comunicación. A representatividade deste informe vén avalada por unha ampla mostra de análise que aglutina centos de xornalistas actualmente en activo en Galicia, xa sexa no ámbito da prensa escrita, a radio, a televisión, os gabinetes de comunicación, as axencias ou a docencia.
Por último, o informe A Comunicación en Galicia 2000, coordinado por Xosé López
García, recolle as contribucións de reputados especialistas que se ocupan de temáticas concretas no contexto da comunicación en Galicia: o marco xurídico, a radio, a
prensa, o audiovisual, a televisión local, os novos medios, o cine, a publicidade, a propaganda electoral, as telecomunicacións, a fotografía ou a comunicación corporativa.
Ó noso xuízo, o principal atractivo do volume reside, ademais de na súa incuestionable solvencia, en que constitúe unha imprescindible visión poliédrica e multidisciplinar
do sector galego da comunicación.
Na parte de catálogos, e en concreto de catálogos fotográficos, recomendamos non
tanto a lectura como a contemplación das instantáneas recompiladas nun libro –editado
en 2000 polo Centro de Estudios Fotográficos– titulado Wojciech Prazmowski. Trátase
dun monográfico que, baixo a dirección de Manuel Sendón e X. L. Suárez Canal, se dedica integramente á recompilación das obras máis significativas do, probablemente, pouco
coñecido fotógrafo de vangarda: unha oportunidade nada desdeñable para o acceso a
unha coidada selección das súas, ás veces desconcertantes, fotografías, fotomontaxes
e foto-obxectos, sobre todo tendo en conta que a obra de Prazmowski se atopa diseminada en coleccións privadas.
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En canto ás publicacións periódicas, é preciso destacar unha esperada aparición no
panorama das publicacións dedicadas á comunicación en Galicia: trátase de Estudios de
Comunicación, editada pola Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega. A
revista, que publicou o seu número 0 en xuño de 2001, caracterízase por unha formulación pluridisciplinar que acolle tanto aqueles enfoques puramente teóricos como aqueles
derivados da práctica profesional, arredor dunha gran variedade de temas, dos que anotamos unha breve mostra: enfoques analíticos, evolutivos ou históricos da prensa, a
radio, a fotografía, a televisión local, a comunicación telemática, o cine ou as infraestructuras de telecomunicación en Galicia, o uso mediático da lingua, o marco normativo
da publicidade ou as orixes da publicidade audiovisual en Galicia, o deseño da prensa
diaria galega, os roles xornalísticos na prensa galega, os gabinetes de comunicación na
chamada sociedade da información ou as tendencias actuais da investigación en comunicación. Clausura este número unha significativa mirada ó futuro –como concluínte
declaración de intencións–, do director da publicación, Xosé López García.
Finalmente, entre as obras de divulgación xeral, permítasenos destacar unha
amena curiosidade bibliográfica: La radio antigua. Reseña histórica de la radiodifusión,
editado por Marcombo Boixareu en 2000. O seu autor, Gustavo Docampo, concibiu o seu
traballo como unha entrañable homenaxe ás orixes da radiodifusión, e, tras unha contextualización histórico-técnica introductoria, procede a un estudio completo da evolución
dos receptores radiofónicos de lámpadas, achegando incluso unha breve guía práctica
para a súa restauración.
Clausuraremos aquí esta breve, aínda que significativa, mostra do panorama galego de publicacións dedicadas á comunicación, asumindo a inexorable inxustiza da omisión doutras obras sen dúbida merecedoras de comparecer nesta selección. Sen
embargo, como aventurabamos ó inicio, todo texto implica a elección de certo traxecto,
entre tódolos posibles, que pola súa vez delinea o perfil daquel que trata de xestiona-la
célebre vertixe da folla en branco.
Consecuentemente, só esperamos ter sabido imprimir nestas liñas a vigorosa e
indescritible paixón coa que certo suxeito se aventura no escarpado traxecto do saber.
Mais, en calquera caso, é aquí onde remata a tarefa deste suxeito e comeza esoutra
imprescindible: o activo quefacer do lector.
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